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БЕЛА ПРИЗ 2008

Голямата награда от талон № 12 – козметични процедури от DERMAPRO печели Марияна Петкова от София. 

Награди печелят още Калина Симеонова от Пловдив, Ваня Иванчева от Раковски, Кръстинка Колева от Добрич, Веселина Колева от Сливен, Мариела Борисова от Белене, Викто-

рия Георгиева от Свищов и Дафинка Димитрова от Пловдив.

За четвърта поредна година списание „Бела“ излъчва призьор за голямата годишна награда БЕЛА ПРИЗ. 

Носителката на БЕЛА ПРИЗ 2008 e ЕКАТЕРИНА МИЛЧЕВА от Асеновград.

Екатерина е на 31 години. Завършила е Пловдивския университет като магистър по обща 

педагогика. В момента работи в ОУ „Никола Вапцаров“ – Асеновград. Влюбена е в спор-

та и по-специално в художествената гимнастика (дълго време е тренирала този спорт). 

Спортът е нейният живот. Но обича още природата, планината, пътуванията и... Бълга-

рия. Работохолик е и се стреми да бъде професионалист в работата си, защото обожава 

децата. „С тях живея в друг свят“ – написа в писмо до редакцията Кети.

ЧЕСТИТО!

Нейното име бе избрано чрез жребий сред най-активни-
те ни читатели, онези, които в продължение на цялата 
2008 година участваха в месечните игри на БЕЛА, из-
пращайки попълнени талони на адреса на редакцията. 
БЕЛА е любимка на много жени, които понякога не зна-
ят какво искат, но със сигурност знаят, че искат да 
бъдат специални. Поне за един ден. 
Затова на Екатерина Милчева БЕЛА подарява един спе-

циален ден, пълен с изненади и награди: 
 настаняване в хотел (нощувка+закуска+обяд+вечеря)
 козметични и СПА процедури
 облекло и аксесоари
 вечеря за двама

Но понеже в момента Екатерина Милчева очаква дете, 
в следващ брой на „Бела“ ще ви информираме кога точ-
но ще организираме специалния ден за бъдещата мама.

Припомняме ви и имената на предишните носителки на 
БЕЛА ПРИЗ: Румяна Цветева, учителка от Лом, носител-
ка на БЕЛА ПРИЗ 2005; Валя Иванова, дизайнер от До-
брич, носителка на БЕЛА ПРИЗ 2006, и Надежда Стива-

сарска, магистър в специалностите българска филология и 
психология от Пловдив, носителка на БЕЛА ПРИЗ 2007.

РУМЯНА ЦВЕТЕВА Тя не 

вярва в чудеса! Късмет в 

личния живот є носят съ-

пругът є и 4-годишната є 

дъщеря Цветислава (бел.

ред. вече най-вероятно 

6-годишна). Румяна е зем-

на по дух и по зодия (Кози-

рог), няма модел за женско 

поведение, но понякога, ко-

гато є се наложи, прибяг-

ва до женски хитрости. В 

играта с талони на БЕЛА 

участва от самото є на-

чало, но не е очаквала да 

спечели голямата награда, 

защото никога до момен-

та не є се е случвало да 

има късмет на лотария.

НАДЕЖДА СТИВАСАРСКА В момента Надя 

специализира трансперсонална психология. 

С професията си мечтае да направи чудо, 

да накара хората да бъдат добри. Първата 

среща на Надя със списание „Бела“ е през 

2002 г. Оттогава е наша редовна читател-

ка. И е късметлийка, така да се каже, по 

призвание, защото не за първи път печели 

награди. Но тази от „Бела“ є е особено скъ-

па, защото: „Едно е да спечелиш пералня или 

друг предмет, друго е да ти подарят прият-

но общуване“ – стопли ни Надя с думите си.

ВАЛЯ ИВАНОВА Освен че се усмихва обая-

телно, се оказа, че Валя умее да позира ар-

тистично пред камерите на няколко тв опе-

ратори. Нашето внимание и това на обекти-

вите изобщо не я смути – Валя охотно сменя-

ше тоалет след тоалет по време на „фотосе-

сията“ є за списание „Бела“ и суетно се вър-

теше пред огледалото, сякаш цял живот това 

бе правила. След като нейният специален ден 

беше към края си, Валя сподели, че сме я нака-

рали да се почувства като холивудска звезда.
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БЕЛА КАЛЕНДАР

Вино, любов и витамини 4

АНТРЕФИЛЕ 

Любовната сметка, моля 5

ХАЯ

„Всеки ден ще е така до победата!“ 7

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

За фотографията и изкуствата 8

МОДА

Черна котка 10

Акценти

Код „Бижу“

(или какво казват за нас бижутата, 

които носим) 14

БОЛНА ТЕМА

Знаци по дълъг път 18

Д-р Георги Стаменов:

„Пикът на репродуктивните проблеми 

предстои“ 19

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Повече няма да правиш така

(отпор на beauty суеверията) 22

Операция „освежаване след празнична нощ“ 26

Ръкоделие

(или уроци по безупречен маникюр) 28

Фризьорски салон

„Съчетание“ с лента 30

Скъси дистанцията 32

Усмивката

Синузити, причинени от зъбни проблеми 34

Джипи 

Забравете за гастрита 36

Женски работи

Циститът атакува през зимата 40

Душа и тяло

Събуждане на енергията 42

Изкуството да се бориш за себе си 45

Добродетелите на чаения лист 47

Хранене

Restart на килограмите 50

Ползата от изисканата храна 52

Часът на психотерапевта

Идентифицирай се! 54

ЗВЕЗДИ

Кейт Хъдсън – гордостта на Голди Хоун 56

Жълта подводница

Светски новости 60

ИНТЕРВЮ

Ернестина, Андрей, Хиндемит 62

ДА ПОГОВОРИМ

За честта на фамилията 66

Микрофон за психолога

Да удариш жена 69

С гръб към миналото 70

ТЯ И ТОЙ

Призракът на любовта 72

Любовни реплики 75

Кой да плати в ресторанта? 76

От първо лице

Счупеното носи щастие 78

ДЕЦА

Твоят учител бебето 80

ЛЮБОПИТНО

Шекспир – четири века измама 82

ИНТИМНО

Приказка за секса 86

В легло с професията му 88

ЕЗОТЕРИЧНО

Измислен свят 90

ПО СВЕТА

Делфи, или пътят към вечността 92

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 94

Сцена 96

БЕЛА КЪЩА

Интериор

Идеи за копиране 98

Сръчно

Изненади за птичките 102

Експертиза

Да постелем килима! 104

В кухнята

Малки вкусни неща 106

Сладкиш от бутер тесто с вишни 108

Горещо сирене 109

АСТРОНАВИГАТОР

Професионални астропрогнози за всяка зодия 

през месец ФЕВРУАРИ 111

Подходящите лунни дни за диети, 

разкрасяване, лечение, почистване на дома, 

шопинг, грижа за цветята и посещение 

при зъболекар 124

Лунен календар 127

КРЪСТОСЛОВИЦА 128
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Кажи го със стих
Във връзка със светлия празник на сърцата научете поне част от лю-

бовно стихотворение. 

Допълнително витамини
За да не ви изненада пролетната умора в началото на март, вземете 

мерки още в началото на февруари. За съжаление за разлика отпреди 

50 години съдържанието на витамини, микро- и макроелементи в тях 

е доста по-оскъдно. Например в сравнение с 1963 г. днес делът на ви-

тамин А (ретинол) в ябълките, портокалите и бананите е по-нисък 

с 66%. За да си набавите същото количество витамини, което е по-

лучавал дядо ви от един плод, днес вие трябва да изядете цели 3. Из-

следвания сочат, че този витамин напълно е изчезнал от телешкото 

месо. Излиза, че без аптечен комплекс от витамини и минерали няма 

да минете. Но се допитайте до личния 

си лекар по колко таблетки да 

пиете дневно. Предози-

рането на витами-

ни в организма също 

е вредно.

Бела календарБела календарБела календар

през февруарипрез февруари

от лю-

З

м

50

е д

та

с 66

луча

следв

месо.

Вино, 
любов и... 
витамини

Шик шал
Дори и да нямате възможност да се обзаведете с шикозен 

тоалет за Свети Валентин, поне един ефектен шал ще мо-

жете да си купите. Завързан по-необичайно, той ще се пре-

върне в стилно бижу на шията ви. Ето нашите две предло-

жения.

Клуп Сгънете през средата оригиналния гофриран шал 

от фина вълна, преметнете го през шията и вкарайте краи-

щата му в образувалата се примка (клуп).

Каубойската Този възел е строг и стилен. Увийте триъ-

гълна кърпа около шията, така че триъгълникът да се падне 

отпред, а краищата завържете най-обикновено, като измес-

тите леко възела встрани.

© dakolix – Fotolia.com

Доктор Вино
В месеца на Трифон Зарезан 

виното е на особена почит. 

Това, че то е божестве-

на напитка, го знаят всич-

ки. Но знаете ли, че виното 

лекува? Какво вино да избе-

рете при конкретно заболя-

ване? Трапезното бяло вино 

помага при нарушена обмяна 

на веществата и при ане-

мии. Розето лекува стомаш-

ни проблеми, колит, черно-

дробни заболявания, невро-

зи и хипертония. Червените 

вина оказват положително 

действие при колити и над-

нормено тегло. Полусухите 

и полусладки бели и червени 

шампанизирани вина са под-

ходящи при грип, треска, хи-

потония и различни видове 

инфекции. И не забравяйте, 

че ако пиете виното като 

цяр, ви е достатъчна само 

една чаша дневно. 
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„Обичам те на слънце и на свещ.

Обичам те със шапка и барета.

Под вятъра на пътя. На концерти.

Сред люляци, брези, малини, клони.

Когато спиш. Когато сълзи рониш.

В такси. В кола. Където те позная. 

В началото на улицата, в края...

Когато с гребена се решиш 

в свойта стая.

По чехли. Боса. В планината и морето.

Днес. Вчера. Утре. 

Дълги дни и нощи...“

Този внимателно подбран откъс е от „Лиричен разговор“ на полския 

поет Константин Галчински. Учете и помнете, че само с качествен 

репертоар имате шансове да получите пресни любовни ангажименти. 

По-убедителни ще бъдете, ако изрецитирате лирическия къс в ори-

гинал. В случай че сте се подвели по нашето любовно предложение, 

на този линк можете да намерите цялото стихотворение на полски 

език http://www.ipiran.ru/~shorgin/gal-sum.htm#03. 

Бела, брой 2 (132), 20094
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И
ма сметки всякакви – тънки, 
тлъсти, без кръчмар, непосилни, 
пренебрежими, в евро, в левове, 
солени, поделени, но не и сладки, 

никога сладки. Сметките са задълже-
ния. Плащането им никому не е при-
ятно, защото е подчинено на глаго-
ла „трябва“. Но пък е освобождаващо 
като покаяние и като оргазъм – пра-
ви място за следващи „грехове“ (нови 
сметки и нови оргазми). Никой не оби-
ча да се чувства длъжен и зависим, за-
това според силите и възможности-
те си се стреми да се освободи кол-
кото е възможно по-бързо от товара 
на сметките.
Има любови всякакви – сладки, гор-

чиви, големи, мимолетни, споделени, не-
споделени, но не и платени, никога не 
и платени. Любовта е доброволност и 
глаголът „трябва“ е неуместен в ней-
ната компания. Невъзможно е да полу-
чиш чувства срещу пари. Секс, вечеря 
в скъп ресторант, режисирана еротич-
на нощ след ресторанта и дори брак 
(от онзи по сметка) – да. Любовта 
винаги се подарява. Тя се разменя само 
срещу любов, независимо в какви ма-
терии обличаме чувствата си, когато 
искаме да ги демонстрираме. 
Любовните „сметки“ са динамична об-

мяна на щедрост. Категориите „малко“ 
и „много“ са безсилни пред жестовете, 
с които подплатяваме своето „Обичам 

те“. Желанието да направиш нещо (в 
повечето случаи нещото е материално) 
за любимото същество въобще не за-
виси от степента на социално благо-
получие. Познавам мъже, които могат 
да похарчат последните си двадесет 
лева, за да купят огромен букет цветя 
на жената, която са припознали като 
своя. А също и жени, които биха се ли-
шили от двадесет свои делнични вече-
ри, за да зарадват мъжа на сърцето си 
с една любовна – в скъп ресторант. 
Опа! Как така жена ще зарадва мъж 

с вечеря в ресторант?! Не е ли закон 
келнерът да носи сметката на мъжа? 
Странно, но този „закон“ продължава 
да ни ограничава и днес, когато пари-
те станаха унисекс и жените нямат 
абсолютно никакви проблеми да пла-
щат сметки всякакви.  Въпросът, кой 
трябва да плати сметката в ресто-
ранта на любовна среща, е сам по себе 
си абсурден, защото сблъсква поняти-
ята „доброволност“ и „задължител-
ност“ и накърнява любовната логика. 
Любовта би отговорила: „Няма никак-
во значение. Нищо не трябва.“ Ети-
кетът за поведение би възразил: „Мъ-
жът, мъжът! Кой тук е кавалерът все 
пак?!“ Феминизмът веднага би изкре-
щял като настъпен: „Това е сексизъм! 
Жените също печелят пари, понякога 
даже повече от мъжете. Сметката – 
поравно!“ Ако питате жените, пове-

чето от тях биха се учудили, че въ-
обще им задавате такъв въпрос (освен 
ако не са под знамето на феминизма). 
Обобщеният женски отговор би звучал 
горе-долу така: „Щом ме е поканил на 
ресторант, естествено, че мъжът ще 
плати сметката.“ И, естествено, няма 
да съдържа излишни обяснения кое му 
е  „естественото“ и защо да е „ес-
тествено“. А след този женски отго-
вор повечето мъже, горките, дори ня-
мат избор за друг, различен от „Аз 
ще платя“. Или по-скоро „Аз трябва 
да платя“. В противен случай и ети-
кетът, и любовта, и жените, а най-
вероятно и феминизмът (той е повече 
по изявленията, отколкото по плаща-
нията) биха набедили мъжа за идиот. 
За импотентен идиот! 
Дори и да има зрънце истина в това 

обвинение, съветвам жените да не зло-
употребяват с мъжките комплекси на 
тема плащане на сметката, тъй като, 
припомням, любовта е динамична об-
мяна на щедрост. Затова или поняко-
га плащайте вечерите, или поне си по-
деляйте разходите за изядените пър-
жоли. Така ще бъдете сигурни, че се-
ксът след ресторанта ще е безплатен, 
а удоволствието от него – разделено 
поравно. А такъв секс може да се слу-
чи само когато двама души не си дъл-
жат нищо друго освен любов. 

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...

Теодора СТАНКОВА

„ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е 
ТАКА ДО ПОБЕДАТА!“

Януарският шум утихна. Хората, които не бяха на 
улицата предимно за купона, се питат какво се про-
мени? Както каза една студентка: „Не вярвам, че 
са нужни протести и вдигане на шум, за да пока-
жем на управляващите, че хората в България са не-
доволни. Това им е добре известно, не са нито сле-
пи, нито глухи. Не им пука. Никой протест не би 
трогнал дрънчащ от парички джоб.“ 
Докато някои смятат, че протестите са повърх-

ностни и безполезни, други, предимно от средите на 
държавното управление, ги определят като проти-
воречащи на обществения ред и в някаква степен 
опасни. Затова в навечерието на януарския протест, 
който се състоя пред Народното събрание, управля-
ващите замислиха въвеждане на ограничения за фор-
мите и местата, където ще се провеждат митинги 
и манифестации занапред. 
Протестите през януари обаче не бяха нито опас-

ни, нито повърхностни. Те са знак, че обществото 
ни води зрял демократичен живот. По света от-
стояването на гражданска позиция е често среща-
но явление, но в България излизането на улицата за 
нещо, което е „общо благо“ и срещу „частен инвес-
титорски интерес“, е новост. 
Не мисля, че няма полза от тях. В общество 

като нашето, което не помни друго освен дирижи-
рани представления, протестните прояви изграждат 
чувство за достойнство и солидарност. Нормално е 
да има митинги и протести, когато има проблеми 
в държавата. Въпреки информационния бум (фору-
ми, блогове, лични дневници в интернет) класическа-
та стачка с плакати и блокаж на улици и кръсто-
вища си остава най-успешната форма за протест. 
Ако вярвате, че „революцията изисква хората да 
напуснат домовете си“, значи вярвате, че стоене-
то вкъщи, пращането на линкове и подписването на 
протесни ноти няма да доведат до кой знае какъв 
резултат. Доказаха го преди време шофьорите от 
градския транспорт, като си спечелиха увеличение, 
поставяйки пред номерата на автобусиите си та-
белки „Аз ще стачкувам“. Последваха ги учителите, 

които се сдобиха и с признание за най-дълъг про-
тест в новата история на България. С протест-
на вълна заляха жълтите павета и студенти, мле-
копроизводители, полицаи, горски пазачи, майки, ра-
ботници в нефтопреработвателната промишленост, 
зърнопроизводители, еколози... 
Протестиращите през изминалия месец също бяха 

разбрали, че не е достатъчно само да си се гневят 
сами или с приятели вкъщи. Те излязоха на улица-
та, за да обяснят основанията си за протест на 
обществото. И по демократичен модел дадоха въз-
можност на самото общество да протестира сре-
щу техния протест. 
Протест срещу протеста е също нормално съ-

пътстващо недоволствата явление. Така беше и 
по време на стачката на учителите, и по време 
на блокадата на таксиметровите шофьори. Този 
път също имаше недоволство от протеста, ма-
кар и неоснователни според мен. „Хората си на-
правиха купона и се прибраха у дома. Политици-
те си изпиха коктейла и си го преместиха от 
едната ръка в другата“ – бяха реакциите на ин-
тернет потребители. По-основателен ми се сто-
ри протестът срещу протеста на група ядоса-
ни хора в Гърция, който ескалира до вандализъм. 
Гърците просто си имат уникална тяхна си поли-
тическа култура, оформена до немалка степен в 
периода на Хунтата и по времето след нейното 
падане. Доколкото подкрепям публичния протест 
като начин гражданското общество да заяви по-
зиция, смятам, че на България също є трябва 
малко от „гръцкия огън“. Страната ни има нуж-
да от промяна, която хората могат сами да си 
извоюват. Но не като подпалят София или взри-
вят няколко полицаи. Трябват ни мирни „януар-
ски събития“, но не на интервали от по десет и 
повече години. А всеки път, когато е необходимо 
да се припомня на онези хора в парламента, че те 
работят за нас, че ние сме техните работодате-
ли и те трябва да подчинят всеки свой работен 
ден на нашето благо. 

ХХХХая не е
А на т

ХаяХаяХая

ПРОТЕСТЪТ КАТО НАЧИН 
ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

И
зкуството е сложна материя, трудна за обработка. Творецът 

трябва да се справи с техническата, интелектуалната и чисто 

физическата дейност. Понякога мисълта е по-бърза от ръката или 

по-сложна от палитрата. Друг път ръката рисува трескаво, неконтроли-

руемо. Тя се движи със скоростта на емоционалността, изпреварва ми-

сълта и така създава посредствена творба недоносче. Живописта, скулп-

турата, графиката, изкуствата са олицетворение на хармонията между 

мисълта, ръката и въздуха, който ги дели от онова, което създават. Чес-

то, наподобявайки природата, художникът рисува състояния и форми на 

духа, които убягват на посредственото око, което от своя страна гледа, 

но не мисли. Във визуалното мислене на твореца се таят силата на чет-

ката и трагедията на блендата.

Фотографията е буквална, безкомпромисна и точно тази нейна сила я пра-

ви „царицата“ на образа, но едновременно с това я лишава до голяма сте-

пен от душевност и живописна изразност. Днес фотографите гордо се обя-

вяват за най-гледащите и най-виждащите. Според тях самите те са онова 

обществено изключение, което притежава и развива способността да ула-

вя секундите и стотните във въздуха. Те са онези изкусни крадци на миго-

ве, които умеят да отнемат от скоростта на куршума и да я затворят във 

фотос на стената. Докато правят своите заключения, тези „дигитални 

обективи“ често забравят, че съществува и една друга прослойка творци, 

които не само гледат и запечатват, но мислят и обрисуват. Мисленето и 

съпреживяването на един образ са неща, които се раждат в тъмната стая, 

близо до сърцето. Тази човешка лента, запечатала творческото възприятие 

върху себе си, се проявява бавно и дълго. Небързото изплуване на образа, по-

роден от мигновен порив или впечатление, дава възможност на твореца да 

го осмисля и обогатява. Само в тази тъмна стая на човешката нравстве-

ност студената плака на първично впечатление може да влезе в съединение 

с душата и дълбочината на разума. Това е разликата между механичното 

запечатване на мига и живото обрисуване на въздуха в една стая.

Текст Стефан ПРОДЕВ

Снимки BeLIGHT STUDIO

Бела, брой 2 (132), 20098



009



МодаМодаМода

ЧЕРНА КОТКА
След няколкото модни сезона, фаворизирали 
ярките цветове, през тази зима фаворит е 
черното. Всъщност този цвят (доколкото 
той може да се нарече цвят) никога не е 
слизал от модния подиум. Просто от време 
на време е оставал малко встрани от 
вниманието на дизайнерите.

BLACK 

Новата мода е почти архитекту-

ра. А архитектурата, както е из-

вестно, е застинала музика. И за 

да не отвличат вниманието ви от 

нейните звуци, дизайнерите сведо-

ха модната палитра до един-един-

ствен цвят – черния, отдавайки се 

на играта на контраст между обе-

ми и материи.
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Т
ази зима обаче почти всич-
ки водещи дизайнери включи-
ха черни рокли, черни пантало-
ни и черни якета в колекции-

те си. Моделите на „Ив Сен Лоран“ 
не само бяха облечени в черно, но и 
демонстрираха черни перуки и... чер-
но червило – 

истинска „готика“ 
Стела Маккартни представи малка-

та черна рокля в „ролята“ на пясъчен 
часовник, а модна къща „Живанши“ ни 
очарова с оригиналните си черни ко-
жени якета. Даже Кристиян Лакроа, 
известен с предпочитанията си към 
крещящи цветове, през този сезон се 
ограничи в рамките на черно-бяло-си-
вата палитра. Спокойно може да се 
обобщи, че до края на зимата на мода 
ще е черното, разнообразено от още 

един допълнителен цвят – за предпо-
читане от коралово или от кремаво 
(най-актуалните в разгара на модния 
сезон цветове). 

Смели декорации
Ако преди  няколко години мода-

та на черното, представена конкрет-

но от дизайнери като Дона Каран 
и Калвин Клайн, наложи минимализма 
и аскетичните строги костюми, то 
днес черните рокли и костюми ста-
наха многослойни, на моменти даже 
предвзети, с многобройни набори, бро-
дерии и декорации, съчетаващи в себе 
си няколко материи. 
Кожа, пера, ленти, блестящи копче-

та и шифонови вложки обогатяват 
черните дрехи, придавайки им сдържан 
разкош и женствена изтънченост. 
Допускаме, че много жени ще се за-

радват на завръщането на черното. 
Защото черният цвят е универсален. 
Облечете една черна рокля, освежете 
я с ярки аксесоари и бижута и никой 
не би казал дори, че сте били цяла-
та в черно. 
Освен цвят на сдържаността и на 

траура черното е и 

р , р д р

...то визуално издължава силуета, прави фи-

гурата по-стройна. 

...то отлично маскира несъвършенствата 

на тялото. 

...то винаги е свидетелство за добър вкус.

...то отлично се комбинира с всякакви дру-

ги цветове.

...черният цвят е практичен.

...черните дрехи са подходящи за всякакви 

поводи – за коктейл, за делова среща, за рес-

торант или дори за през деня в офиса. 

...черният цвят е елегантен, загадъчен и 

драматичен. 

Жените обичат 
да носят черно, 

защото...

Талия на оса и обем около бедрата

Къса пола и дълги 

ботуши
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Любовните 

аромати на 

Кристина Агилера
Позволете на звездния 

стил на Кристина Аги-

лера да вдъхнови и ва-

шия Свети Валентин. 

ЗА ЕНЕРГИЧНАТА 
ОПТИМИСТКА На-
сладете се на меко-
то флиртуващо уха-

ние на най-новия парфюм на звез-
дата Inspire. Флоралната сърцевина 
от тубероза и гардения – две от 
любимите цветя на Кристина – е 
чувствена и завладяваща. Арома-
тът се разгръща във фрезия – де-
ликатно цвете, носещо в себе си 
изненадваща сила. 
ЗА СТРАСТНАТА ДАМА Изкуси-
телната черна дантела и топли-
те ориенталско-флорални нотки на 

звездния първи аромат на Крис-
тина Агилера предават едно-един-
ствено послание – страст! Нот-
ките на чай от касис и мандарина 
във върха, сърцевината от божур 
и слива и богата чувствена база 
от ванилия, мускус и скъпоценна 
дървесина допълват това послание. 
„Денят на Свети Валентин е най-
прекрасният повод да отпразну-
ваш своята женственост и да се 

почувстваш очаровател-
на. Ароматът има ва-
жна роля и може да ти 
вдъхне увереност и се-
ксапил. Имало е случаи, 
в които не забелязвам 
определен човек, дока-
то не усетя арома-
та, който излъчва“ – 
твърди самата Крис-
тина.

Красиви новинирррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

цвят на властта 
Психолозите са го „набедили“ за цве-

та на силните и властни личности. 
От друга гледна точка, този, който 
носи черно, се сдобива с усещане за 
защитеност и спокойствие. 
Черното дълго време се смяташе за 

делови цвят. Има логика. Облечете се в 
черно и никой шеф няма да ви упрекне, 
че нямате вкус. И въобще не е задъл-
жително онова, което сте облекли, да 
е банална пола с дължина до коленете. 
По-добре изберете черна пола балон или 
някоя друга с асиметрична кройка. 

По-внимателно с него
Мит е, че черното отива практи-

чески на всички дами. Съветваме ви 
да се отнасяте предпазливо с него. 

Черната дреха наистина прави фигу-
рата по-стройна, но ако тя не стои 
добре или виси безформено на тяло-
то, може да развали общото впечат-
ление както всяка друга дреха в няка-
къв друг цвят. Така че дори и в черно 
трябва да се обличате, съобразявайки 
се с особеностите на своята фигура. 
Черният цвят никога не изглежда 

груб, особено ако е предпочетен от 
дами с тънка и светла кожа. През по-
студените месеци на годината обаче 
той прави лицата малко по-бледи от 
обикновено, затова малко по-ярка коз-
метика през февруари няма да ви на-
вреди. Не бива да се обличате изцяло 
в черно, без ярки петна – на дневна 
светлина ще изглеждате така, сякаш 
сте тръгнали на погребение. 

Напоследък и червилата в черен цвят се сдо-

биха с изненадваща популярност. Козметич-

ните гиганти като Lancеme, Poppy King, Kat 

Von D и, естествено, Yves Saint Laurent Beaute 

реагираха със свое ексклузивно производство 

на масовото търсене. 

Когато през юни Lancеme пуснали на пазара 

черен блясък за устни, компанията получила 

толкова много поръчки, че от количеството, 

предвидено за официална продажба през есен-

та, не останало практически нищо. Днес чер-

ният блясък за устни на Lancеme отново е в 

продажба. Фирма Smashbox също не остана 

настрани от тази водеща тенденция и съз-

даде специално за веригата магазини Sephora 

още по-екстравагантен вариант – ексклузив-

но червено-черно червило.

Уж червило, 
пък ЧЕРНО

Съчетание между космато и гладко

Тясна специализация, 

широки възможности

Обилни рюшове

Черно с отблясъци
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а к ц е н т и

Н
епрактичните кристални панто-
фки – единственият аксесоар на 
Пепеляшка на бала (за други ук-
рашения и допълнения към тоа-

лета є в приказката не се говори) – 
притежават магическа сила. Именно 
на тази кристална „въдица“ се е хва-
нал принцът (бъдещият жених, де). 
Изводът е, че аксесоарите и бижу-

тата са абсолютни прихващачи на 
внимание, при това не само мъжко. 
И най-семплата рокля се превръща в 
приказна, щом я украсите с ефектни 

бижута. Именно това е прозряла пре-
ди доста време Коко Шанел, когато 
е създала първата в историята колек-
ция бижута и е отворила своя бижу-
териен магазин. И още нещо – че хо-
рата се очароват от всичко, което 
блести, защото това е примитивна 
особеност на нашите възприятия, на 
която мъжете и жените са подвласт-
ни в еднаква степен. 

СЪБЛАЗЪН

Да украсите показалеца си с изя-

щен пръстен, да подрънквате с масив-
ни гривни, да полюшвате дълги вися-
щи обици или да си играете кокетно 
с тънката златна верижка на врата 
си – всички тези полуосъзнати дейст-
вия привличат вниманието към ръце-
те, шията и лицето ви. С тях сякаш 
казвате на околните: „Искам да съ-
блазнявам.“ Това е една от функции-
те на бижутата – да събуждат еро-
тиката. Ако бижуто е в периметъра 
на някоя ерогенна зона, то със сигур-
ност ще изпълнява и еротична функ-

„Бижу“КОД

„Бижу“
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ция. Но може и да не носи еротичен 
подтекст. Бижутата усилват секса-
пила наистина, но не това е основ-
ното им предназначение. Те означават 
много повече. 

ЗАЩИТА

По примера на предците ни и ние 
вярваме, че бижуто е амулет (или та-
лисман), който ни пази от зли сили и 
ни носи късмет. Защитната сила на 
бижутата се основава на магията на 
символа и на значението, което ние 
му придаваме. 
Интересно е обяснението на френ-

ския философ и етнограф Клод Леви 
Строс за защитната функция на ук-
рашенията. Според него тя се обяс-
нява с това, че по човешкото тяло 
има „твърди“ и „меки“ части. „Меки-
те“ (уши, нос, устни, полови органи) 

са много уязвими и бижутата се явя-
ват нещо като техни бодигардове. 
По принцип украшенията (и при мъ-

жете, и при жените) се поставят 
на тесните части по тялото – шия, 
китки на ръцете, талия, глезени, пръ-
сти. Самото наименование „аксесоари“ 
произлиза от английското access, което 
означава достъп. Тоест аксесоарите са 
призвани да регулират достъпа до оп-
ределени части на нашето тяло и да 
гарантират чувство на защитеност. 

ВЛАСТ

Метърдотелът в скъпия хотел или 
шефът на луксозния бижутериен ма-
газин определят статуса и платежос-
пособността на своите клиенти по... 
марката на часовниците и бижутата, 
които те носят. Повечето бижуте-
рийни брандове си имат своя знако-
ва символика и лесно се разпознават 
– например пантерата на Cartier, сър-
цето на Tiffany, византийският кръст 
на Bvlgary. В примитивните племена 
пък, който е окичен с най-много би-
жута, той е вождът. 
Не си въобразявайте, че ние сме „из-

бягали“ твърде далеч от племенно-
то общество. Ние също си имаме 
свои „племена“, социални групи, в кои-
то членуваме – семейство, професио-
нална среда, приятелски кръг или клуб 
на феновете на нещо си. Желанието 
да бъдеш по-добър от другите, да се 
харесваш и да предизвикваш възхище-
ние е присъщо на съвременния човек 
в същата степен, в каквато е било 
присъщо и на неговите предци.
През социалистическата епоха в 

модата господстваше скромността 
– човекът трябваше да се слива с 
тълпата, а не да изпъква. Навреме-
то излишеството от аксесоари и 
бижута се асоциираше с буржоазна-
та класа, от която трябваше да се 

С КАКВО СЕ КИЧАТ 
МЪЖЕТЕ
Бижутата са свидетелства за социален 

статус и заможност. За класическия дело-

ви стил в европейската традиция е харак-

терен естетическият минимализъм, който 

предполага малко на брой украшения – брач-

на халка или пръстен с печат, игла или щип-

ка за вратовръзка, ботунели. От бижута-

та, които се допират до тялото, мъжете 

(най-вече тези от южните европейски дър-

жави) носят обикновено златна верижка, но 

не е прието да я демонстрират. Сдържанос-

тта при носене на украшения определя, че 

мъжът принадлежи към деловите кръгове на 

обществото. 

Антипод на деловия стил е бохемският, кой-

то допуска повече волности – по няколко 

пръстена на ръката, пръстени с масивни 

камъни, обици, гердани, по-масивни верижки. 

Носят ги мъжете с творчески професии – 

художници, музиканти, архитекти. Повечето 

от тях си пускат дълги коси и се обличат с 

дрехи в по-ярки цветове – все знаци за ар-

тистичност и доказателства, че човекът е 

със свободна професия. 

DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на 

всичко, за което можете да си помислите: 

кръгове под очите, пъпчици, петна и т.н. 

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 

COVER e невидимо оръжие в борбата срещу 

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в 

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разрабо-

тен в осем цветни нюанса, стои прекрас-

но и гарантира безупречен грим. Идеално 

средство за професионален грим – при 

фотосесии, филмови снимки или където 

настроението ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, 

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com
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дистанцираме. Времената обаче се 
промениха и едно от свидетелства-
та за големите промени станаха ма-
сивните златни ланци и пръстените 
по мъжките ръце. Тази груба демон-
страция на сила и власт с течение 
на времето стана по-цивилизована и 
рафинирана. По принцип мъжете из-
ползват по-малко украшения от же-
ните, но затова пък отдават голя-
мо значение на скъпите аксесоари 
– обувки, колани, телефони, порт-
фейли, часовници, вратовръзки. Тези 
вещи говорят много по-красноречиво 
за статуса и финансовите възмож-
ности на своя притежател. От тях 
до голяма степен зависи и самооцен-
ката на мъжа.

ЦЕННОСТИ

Бижутата имат и чисто матери-
ална (като еквивалент на пари), и 
чисто естетическа стойност (като 
предмет на изкуството, антиквари-
ат). Скъпите украшения са един вид 
застраховка срещу обезценяването на 
парите. „Диамантите са най-добрият 
приятел на жените“ – това искрено 
признание на Мерилин Монро ни връ-
ща към недалечни времена, когато же-
ните са били изцяло материално за-
висими от мъжете. В знак на любов 
мъжът подарявал на своята избраница 
скъпоценности – един вид застраховка 
за нейното бъдеще, когато евентуал-

но мъжките чувства могат и да угас-
нат. С това практично съображение 
се обяснява изобилието от украшения 
по тялото на жената от Изтока. 
Тя носи абсолютно всички скъпоценно-
сти, които има, защото в случай на 
раздяла мъжът има пълната власт да 
я изгони от дома само с онова, което 
е на нея – дрехи и бижута.

ЧУВСТВА

Традицията за размяна на брачни хал-
ки е много древна. През античност-
та вярвали, че през безименния пръст 
минава артерия, водеща към сърцето. 
Като символ на дълговечност и неи-
зменност брачната халка се изработ-
ва от благородни метали, неподатли-
ви на ръждясване и окисляване. Диа-
мантът, подарен по време на годежа, 
е гаранция за твърдите намерения на 
бъдещия жених. 
За съвременните двойки материал-

ната ценност на тези атрибути не 
е чак толкова важна. Брачната хал-
ка може да е от сребро и дори от 
пластмаса, но тя продължава да сим-
волизира безкрайност и вечност. Мла-
дите заключват своята любов в пръс-
тен, в някаква омагьосана система. А 
за околните този пръстен е преду-
преждение: „Достъпът забранен!“ По-
дарени с любов, украшенията пазят 
спомена за това чувство. И често се 
превръщат в семейни ценности, ста-
ват талисмани на рода – предават се 
от майка на дъщеря или на син (за 
неговата невеста).

ПАМЕТ

Някои жени се влюбват в тайния и 
емоционален смисъл на украшенията, 
заключен в уникални авторски бижу-
та или в етнически такива. Подобни 

са внушенията на авторските бижу-
та на Мария Донева, които тя сни-
ма специално за да илюстрираме този 
материал в „Бела“. За тях би могло 
да се отнася и признанието на 38-го-
дишната Анита: „Когато си слагам 
едни на пръв поглед непретенциозни 
обици, аз сякаш отново усещам вя-
търа на далечни страни, чувам звуци-
те на източния пазар, долавям арома-
та на жасмин и подправки.“ 
Някои жени така свикват с някои 

свои бижута, че ако забравят да ги 
сложат, се чувстват така, сякаш лич-
ното им пространство е незащите-
но. Затова загубването на обици или 
пръстен хвърля дамите в голяма пани-
ка – те преживяват тази загуба, все 
едно са загубили част от себе си.

СУБКУЛТУРАТА 
НА ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ 
В някои случаи украшенията показват при-

надлежност към определено съобщество, 

група. Много тийнейджъри използват бижу-

тата като отличителни сигнали. Масивни-

те метални вериги, пръстените с черепи и 

гривните с шипове например са призвани да 

отделят „своите“ от „чуждите“.

СКЪПОЦЕННА 
ФАКТОЛОГИЯ 

 Скъпоценните камъни се разделят на две 

групи. В групата на твърдите камъни се 

включват диамантът, сапфирът и рубинът, 

а в групата на меките – тюркоазът, опа-

лът и кехлибарът.  Качеството на диа-

мантите се определя от т.нар. четири „С“: 

Carat (карат), Cut (шлифовка), Colour (цвят) 

и Clarity (чистота). Колкото по-голям е диа-

мантът (Carat), толкова e по-рядък. Колкото 

по-чист е той (Clarity), толкова е по-ценен. 

Колкото по-бял е, респективно безцветен 

(Colour), толкова по-красив е той. А колкото 

по-добре е шлифован (Cut), толкова по-силно 

блести.  Диамантът е най-твърдият сред 

естествено образуваните минерали.  Най-

големият открит досега диамант е Кулинан 

с тегло 3106 карата (или 621 грама).  Хо-

рата често бъркат шлифоването на камъ-

ка с неговата естествена форма. Шлифов-

ката е най-важната характеристика, която 

превръща диаманта в брилянт. Брилянтна-

та форма, която всички познаваме, се със-

тои от горна част (корона), на която има 

32 фасети (стенички), и основа (павилион) 

с 24 фасети.

ески такива
р

деще, когато еве
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ЗНАЦИ ПО ДЪЛЪГ ПЪТ

Болна темаБолна темаБолна тема

Т
ук разговорът 
ми с едно дете 
на шест години 
свършва. Свърш-

ва, защото хлапакът наис-
тина се фръцна и си тръг-
на и защото случката не е 
по темата. Сюжетът є е 

по-скоро благотворителен, понеже разпитът, с който мал-
кият ме нападна и осъди, се случва в Софийски дом за из-
оставени деца по време на едно мое посещение там някол-
ко дни преди на Коледа храмовете да провъзгласят праз-
нично: „... и Бог се роди.“ 
В живота има всичко. Деца, които нямат родители, и 

родители, които нямат деца. Склонна съм да наричам ро-
дители всички хора, които искат да имат бебе, но нямат. 
Когато поискаш да имаш дете, вече си родител, особено 
ако се наложи пътят между „Искам бебе“ и „Имам бебе“ 
да бъде много дълъг. Толкова дълъг, колкото трае осъз-
наването на библейското „Поискай и ще ти се даде“, и 
много по-дълъг от онази целувка на телата, от която на 
пътя на двама души веднага заблестява знакът „Ще имаме 
бебе“, а след около девет месеца се ражда дете. 

„ИСКАМ БЕБЕ“
Когато бъдат дарени с дете, родителите с дългия път 

казват, че са целунати от бога и от лекарите едновре-
менно. Защо на едни само бог е достатъчен, а на други 
и лекарите трябва да помагат? Не знам. Отговорът на 
този въпрос май е божествен и повече ме вълнува възмож-
но ли е малкият палавник от дома да знае за библейска-
та повеля: „Поискай и ще ти се даде!“ Едва ли! По-скоро 
я носи и има право да съди, защото казват, че няма пї 
богове от децата. Те винаги ще бъдат боговете на земя-
та, докато сами не станат възрастни и не започнат да 
се молят на боговете от небето. 
Жените, които са осъзнали библейската мъдрост, не 

крещят „Дайте ми дете!“, нито пък се вайкат мелодра-
матично „Защо нямам дете?“. Напълнили са утробите си 
с надежда и така показват, че са научили значението на 
„Искам бебе“ – първия знак по дългия път. Някои от тях 
дори са създали фондация със същото име и така пома-
гат не само на себе си, но и на много други. 

„ЩЕ ИМАМ БЕБЕ“
Това е следващият знак, който е скъп, и за него се пла-

ща в най-различен смисъл. В неписания правилник на об-
ществото ни е почти невъзможно да научиш значението 
на знака без помощта на изтеглен кредит. Не жилищен 
кредит, който се превръща в жилище, подобно на осино-
вено дете, защото кредитът се изплаща поне 30 години. 
Не и кредит за пластика на бюста или за блестяща ме-
талокерамична усмивка. Това са пак пари, превърнати в 
гърди, които не са ваши, и зъби, които не са ваши. Кре-
дитът е за специфични процедури, които наричам „целув-
ката на лекаря“. Иначе казано, кредит за дете, но което 
не е изкуствено, а е истинско, още докато е в „утроба-
та“ на надеждата. 

„ИМАМ БЕБЕ“
Когато всичките им усилия се огласят от невъобрази-

мия рев на новороденото, родителите с дългия път са 
стигнали края му. 

За жалост на този свят винаги ще има хора, кои-
то нямат собствени деца и са обречени деца-

та, които обичат най-много, да бъдат деца-
та на техните приятели. 

Понеже сме възрастни, остава ни да 
се молим господ да разпознава безпо-
грешно тези, които са поискали, и 
тези, които не са, и да дава на пър-

вите. 
Междувременно държавата не бива да се прави нито 
на господ, нито на дете – тя не бива да съди, да се 
фръцка, да си тръгва, а трябва да покаже, че иска да 
има поданици. 
За да има повече родители, много-много бебета и нито 

един дом за изоставени деца. 
Мирослава ИВАНОВА

– Ти как се казваш?

– Мира. 

– Имаш ли дете?

– Нямам.

– А имаш ли бебе?

– Нямам.

– Значи не искаш!
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„В
ие ли сте с болките в коре-
ма?“ – така ме посреща док-
тор Георги Стаменов в Цен-
търа за репродуктивно здраве 

„Надежда“, клиника „Малинов“. „Ех, не 
съм аз!“ – казвам си наум и момен-
тално усещам, че попаднал тук, чо-
век е в надеждни ръце и при хора с 
добри сърца. Няма да ми стигне мяс-
тото да изброя квалификациите, ин-
тересите и публикациите на моя съ-
беседник в областта на репродуктив-
ното здраве. Но разбрах нещо много 
важно – че този 38-годишен мъж има 
общо 339 деца. Три от тях са негови 
собствени. Останалите 336 са роде-
ните в клиниката. Тук оча кват още 
179 бебета.

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА 

„РАЗЦВЕТ“ НА РЕПРОДУКТИВ-

НИТЕ ПРОБЛЕМИ И АКО Е ТАКА, 

ОТ КАКВО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ТОЗИ 

ФАКТ?

– Това, което се случва днес, е про-

цес, който се е развивал десетиле-
тия. Свързан е с емоционални, сек-
суални, културни и с всякакъв друг 
вид революции и отразява стратегия-
та на човечеството да живее изоли-
рано от природата. Всичко това не-
минуемо гарантира срив в човешко-
то размножаване. Проблемът е масов, 
но ще се разраства тепърва, защото 
смятам, че пикът не е достигнат. 
Той ще бъде може би след шест или 
седем години, когато още повече хора 
ще се обръщат към клиники като на-
шата. Казвам това с една-единствена 
цел – да се разбере, че когато тако-
ва нещо се случи в семейството, няма 
нищо срамно, нито нетипично, просто 
е факт от нашето развитие, от на-
шата цивилизация. 

– КОГА МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА 

РЕПРОДУКТИВЕН ПРОБЛЕМ?

– Когато млади хора под 35-годишна 
възраст целенасочено правят бебе и 
не се получава в рамките на шест ме-

сеца. Тогава ние, лекарите, приемаме, 
че има фактор, който пречи. Двойки-
те под 35-годшна възраст могат да 
изчакат и година, преди да потърсят 
лекарска помощ. Често ми се случва 
да дойде при мен младо момиче и да 
каже: „Искам да ме изследвате, защо-
то съм решила да забременея.“ Аз ми-
сля, че все още не сме стигнали до 
този етап. Не може да приемаме, че 
всяка жена, която е решила да заб-
ременее, има проблем. Затова обикно-
вено отговарям с: „Опитайте и ако 
след шест месеца или след година ня-
мате резултат, заповядайте! Защо да 
се подлагате на медицински процедури 
и изследвания, които по своята същ-
ност не са вредни, но не са евтини 
или приятни като усещане?“ 

– СЪЩЕСТВУВА МНЕНИЕТО, ЧЕ 

ПРОЦЕДУРАТА ИН ВИТРО ВИНА-

ГИ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ. КОГА 

МОЖЕ И КОГА НЕ МОЖЕ?

– В медицината няма универсално хап-

Д-Р ГЕОРГИ 
СТАМЕНОВ:

„ПИКЪТ НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТОИ“
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че. Няма стереотип или схема, които 
да прилагаш на всички. Ин витро не е 
универсалният отговор, но това много 
често е най-краткият път към успеха. 
Ин витрото се налага, защото е много 
бърза процедура, при която в рамките 
на 15 дни жената знае дали е бременна, 
или не е. От друга страна, няма про-
цедура, която да решава репродуктив-
ните проблеми на хората с такава ви-
сока успеваемост. Преди години за ин 
витро се носеха какви ли не легенди: че 
първият опит винаги е неуспешен, че 
трябва да има три опита... Това съв-
сем не е така. На снимките, които ви-
дяхте пред кабинета ми, 90% от же-
ните са успели от първия път и при 
това преди това са чакали 15–16 годи-
ни да се случи чудото. Оплождането ин 
витро придоби такава популярност, за-
щото е сравнително безвредна „малка“ 
инвазивна процедура с голям потенци-
ал за успех. Недостатъкът на хората 
от XXI век е, че не умеят да чакат. 
Ние искаме всичко сега и веднага. И ин 
витро процедурата ни го дава. 

– БИХТЕ ЛИ ОПИСАЛИ НАКРАТ-

КО ЕТАПИТЕ НА ТАЗИ ПРОЦЕДУ-

РА?

– Трудно е с две думи да бъде оп-
исано всичко, защото това е процес. 
Процес и на емоции – всеки, който е 
минал през него, придобива усещането, 
че е участвал в битка. Подготовката 
за оплождане ин витро е много по-дъл-
га от самата процедура. Нашият екип 

подготвя двойката и в медицински, и 
в психологически аспект, така че тя 
да може да отговори на стимулацията 
възможно най-адекватно. Казано иначе, 
правим като опитните ловци – мно-
го внимателно и дълго се прицелваме, 
а после бързо натискаме спусъка. На 
самата процедура гледаме точно като 
на натискане на спусъка. 

– С КАКВО СЕ ЗАПОЧВА?

– С лекарства – най-често инжекци-
онни форми, които се поставят по-
дкожно. Това са хормони, които жен-
ският организъм отделя по естест-
вен път. Но ние ги инжектираме в 
по-голямо количество с една-единстве-
на цел – да започне да зрее повече от 
един фоликул. Обикновено всеки ме-
сец женският организъм образува само 
един, но за да повишим шанса за ус-
пех и за да имаме по-добър избор на 
ембриони, ние предизвикваме растежа 
на 4, 5, 6 до 15 яйцеклетки. Яйчни-
ците и телесната маса на жените са 
различни. И затова няма универсална 
доза и универсално лекарство. За вся-
ка жена количеството на инжектира-
ните хормони се преценява на етапа 
на подготовката за ин витро процеду-
рата. Инжекциите се поставят еже-
дневно, горе-долу по едно и също вре-
ме на деня. Хормоналната стимулация 
е съпътствана от прегледи – всеки 
ден или през ден, – по време на кои-
то се наблюдава растежът на фоли-
кулите, следи се как се влияе стиму-

лацията на жената, уточняват се до-
зите лекарство за следващите един-
два дни. Когато преценим, че вече има 
достатъчно количество узрели фолику-
ли, слагаме една финална инжекция, с 
която, така да се каже, приключват 
инжекционните неволи на жената. То-
гава пристъпваме към втория етап на 
процедурата – пункцията (под упойка 
изваждаме един по един фоликулите, 
като ги издърпваме в епруветки). Фо-
ликулите са пълни с течност. Под ми-
кроскоп ние изтегляме тази течност, 
улавяме яйцеклетката и я премества-
ме в инкубатор, където да се „съвзе-
ме“ от шока на изваждането извън 
женското тяло. Условията в инкуба-
тора са близки до тези в женския ор-
ганизъм. През това време партньорът 
дава сперма, която също подлежи на 
обработка – отделят се само добри-
те и подвижните сперматозоиди. Тук 
мога да отворя една скоба, защото 
понякога сперматозоидите са в твър-
де малко количество и се пристъпва 
към т. нар. ИКСИ техника на оплож-
дане (интрацитоплазмено инжектиране 

на сперматозоид – бел. ред.). 

– КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 

ИН ВИТРО И ИКСИ? 

– Разликата е в работата на ембри-
олога. При ин витро сепарираните до-
бри сперматозоиди се поставят в хра-
нителната среда около яйцеклетката, 
така че да могат сами да я оплодят. 
Но ако сме преценили, че сперматозо-
идите са в недостатъчно количество, 
с помощта на микроигла хващаме само 
един от тях и го вкарваме вътре в яй-
цеклетката, т.е. оплождаме яйцеклет-
ката под мощен микроскоп и под зор-
кия поглед на ембриолога. През това 
време жената е под наблюдение в кли-
никата и в случай че всичко е наред, с 
предписано медикаментозно лечение тя 
напуска клиниката и си отива вкъщи. 
Паралелно с тези процеси, нашите ем-
бриолози неуморно се трудят да опло-
дят нейните яйцеклетки със сперма-
тозоидите на партньора є. На другия 
ден сливането на сперматозоид с яйце-
клетката е факт при процедурата ин 
витро или се вижда какъв е ефектът 
при направеното ИКСИ оплождане. Яй-
цеклетките все още не са започнали да 
се делят, но са се отделили едни мал-
ки ядра, които показват, че генетич-
ният материал на мъжа и генетични-
ят материал на жената са се слели и 
имаме нов организъм, който е започнал 
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да се развива. Малко по-късно, в следо-
бедните часове на деня, след пункция-
та тези ембриони започват да се де-
лят първо на две, после на четири, а 
впоследствие на шест и осем клетки. 
Този процес е стриктно наблюдаван под 
микроскопа на ембриолога и може да се 
разбере кой е най-добре развиващият се 
ембрион и да се види кой е започнал да 
се дели най-бързо. Идва моментът на 
връщането на ембрионите в кухината 
на матката – процедура, която не се 
прави под упойка и прилича на обикно-
вен гинекологичен преглед. Жената ляга 
на гинекологичния стол и много нежно 
и внимателно ембрионите се вкарват в 
матката є. После известно време тя 
лежи неподвижна и след половин час е 
свободна да си отиде. Това е краят на 
медицинската част на процедурата. В 
емоционален план обаче нещата продъл-
жават, и то с по-голяма сила, откол-
кото по-време на стимулацията. Жена-
та си отива вкъщи, взима си хапчета-
та и прекарва 15 кошмарни дни в чака-
не, защото не знае какво ще се случи. 
Ние є оказваме подкрепа, но според мен 
най-важната подкрепа за жената е ней-
ният партньор, който трябва да е до 
нея през тези дни на изчакване. След 
15 дни следва кръвен тест за бремен-
ност и тогава отговорът става ясен 
– „да“ или „не“. 

– ВИЕ ЛИ СЛЕДИТЕ БРЕМЕН-

НОСТТА И РАЗЛИЧНО ЛИ ПРОТИ-

ЧА ТЯ ПРИ ЖЕНИТЕ, ПРЕМИНА-

ЛИ ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА? 

– От една страна, е вярно, че бре-
менността след оплождане ин витро 
протича по същия начин, като тази 
при жените, заченали по конвенциона-
лен начин. Но от друга страна, ние 
като екип смятаме, че тази бремен-
ност е доста по-различна просто за-
щото това са много чакани бебета от 
жени, които са страдали много, опери-
рани са много пъти и затова трябва 
да им се обръща повече внимание, да 
им се правят повече изследвания.

– АКО ЖЕНАТА НЕ УСПЕЕ ДА 

ЗАБРЕМЕНЕЕ, СЛЕД КОЛКО ВРЕ-

МЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ВТО-

РА ПРОЦЕДУРА?

– Много хубав въпрос, но понякога се 
ядосвам, че ми се задава от момиче-
та, които още не са направили първия 
си опит. В такива случаи обикновено 
отговарям: „Когато не успеем първия 
път, тогава ще мислим за втори.“ Ис-

тината обаче е, че случаят трябва де-
тайлно да бъде дискутиран от екипа 
ембриолози. Формално едно оплождане 
ин витро може да бъде започнато два 
месеца след първата стимулация, но на 
практика, за да е успешен следващият 
опит, е най-добре първо да се потърси 
причината за неуспеха на първия. 

– ЗНАЧИ НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 

ЖЕНАТА ДА СМЕНЯ КЛИНИКА-

ТА И ДА ПРАВИ СЛЕДВАЩИЯ СИ 

ОПИТ НА ДРУГО МЯСТО?

– Ако жената не е наранена емо-
ционално по някакъв начин от еки-
па, ако има вяра в него, е много глу-
паво да смени клиниката. На друго 
място всичко ще започне отначало 
– нови изследвания, които ще є за-
губят страшно много време и ще я 
затормозят емоционално. Получава се 
така, че след неуспешния опит жена-
та всъщност се връща на етапа пре-
ди него. Ако обаче тя е претърпяла 
поредица от неуспешни опити, тогава 
е добре да смени клиниката. 

– ЖЕНИ С КОЛКО НЕУСПЕШНИ 

ОПИТА СТЕ ИМАЛИ ВЪВ ВАШАТА 

КЛИНИКА?

– Трудно е да се отговори на този 
въпрос, защото при нас идват жени с 
по пет или шест процедури, правени 
извън нашата клиника. Слава богу, че 
имаме пациентки, които са претърпе-
ли по седем неуспешни опита в други 
клиники и сега са вече бременни при 
нас. И когато ми звънят по мобил-
ния телефон, до името им се появява 
цифрата седем – като един сигнал за 
мен, че тази бременност е нещо из-
ключително, че това бебе трябва да 
бъде много пазено. 

– ЧЕЛА СЪМ ЗА Т.НАР. ИН ВИТРО 

МАТУРАЦИЯ (зреене – бел. ред.). 
КАКВО ПРИВНАСЯТ НОВИТЕ МЕ-

ТОДИ В КЛАСИЧЕСКИЯ, АКО 

МОГА ТАКА ДА ГО НАРЕКА?

– Техниката на оплождане ин витро 
се развива. Ние също прилагаме ин 
витро иновации. Но за нито една 
от новите техники не може да се 
каже, че е революционна. Прилагането 
на нови методи е много важно, мно-
го прогресивно, но по-важното е да 
имаш индивидуален подход и да ми-
слиш индивидуално по всеки конкре-
тен случай.

– ДОСТАТЪЧНИ ЛИ СА КЛИНИ-

КИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ДВОЙКИТЕ 

С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ?

– Като бройка – да. Надявам се и 
да предлагат достатъчно високо ка-
чество на обслужване. 

– А ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ?

– Смея да кажа, че у нас има специа-
листи, които достойно съперничат на 
европейските си колеги. И в нашата 
клиника работят някои от тях.
 
– ТЕХНИКАТА МНОГО ЛИ Е ВА-

ЖНА?

– Изключително. Непрекъснато по-
добряваме техниката. Това е доста 
натоварващо за нас, но смисълът е 
да успееш в случаите, когато хората 
просто идват за последно при теб! 

– ВСЯКА ЖЕНА ЛИ ЗАСЛУЖАВА 

ДА ИМА ДЕТЕ, ДОКТОР СТАМЕ-

НОВ?

– За мен отговорът на този въпрос 
е „да“ въпреки някои случки, които 
ме нараниха жестоко и които не мога 
да споделя. Всяка жена има право да 
бъде майка, но има жени, които не са 
готови за това.
 
– МОЖЕ ЛИ ДА КАЖЕТЕ НЕЩО 

НА ЖЕНИТЕ, КОИТО ПЛАЧАТ, 

ДОКАТО ЧЕТАТ ТОВА ИНТЕРВЮ?

– Трудно ми е да им го кажа, когато 
не ги гледам в очите, защото обикно-
вено това го правя точно когато пла-
чат и ги гледам в очите. Казвам им, 
че съм убеден в техния успех, защото 
това не е само въпрос на медицинска 
преценка, то е въпрос и на интуиция. 
Въпросът е, че трябва наистина мно-
го да го искат и да не се отказват, 
да не губят вярата си. 

– ТОВА Е МНОГО ИНТЕРЕСНО. 

ИСКАТЕ ДА КАЖЕТЕ, ЧЕ И ИНТУ-

ИТИВНО УСЕЩАТЕ УСПЕШЕН ЛИ 

ЩЕ БЪДЕ ОПИТЪТ?

– В медицината интуицията е мно-
го важно нещо. Не може да работиш 
с една жена или двойка, и да няма-
те интуитивна връзка, да не разме-
няте емоции и да не се борите за-
едно. Не можеш просто да кажеш: 
„Вземи тези хапчета и ела после да 
видя как си.“ Това е нещо много лич-
но, нещо, което ни свързва за цял жи-
вот понякога. 
Разговора води Мирослава ИВАНОВА
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ПОВЕЧЕ НЯМА 
ДА ПРАВИШ ТАКА!ТАКА!

1.НЕ БЪДЕТЕ СКЕПТИЧНИ КЪМ 
КЛЕТЪЧНАТА КОЗМЕТИКА

Откровено казано, уморихме се да 
обясняваме на читателките, че над-
писът „клетъчен“ (cellular) върху ку-
тийката с крем за лице не означава 
задължително, че продуктът съдържа 
ембрионални клетки (в най-добрия слу-
чай, на беззащитно агънце). Терминът 
„клетъчна козметика“ просто насочва, 
че въпросният козметичен продукт е 
в състояние да „управлява“ функцио-
нирането на кожните клетки. А това 
е точно ползата, от която има нуж-
да кожата на всякаква възраст. 

Растения 
срещу овце – 1:0
Понякога съвсем основателно понятието 

„клетъчна козметика“ предизвиква скептич-

ни усмивки. Някои водещи козметични компа-

нии, които са малцинство на пазара и пред-

лагат изключително скъпа козметика, вла-

гат в него един-единствен смисъл – за тях 

клетъчна е само козметиката, съдържа-

ща ембрионален материал. Преди време 

клетките от овце (най-чистите в еко-

логично отношение животни) се замра-

зяваха, центрофугираха и пастьоризи-

раха и едва тогава се добавяха в про-

дуктите. Но нещата в сферата на био-

технологиите се променят, а и използ-

ването на животински съставки е заб-

ранено. Затова съвременният вариант 

на ексклузивния клетъчен комплекс днес 

представлява „пакет“ от над 150 под-

хранващи растителни съставки, който 

наподобява състава на човешките клет-

ки – протеини, витамини, аминокисели-

ни, минерали, биологично активни веще-

ства... Задачата му е да стимулира ес-

тествената регенерация на кожата, 

като є доставя енергия, влага и храна. 

Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

ДОРИ И НАЙ-ИЗКУШЕНИТЕ И ОТЛИЧНО ОРИЕНТИРАЩИ 
СЕ В СВЕТА НА КРАСОТАТА ДАМИ И ДО ДНЕС ВЯРВАТ В 
НЯКОИ BEAUTY МИТОВЕ. МИНИАНКЕТАТА НА БЕЛА ГО 
ПОТВЪРДИ. ЗА ВАШЕ ДОБРО СЪСТАВИХМЕ СПИСЪК НА 
„СУЕВЕРИЯТА“, КОИТО ПРЕЧАТ НА СТРЕМЕЖА ВИ КЪМ 
БЕЗУПРЕЧНА КРАСОТА. НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ ПРАВЕТЕ ТАКА!

Бела, брой 2 (132), 200922



Много жени обаче и до днес смятат, 
че съставът на клетъчните кремове 
включва животински клетки, които по 
някакъв начин се имплантират и за-
живяват в съседство с клетките на 
собствената кожа. Нищо подобно. Така 
наречените клетъчни кремове съдържат 
много жизнено необходими за здравето 
и правилното функциониране на собст-
вените кожни клетки ингредиенти. И 
най-важното е, че всички те са иден-
тични по химически състав до този на 
кожата. Точно затова тя ги приема с 
благодарност и лакомо ги „изяжда“. 
Образно казано, този „пакет“ от 

съставки „учи“ кожните клетки да 
функционират правилно. Така че не се 
страхувайте да използвате клетъчни 
кремове дори и да сте на 25 годи-
ни (друга заблуда е, че тази козмети-
ка трябва да се прилага само върху 
зряла кожа). 
Някои дами безотговорно вярват, 

че щом по някаква причина рязко сп-
рат да използват клетъчна козмети-
ка, състоянието на кожата им също 
толкова рязко ще се влоши. И това 
не е вярно. Човешката кожа е умен 
орган. Като се грижите добре за нея, 
вие є помагате да изглежда по-добре 
и да се чувства по-комфортно. Но 
въпреки вашата помощ отвън тя въ-
обще не губи способността си да се 
„обслужва“ самостоятелно. А влоша-
ването на нейния външен вид при пре-
хода от скъпа, качествена козметика 
към по-евтин вариант е логичен про-
цес. Да направим аналогия. Започнете 
да се храните правилно, а след някол-
ко седмици отново минете на чипс, 
пици и хамбургери. Как би реагирал 
на тази промяна вашият организъм, е 
много лесно да се отгатне. Естестве-
но – с протест. Но ако вие престане-
те да използвате клетъчна козмети-
ка, кожата ви няма да стане по-лоша, 
отколкото е била, преди да започне-
те да употребявате клетъчни кремо-
ве. Тя просто ще възвърне първоначал-
ното си състояние. 

2.НЕ ИЗБИРАЙТЕ ТОНАЛНОТО 
СРЕДСТВО СПОРЕД 

ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ НА КОЖАТА СИ

Сигурно до този момент точно 

така сте го избирали. Не сте винов-
ни вие. БЕЛА поне сто пъти е пов-
таряла през годините, че цветът на 
тоналния крем трябва да е с 1 тон 
по-светъл от тена ви. Е, дойде време 
да ревизираме този съвет. Напоследък 
козметичните гиганти се погрижиха 
кремовете, пудрите и фон дьо те-
нът, замислени първоначално само да 
правят кожата идеална на цвят, да 
изпълняват и още редица ценни, а по-
някога и незаменими функции. 
Когато избирате тонално средство, 

на първо място трябва да се ориен-
тирате по типа и състоянието на 
кожата си, на второ – по възрастта 
си, и чак на последно място – по ней-
ния цвят. Леките матиращи емулсии 
са подходящи за комбинираната и маз-
на кожа – те є позволяват да диша, 
не нарушават процесите на обмяна на 
веществата и в допълнение я овлаж-
няват. Ако кожата ви е суха, чувст-
вителна и раздразнена, трябва да из-
берете тонално средство с етерични 
масла, растителни екстракти или ви-
тамини в състава му – те перфектно 
възстановяват бариерните механизми 
на кожата. Възпалената, осеяна с пъп-
ки кожа е добре да третирате с то-
нални средства с течна консистенция, 
съдържащи себорегулиращи и антибак-
териални компоненти. А също и спе-
циални фиксиращи частици, позволява-
щи на тоналния крем да се задържи 
върху проблемната кожа поне шест 
часа. Отделно се налага да споменем 
и за тоналните продукти за зряла 
кожа – те не бива да се напластяват 
в бръчките, тъй като по този начин 
подчертават още повече възрастта 
ви. От тях се очакват ефективно 
anti age действие и мигновен лифтинг 
ефект. А цветът на тоналното сред-
ство може да бъде всякакъв. Затова 
е декоративната козметика – за да 
ви даде възможност днес да изглежда-
те по-загоряла от вчера. Ако вземете 
със себе си на работа по-тъмна пуд-
ра, вечерта можете да станете по-
смугла и да обяснявате на всички, че 
цял ден сте се пекли на... монитора 
на компютъра. А за стопроцентово-
то съвпадение между цвета на крема 
и цвета на кожата въобще не бива да 

Дистрибутор „Фиеста-2“ ООД – София

тел./факс 02 / 931 69 96 

www.fiesta2bg.com

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ СЕРИЯТА 

GLYSOLID СА С ВИСОКО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГЛИЦЕРИН – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

ЗА ВАШАТА КОЖА!

А 
защо точно сега вие особено се 

нуждаете от балсама за устни 

Glysolid?

Защото той осигурява най-силната 

защита на нежната и чувствител-

на кожа на устните от неблагоприят-

ните условия на околната среда (вя-

тър, студ, сух въздух и слънчеви лъчи). 

Продуктът притежава и овлажняващо 

действие, съхранява еластичността 

на кожата, подпомага регенерацията 

й и й действа успокояващо. Балсамът 

за устни Glysolid  лекува сухи, болезне-

ни и напукани устни, стимулира проце-

са на оздравяването им и обновяване-

то на клетките на епидермиса, защо-

то съдържа ценни активни съставки:

Витамин Е – един от най-ценните 

козметични компоненти и активен ан-

тиоксидант.

Алантоин – овлажнява, омекотява 

и  успокоява кожата и облекчава раз-

дразненията. 

Глицерин – повишава еластичност-

та, ефективно омекотява кожата и 

поддържа водния баланс в нея.

GLYSOLID

ПОМИСЛЕТЕ 
ЗА УСТНИТЕ СИ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НАЛИЦЕТО Е КАРТИНА, А ВЕЖДИТЕ СА РАМКАТА Є. ГРОЗНАТА 
РАМКА МОЖЕ ДА РАЗВАЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЕТО И ОТ НАЙ-ГЕНИАЛНОТО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО.
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се безпокоите. Най-важното е да го 
нанесете не само на лицето, но и на 
шията и деколтето. А за естестве-
ността на резултата ще се погрижат 
светлоотразяващите пигменти в със-
тава на продукта.

3.НЕ ВЯРВАЙТЕ, ЧЕ ПЛАСТИЧНА-
ТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ ВИ ИЗВАДИ 

ОТ СТРОЯ САМО ЗА НЯКОЛКО ДНИ

Е, какво пък – нищо работа, мисли 
си всяка жена: доза рестилан в уст-
ните през обедната почивка и… го-
тово! „Моят лекар ми обеща, че още 
на следващия ден след операцията за 
корекция на бюста ще съм на педал“ 
– доверчиво и разпалено обяснява една 
наша колежка. Какъв педал?! Даже и 
ако операцията е протекла безупреч-
но, постоперативният период изисква 
специални грижи и едва ли ще имате 
възможност да водите предишния на-
чин на живот поне за месец напред. 
Май само в Америка пластичните хи-
рурзи изписват веднага пациентите си 
след операцията (законът не позволя-
ва те да бъдат оставени на стацио-
нар). Европейските лекари не правят 
така! Хвала им! Защото, естествено, 
е много по-лесно да оперираш и вед-
нага да изпратиш пациента да се въз-
становява вкъщи. При възникване на 
евентуални усложнения в този случай 
лекарят просто може да каже: „Хм, 
това е, защото не сте изпълнявали 
стриктно моите препоръки.“ 
Най-добре е пациентът да остане 

в клиниката под лекарско наблюдение 
минимум три денонощия след операци-
ята. Добрият специалист и по това 
се отличава – че не оставя своите па-
циенти на произвола след хирургичната 
интервенция. Та нали всяка операция е 
травма, дори и най-добре направената. 
Процесът на зарастване на раната от-
нема минимум 6 до 8 седмици!

4.НЕ ПРАВЕТЕ КОРЕКЦИЯ НА 
ВЕЖДИТЕ ПРИ КОЗМЕТИК. 

ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ПОСЕТЕТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМЬОР

Известните визажисти обичат да 
казват, че лицето е картина, а веж-
дите – нейната рамка. А грозната 
рамка може да развали впечатление-
то даже и от най-гениалното про-
изведение на изкуството. Да ви оф-

ормят веждите в легнало положение, 
при това, когато сте намазани с мас-
ка за лице, е, меко казано, несериоз-
но. Корекцията на веждите трябва 
да се прави от човек с художестве-
но мислене. Естествено, всеки козме-
тик може да направи и двете вежди 
да изглеждат еднакво, но не е в това 
въпросът. По-важно е каква форма 
ще им придаде и дали тази форма ще 
съответства точно на вашето лице. 
Едва ли козметикът, чието призва-
ние е да се занимава с проблемите на 
вашата кожа, може да отчете всич-
ки нюанси на структурата на ваше-
то лице, на формата на очите ви, на 
височината на скулите ви... Идеални-
те вежди могат да бъдат оформени 
идеално само от гримьор. Освен това 
в кабинета на козметика вие обикно-
вено лежите на кушетка, а в подобно 
положение чертите на лицето се из-
кривяват, променят се... Корекцията 
на веждите трябва да се прави непре-
менно в седнало положение. 
Не забравяйте и за оцветяването на 

веждите – техният цвят трябва да 
бъде съобразен с цвета на очите, ко-
сата и тена на кожата ви. Ако ре-
шите да използвате молива за вежди 
вкъщи, запомнете, че трябва да за-
почнете от външния край на веждата 
и с деликатни щрихи да се движите 
към нейния по-широк край. Така няма 
да прекалите с наситеността на цве-
та и лесно ще определите колко сил-
но трябва да натискате с молива. 

5.НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ 
ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СКРАБ 

ПО-ЧЕСТО ОТ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО

Да легнете да спите, без да почис-
тите макиажа си, е истинско престъ-
пление спрямо кожата. Помислете как 
кожата ви би могла да „приеме“ бас-
нословно скъпия крем, с който има-
те намерение да я поглезите на су-
тринта, ако по нея има остатъци от 
мръсотията от вчерашния ден. Дер-
матолозите са единодушни, че правил-
но подбраното почистващо средство 
прави кожата по-красива и здрава. За 
съжаление 3/4 от всички жени по све-
та използват неподходящи продукти. 
А неправилният избор води до отде-
лянето на естествени липиди, обра-
зуващи защитен филм върху кожата. 
Ако използвате излющващо средство 
ежедневно или поне няколко пъти в 
седмицата, тенът ви ще се превърне 
от жълтеникав или землист в млеч-
нобял! Ако сте внимателни при на-
насянето на скраба, няма да имате 
проблеми. Важното е да запомните, 
че процесът на излющване трябва да 
ви ободрява и освежава, но не и да 
ви причинява болка. Втривайте скра-
ба с плавни кръгови движения в кожа-
та – от долу на горе и от центъра 
към периферията. Най-добре да прави-
те това, след като сте измили лице-
то с топла вода, която ще отвори 
порите на кожата. И още нещо – ако 
и днес ползвате скрабове, които сте 
употребявали преди десет години, съ-
ветваме ви да ги замените с такива 
от ново поколение.

ИДЕАЛНИТЕ ВЕЖДИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОФОРМЕНИ ИДЕАЛНО 
САМО ОТ ГРИМЬОР. А НЕ ОТ КОЗМЕТИК.
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П
разниците хич не са 
полезни за кожата. 
Суетенето и стре-
сът, стоенето до 

късно през нощта (а поня-
кога и до сутринта) „ри-
суват“ нови бръчици върху 
лицето ни. Недоспиването е 
главният виновник за тъм-
ните кръгове и торбички-
те под очите, за зачервени-
те ни очи и въобще за под-
пухналата ни физиономия. 
Но и след такава безсънна 
празнична нощ има начин да 
изглеждате по-свежи, от-
колкото сте в действител-
ност. 

ЕКСПРЕСЕН „РЕМОНТ“
Недоспиването и стре-
сът провокират отти-

чането на кръвта от ли-
цето, вследствие на което 
то става много бледо. За 
да докарате кислород до ко-
жата на лицето чрез кръв-
та, направете няколко лес-
ни упражнения, щом стане-
те от леглото. 20-минут-
ното бягане, бързото ходе-
не или аеробиката ще уве-
личат притока на кръв към 
лицето. Нямате време?! То-
гава скачайте 5 минути на 
въже.

Контрастните душове 
и паралелното използва-

не на скраб за тяло и ос-
тра ръкавица ще тонизи-
рат кожата. Накрая облей-
те тялото с хладка вода. 
С леки, потупващи движе-
ния подсушете лицето с ха-
влиена кърпа. А преди да 
вземете нормален душ, на-
несете на лицето на де-
бел слой овлажняваща маска 
или хидратиращ крем. Горе-
щата пара ще отвори по-
рите и ще ускори и усили 
действието на маската. На 
устните е добре да нанесе-
те балсам за устни или от 
същия хидратиращ крем. 
Като приключите с къпа-

нето, отмийте маската с 
хладка вода, а лицето из-
търкайте с освежаващ то-
ник или лосион, подходящи 
за вашия тип кожа. 

Затруднената циркула-
ция на течностите в 

организма води до подпух-
налост на клепачите и до 
торбички под очите. За да 
намалите тези отоци и да 
направите евентуалните 
тъмни кръгове под очите 
по-незабележими, наложе-

те тези зони с леден ком-
прес. За целта в хладилни-
ка трябва да имате пред-
варително замразени кубче-
та чай от лайка или зелен 
чай (с няколко капки лимо-
нов сок в него). След ле-
дената процедура намажете 
клепачите със стягащ гел 
за очи (желателно е да съ-
държа кофеин или мента). 

Няма спор, че кръвясали-
те очи изглеждат ужас-

но. Ще облекчите този про-

блем, ако използвате специ-
ални капки за уморени очи 
(продават се в аптеките). 
Те ще избистрят и помът-
нялото бяло на окото. 
Очна линия или молив в сив, 
син или синьо-зелен цвят 
(като на морските въл-
ни) ще направят бялото на 
очите ви да изглежда по-ес-
тествено. 

Коректорът е назаме-
ним козметичен про-

дукт, който всяка жена 
трябва да има в дамската 
си чанта. Нанесете малко 
от него под очите и ще 
се подмладите тутакси с 
поне 5 години. За да скри-
ете синкавите или кафени-
кавите оттенъци под очи-
те, използвайте матираща 
основа в прасковен или жъл-
теникав цвят (само да не е 
прекалено бяла!). 

Гримът в този случай 
трябва да бъде лек, в 

розово-червената гама. Из-
бягвайте кафявите и виоле-
товите нюанси. Не се ув-
личайте с фон дьо тена и 
пудрата, но задължително 
нанесете руж на скулите. 

Изберете лек парфюм с 
цитрусови нотки. 
Облечете блуза в ярък 
цвят или вържете ярко-

цветен шал около шията. 
Изпийте чаша зелен чай, 
в която можете да до-

бавите листенца мента или 
няколко капки лимонов сок.

ОПЕРАЦИЯ 
„ОСВЕЖАВАНЕ“

КАК ДА ВЪЗВЪРНЕМ КРАСОТАТА СИ 
СЛЕД ПРАЗНИЧНА НОЩ

©
 C

ok
a 

– 
F

ot
ol

ia
.c

om

Тонизиращ масаж
Можете да увеличите притока на кръв към лицето и да на-

малите отоците с бърз, но ефективен масаж на лицето.

 С палеца и показалеца пощипвайте лицето по масажни-

те линии до слепоочията (3 мин).

 С потупващи движения на възглавничките на пръстите 

направете лек масаж по посока от скулите към вътрешни-

те ъгли на очите (2 мин). Не се връщайте обратно с потуп-

ващи движения, а започнете масаж пак от върха на скулите.

 С пощипващи движения на палеца и показалеца „минете“ 

по продължение на веждите няколко пъти по посока от по-

плътната към по-тънката им част (1 мин).

 Накрая масажирайте горната част на носа със стиска-

щи движения с палеца и показалеца (1 мин).
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РАЗЧИСТЕТЕ ПЪТЯ

Преди да пристъпите към 
нанасянето на лака, почис-
тете добре остатъците 
от предишния. Откажете 
се от средствата на аце-
тонова основа. Ацетонът 
изсушава нокътната плоч-
ка и тя постепенно започва 
да изтънява и да се лющи. 
Използвайте продукти, кои-
то съдържат разтворите-

ли на захарна основа. Освен 
че не са толкова агресивни 
към ноктите, те овлажня-
ват кожата и дори могат 

да подобрят настроението 
ви чрез ефирния аромат на 
мандарина или други екзо-
тични плодове. 

СЪБЕРЕТЕ БОКЛУКА

Изберете крем, който бър-
зо да пуснете в действие, 
ако кутикулът (кожата око-
ло целия нокът) е напукан. 
Кремовете за ръце с пепти-

ди в състава си ще стиму-
лират производството на 
собствен колаген и еластин 
от кожата и ще възстано-
вят и оздравят кожичките 
около нокътните легла. 

ИЗБЕЛЕТЕ „ПОЧВАТА“
Много често ноктите на 

пръстите, които държат ци-
гара, пожълтяват от дима. 
Освен от цигарите нокти-
те придобиват жълтеникав 
оттенък от редовния прием 
на някои лекарствени сред-
ства и от веществата, ко-
ито се съдържат в лакове-
те за нокти (затова никога 
не забравяйте да използвате 
прозрачна основа под лака). 
Избелващ ефект ще постиг-
нете и с помощта на мас-

ло от чаено дърво. Налейте 

го във ваничка и потопе-
те върховете на пръстите 
си за няколко минути. След 
това полирайте ноктите с 
мека четка. 

НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ 
НА ЧУВСТВА

Както кожата и косата, 
и ноктите са чувствител-
ни на вредните атмосфер-
ни влияния и понякога се 
държат неадекватно. Вече 
се предлагат препарати, ко-
ито могат да се справят 
със своенравията на нокти-
те. Потърсете заздравител 
за нокти, който не съдържа 
формалдехид, а екстракт 

от алое, масло от австрий-

ски орех и витамин Е. Нана-
сяйте тази формула върху 
ноктите през ден в продъл-
жение на две седмици и ще 
бъдете доволни от ефекта. 
Спокойно можете да използ-
вате този заздравител и 
като основа под лака.

НАПРАВЕТЕ СИ 
„МАСКАРАД“

Умните жени си имат мас-
ки за всякакви случаи. Мас-

ката за ръце с екстракт от 

черна боровинка изравнява 
повърхността и подобрява 
цвета на сухите и чупливи 
нокти. Използвайте я един-
два пъти в седмицата. Ос-
тавяйте я да действа един 
час или цяла нощ, ако искате 
да постигнете по-бърз резул-
тат. На сутринта измийте 
ръцете с топла вода. 

УКРЕПЕТЕ ПОЗИЦИИТЕ

За лечение на нокти, кои-
то се белят на слоеве, пре-
поръчваме вани с морска сол 

РъкоделиеРъкоделие ИМА ДОСТА НЕЩА, КОИТО 
ТРЯБВА ДА СВЪРШИТЕ, 
ПРЕДИ ДА ОЦВЕТИТЕ НОКТИТЕ 
В МОДЕРНИТЕ ЗА СЕЗОНА 
ЦВЕТОВЕ. ПОДГОТВЕТЕ ГИ 
КАТО ПЛАТНО ЗА КАРТИНА – 
НОВИТЕ КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА 
ГАРАНТИРАТ ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА 
ВАШЕТО ТВОРЧЕСТВО. 
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(без ароматизатори и оцве-
тители). Във вана с топла 
вода разтворете 1 ч. л. сол 
и накиснете ръцете в този 
разтвор за 20 мин. Добре 
би било курсът на това во-
дно лечение да продължи 10–
15 поредни дни. Ако нокти-
те ви са тънки, меки, чу-
пливи или се белят на слое-
ве, отново трябва да посег-
нете към специализираните 

продукти за заздравяване, 

съдържащи соеви протеини, 

кератин, колаген и мултиви-

тамини в правилно подбра-
на концентрация. Използва-
нето им гарантира, че след 
пет дни ноктите ви ще 
станат в пъти по-здрави. 

ИГРАЙТЕ В ЗАЩИТА

Кремоподобната форму-

ла с маслото от праскова, 

комплекс от витамини и си-

ликон е своеобразна „теч-
на“ ръкавица. Този тънък 
слой върху кожата на ръце-
те и ноктите ги защитава 

от вода, прах, почистващи 
препарати и други негатив-
ни въздействия от околна-
та среда. Няколко капки от 
тази емулсия са напълно дос-
татъчни – разнесете ги по 
цялата повърхност на пред-
варително измитите ръце. 

ВГЛЕДАЙТЕ СЕ НАВЪТРЕ 
В СЕБЕ СИ

Обикновено разслоението 
на ноктите е резултат от 
недостига на калций в ор-
ганизма. В аптеките може-
те да намерите органичен 

калций от морски раковини 

или яйчени черупки, който 
се усвоява лесно от орга-
низма. Включете в ежеднев-
ното си меню витамин А 
(укрепва ноктите), вита-

мин Е (подхранва ги), ви-

тамини от групата В и йод 
(подобряват растежа им), 
силиций (прави ги по-елас-
тични), желязо (влияе по-
ложително на структурата 
и формата на ноктите) и 

сяра (за профилактика на 
възпалителните процеси). 
Ноктите и косата се със-

тоят от твърда форма на 
кератина и затова всички 
гореизброени биодобавки по 
принцип се грижат за здра-
вето и на ноктите, и на 
косата. 
За да подхраните нокти-

те, третирайте ги с про-
дукти, които съдържат би-

рена мая, екстракт от пше-

ница и просо, цинк, витами-

ни В5, В6, Н и Е. Профилак-
тиката на косопада, пърхо-
та и ранното оплешивяване 
е бонус в този случай. 

ПИЛИ, ПИЛИ, ПИЛИЧКЕ

Когато си избирате пила 
за нокти, обърнете внимание 
на нейната гъвкавост (нали 
се налага да пилите нокти-
те под различни ъгли) и ка-
чеството на нейния абразив 
(той не трябва да се рони). 
Колкото по-ситен е абрази-
вът, толкова по-мека е пи-

лата. Много удобни са дву-
странните пили: едната им 
повърхност служи за основ-
на обработка на ноктите, 
а другата – за по-фина об-
работка и полиране. Шедьо-
вър в жанра е минерална-

та пила от планински крис-

тал, която има „запечат-
ващ“ ефект върху ноктите. 
Ако използвате такава пила, 
ноктите ви няма да се лю-
щят, ще бъдат по-здрави и 
ще изглеждат блестящо. 

ОТПУСНЕТЕ СЕ

Серумът за нокти е про-
дукт, който работи във 
всички направления и е под-
ходящ за всички видове но-
кти. Някои серуми съдържат 
рекордно количество компо-
ненти – масло от кайсиеви 
костилки, масло от слънчог-
ледови семки, екстракт от 
лотос и царевица... Всички 
те водят до бърз резултат 
под акомпанимент на разко-
шен аромат.

Всеки сезон нанася корекции в представите ни за актуален мани-

кюр. Ето тенденциите за настоящата зима. Бъдете в темата!

АКТУАЛНИТЕ ЦВЕТОВЕ Модерни са ярките, наситени оттенъци на 

лака: алено, пурпурно, тюркоазено, цвят фуксия, виолетово. 

На техния фон се откроява синият цвят във всички негови нюанси – 

цвят на морска вълна, небесносиньо или каквото друго синьо ви хрум-

не. Можете да използвате оттенъците на синьото както отделно, 

така и в съчетание. 

НЕАКТУАЛНО Черният и белият цвят са абсолютно демоде за зима 

2008–2009. Така че не пропускайте да обновите палитрата си! 

ЗА БЛЯСЪК Блестящ маникюр се постига не само с качествен лак за 

нокти, но и със специални грижи за поддържане на отлично състояние 

МАНИКЮР ОТ КОТЮР

на нокътната плочка. Ноктите тряб-

ва да се „хранят“ правилно. В менюто 

ви трябва да присъстват витамин 

С, силиций, селен и калций, които ще 

ги заздравят. За да постигнете бля-

сък, можете да използвате специален 

крем с екстракт от бадемово масло. 

Много жени не разбират как е въз-

можно изобщо да съществува крем, 

който да влияе  на нокътната плас-

тина – та нали ноктите са мъртво 

рогово защитно образувание на кожа-

та?! В кремовете за нокти и тяхно-

то действие няма нищо чудно, защо-

то между люспичките кератин, кои-

то образуват нокътната плочка, има 

смазка, която именно попива крема. 

Не бива да забравяте, че преди нана-

сянето на лака непременно трябва да 

отстраните остатъците от крем 

по ноктите и да нанесете прозрач-

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

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

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

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

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

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

COIFFURE beauty.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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

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

Най-лесният начин за елегантно стилизиране 

на естествено къдравата дълга коса е да я съ-

берете на ниска конска опашка и да я вържете 

със сатенена лента в подходящ цвят

„Съчетание“ с лента

Преди

И за най-обикновената на пръв поглед 
прическа си има трикове, които ще ви 
помогнат да изглежда така, сякаш е 
правена от професионалист.

Марин Хубенов–МЪРФИ

1 2

3 4

Временно вдигнете ко-

сата на кок и я закрепе-

те с шнола, за да не ви 

пречи. Изберете пандел-

ка с възможно най-гра-

пава долна страна. На-

пръскайте тази част 

с лак за коса. Допрете 

средата на панделката 

на тила и така увийте 

дължините на лентата, 

че да легнат плътно и 

успоредни върху темето.

Двата края вържете на 

стегнат възел на тила. 

За да фиксирате пандел-

ката, забодете възела с 

две фиби на кръст.

Освободете косата от 

шнолата и я вържете (с 

помощта на тънко ла-

стиче) през средата на 

ниска конска опашка.

С помощта на гребен 

за тупиране изтеглете 

леко нагоре къдриците 

между двете ленти от-

пред – така прическа-

та ще изглежда по-ес-

тествено, особено ако 

косата ви е на вълни.

ДИАДЕМА ВМЕСТО 
ПАНДЕЛКА
Ако косата ви е права, съ-
ветвам ви вместо пандел-
ка да използвате две тънки 
диадеми. Те биха се задър-
жали по-добре върху права-
та коса. Избора на цвят на 
диадемите оставям на вас. 

Бела, брой 2 (132), 200930
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М
ного жени не могат 
да „скъсят дистан-
цията“ с фризьора 
си и да се решат 

на къса прическа. От джо-
ба, в който държа ножици-
те си, ще извадя няколко 
аргумента в полза на скъся-
ването на косата. Естест-
вено, на всяка жена оти-
ва различен вид къса под-
стрижка.  

УДЪЛЖЕНО КАРЕ 
(ДЪЛЪГ БОБ)

Това е всъщност класиче-
ско каре, леко скосено на 

тила и с малко по-дълги 
предни партии. Стои добре 
на жени с перфектно прави 
и гладки коси. Някои кичури 
от подстриганите на сте-
пени странични кичури па-

дат небрежно върху лицето. 
За стилизирането на при-
ческата ви трябват само 
кръгла четка и сешоар. 
НА КОГО ОТИВА? Идеал-
но е за дамите с ъглова-
ти лица, защото падащите 
отпред кичури омекотяват 
чертите. Ако имате про-
дълговато лице обаче, не ви 
съветвам да избирате този 
тип каре, защото то опти-
чески ще издължи още пове-
че лицето ви. 
СТИЛИЗИРАНЕ За повече 
обем (преди всичко в ко-
рените) изсушете влажната 

коса с голяма кръгла четка 
и накрая извийте краищата 
є леко навън (те после сами 
ще щръкнат напред). Или 
пък просто навийте краи-
щата на влажната коса на 
едри ролки и изсушете ко-
сата със сешоар. 
СПАСЕНИЕ В ТРУДНИ ЗА 
КОСАТА МОМЕНТИ Когато 
обемът „падне“, тупирайте 
косата отзад и отгоре за-
маскирайте тупето с глад-
ко сресаните кичури, израс-
нали от темето.

ПОДСТРИЖКА „ПАЖ“
Изглежда суперженстве-

но, ако бретонът е дълъг и 
сресан настрани. Отива на 
дами с прави и гладки коси 

или на притежателки на ес-
тествено чупливи коси, кои-
то стоят на вълни. С мал-
ко лак, напръскан върху гре-
бена, след сресването вся-
ко косъмче ще си отиде на 
мястото. Тъй като косата 
отзад е дълга и пада теж-
ко, тази прическа би могла 
да се оформи и на леки ма-
сури на тила.
НА КОГО ОТИВА? Практи-
чески на лица с всякаква 
форма. 
СТИЛИЗИРАНЕ След измива-
не изсушете косата с кръгла 
четка (страничните партии 
– леко назад, за да можете 
по-лесно да ги закрепите зад 
ушите). Фиксирайте приче-
ската с лак за коса.
СПАСЕНИЕ В ТРУДНИ ЗА 
КОСАТА МОМЕНТИ Коса-
та ви е наелектризирана и 
„хвърчи“? Малко стилизи-
ращ лосион ще є се отрази 
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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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Той и с боята, и със сешоара е мно
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добре. Намажете я обилно 
с него, изчакайте да изсъхне 
и я пригладете с преса за 
изправяне на коса (за пред-
почитане – с регулатор на 
температурата). Покривни-
те кичури обработете и 
оформете най-накрая.

ПОСТЕПЕННО КАРЕ 
(ПОДСТРИЖКА БОБ 

НА СТЕПЕНИ)
Отзад косата е доста по-

къса, а предните кичури са 
екстра дълги. Тази елегант-
на подстрижка е идеална за 
косите на вълни или на бу-
кли. Ако държите да сте 
по модата, навийте някол-
ко кичура от едната стра-
на на букли в стил 20-те 
години. След измиване ос-
тавете косата да изсъх-
не на въздух и после я на-
мачкайте с пяна за къдри-
ци. Отделни кичури можете 
да усучете около показале-
ца си, за да стоят на ма-
сури. За допълнителен бля-
сък я фиксирайте с лак за 
коса със светлоотражател-
ни частици. 
НА КОГО ОТИВА? Преди 
всичко на жените с кръг-
ла или сърцевидна форма на 

лицето, както и на дами с 
къдрава коса.
СТИЛИЗИРАНЕ Ако сте 
естествено къдрава, след 
измиване оставете косата 
да изсъхне на въздух. Ако 
искате къдриците ви да 
пружинират, нанесете крем 
за къдрици по дължините и 
оформете буклите с пръ-
сти. 
СПАСЕНИЕ В ТРУДНИ ЗА 
КОСАТА МОМЕНТИ Къдри-
ците ви „падат“ много бър-
зо? Обилно напръскайте ко-
сата с лосион за преди из-
сушаване, навийте предна-
та част на пластични рол-
ки (на масури) и изсушете 
със сешоар. След това раз-
рошете и оформете приче-
ската с пръсти.

Симеон ВЕДЕВ,

стилист в салон 
за красота „КАЛИ“



С
инузитът е остро или 
хронично възпаление 
на околоносните кухи-
ни. Тези кухини изпъл-

няват няколко много важни 
функции в човешкото тяло. 
Минавайки през тях, вдиша-
ният въздух се затопля и 
става по-влажен, което по-
мага на белия дроб да функ-
ционира по-лесно. 
Тези пет на брой кухи-

ни намаляват значително 
теглото на главата, като 
същевременно изпълняват 
и ролята на резонатори – 
придават дълбочина и ха-
рактерен тембър на всеки 
човешки глас.
Синузитите, причинен от 

зъбни проблеми, съставля-
ват 30% от всички дру-
ги синузити, тоест почти 
всеки трети синузит е при-
чинен от зъбен проблем.

ВЪЗПАЛЕНИЕТО 
се дължи на непосредстве-
ната близост на корените 
на горните зъби до горноче-
люстните синуси. Понякога 
между корените на зъбите 
и кухините дори няма кост-
на преграда (самите корени 
буквално стърчат в сину-
сите). Всяко възпаление на 
корените, всяко неправилно 
лечение на мъртъв зъб или 
изваждането на зъб с вда-
ден в синуса корен може да 
провокират синузит.

ОСТРИТЕ 
синузити със зъбен произход 
протичат с едностранна, 

тъпа болка в горната че-
люст, която се разпростра-
нява към слепоочието. Па-
циентът чувства тежест, 
особено когато наведе гла-
ва. Възможно е от носа на 
пострадалия да потече дори 
гной. Ноздрата се запушва, 
дишането става затрудне-
но, човек се чувства отпад-
нал и може да вдигне тем-
пература до 38–39 градуса! 
В напредналия стадий на 
болестта понякога се по-
явява и болка във всички 
странични горни зъби.

ХРОНИЧНИТЕ 
синузити се получават, ко-
гато острият синузит не е 
лекуван правилно. По прин-
цип те са по-често срещани, 
защото могат да се разви-
ят и първично, без предше-
стващ остър синузит. Дъл-
жат се най-често на неза-
раснала рана на изваден зъб, 
чийто коренов връх е лежал 
в синуса, и по-рядко на хро-
нични възпаления на корени-
те на зъбите. 
А най-рядко причиняват 

синузит неправилно запълне-
ните коренови канали (ко-
гато пълнеж от корена на 
зъба изтече в синуса). Този 
вид хронични синузити оба-
че са много упорити, труд-
но се лекуват и често се 
обострят, защото лигави-
цата на синуса с времето 
се променя от възпаление-
то (може и да набъбне и 
да доведе до образуването 

на полипи в синуси-
те). Това налага опе-
ративното им лече-
ние, което е доста 
неприятна манипула-
ция. 
Повечето остри 

синузити 

МОГАТ ДА СЕ 
ИЗЛЕКУВАТ 

КОНСЕРВАТИВНО 
без операция, но 
трябва много да се 
внимава да не се превър-
нат в хронични. Най-важно-
то е да не се правят ком-
промиси при лечението на 
мъртвите зъби – каналите 
им да се запълват добре, да 
не се допускат възпаления 
и кисти. При вадене на го-
рен страничен зъб трябва 
да се внимава да не се от-
вори синусът, а ако това се 
случи, да се затвори ведна-
га, като се назначи антиби-
отик и се приложи мощна 
противовъзпалителна тера-
пия. Само така може да се 
избегне хронифицирането на 
острия синузит.
Синузитът е много не-

приятно възпаление, което 
трудно се лекува и води до 

МНОЖЕСТВО 
УСЛОЖНЕНИЯ

И понеже всеки трети 
се дължи на лошо лекувани 
зъби, редовното посещение 
при вашия зъболекар може 
да ви спести трудното, мъ-
чително, а често и безре-
зултатно лечение на сину-
зит.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

СИНУЗИТИ, 
ПРИЧИНЕНИ ОТ 
ЗЪБНИ ПРОБЛЕМИ

СИНУЗИТИ, 
ПРИЧИНЕНИ ОТ 
ЗЪБНИ ПРОБЛЕМИ
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Н а с к о р о 
австралий-
ски учени 
получиха Но-
белова награ-
да за медици-

на заради от-
критие, хвърля-

що светлина вър-
ху причините за гас-

трита. Колкото и неве-
роятно да звучи, гастри-

тът невинаги се провокира 
от консумацията на суха хра-
на, от постоянен стрес или 
от лоша наследственост. 
Хроничните гастрити биват 
два вида – тип А и тип Б. Ди-
агностицират се на базата на 
киселинната среда на стомаха – 
ако стомахът отделя по-малко 
киселина, тогава става дума за 
гастрит тип А, а ако киселин-
ната среда в стомаха ви е висо-
ка, тогава гастритът е от тип 

Б. Гастритът от типа Б е чети-
ри пъти по-разпространен и се понася 
по-трудно. А „предписанията“ за лече-
ние, които помним от детството си, 
не са валидни за него. Те се отнасят 
повече за гастрита от тип А.

ГАСТРИТЪТ ОТ ТИП А 

наистина се развива вследствие на 
нездравословно хранене и начин на 
живот или заради наследствена 

предразположеност. При 

ГАСТРИТА ОТ ТИП Б 

обаче нещата стоят по различен на-
чин – хамбургерите, бабината язва и 
закучилият се бракоразводен процес 
нямат нищо общо с него. Причинител 
на това заболяване е коварна бакте-
рия, „настанила“ се в стомаха – 

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ 
До неотдавна се смяташе за неверо-

ятно в киселата, агресивна до край-
ност среда на стомаха да има живот 
(даже и най-примитивен – на равнище-
то на микробите). Трябваше да мине 
четвърт век, преди учените да по-
вярват, че за хеликобактера горното 
правило не важи. Той се чувства съв-
сем комфортно в човешкия стомах. 
Хитрият и коварен враг не само под-
държа възпалена стомашната лигавица 
в продължение на години (това именно 
е гастрит), а и благоприятства обра-
зуването на язва. 
Опитвайки се да докаже този факт, 

австралийският микробиолог Бари 
Маршал повторил подвига на Луи 
Пастьор – изпил течност, съдържа-
ща стомашни бактерии, и се разбо-
лял от хроничен гастрит. Благодаре-
ние на самонавреждане на здравето си 
ученият се сдобил със световна сла-
ва – преди четири години безстраш-
ният Бари Маршал и неговият колега 
Робин Уорън бяха удостоени с Нобе-
лова награда в категорията „Медици-
на и физиология“.

Удар по язвата
Откритието на вируса хеликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) означава, че язва може да 

се лекува с антибиотик, а не чрез оператив-

на намеса. Макар че откритието е направе-

но през далечната 1982 г., едва десет годи-

ни по-късно то започва да се приема в меди-

ЗАБРАВЕТЕ ЗА

гастрита
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ВЪЗПАЛЕНИЕТО НА ЛИГАВИЦАТА  НА СТОМАХА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСТРО И 
ХРОНИЧНО. ВЕДНЪЖ НА ГОДИНА ВСЕКИ ТРЕТИ БЪЛГАРИН СТРАДА ОТ ОСТЪР 
ГАСТРИТ, А ХРОНИЧЕН СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ПРИ 10–15% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

„А“ ИЛИ „Б“ 
„Винаги съм смятала, че съм си докарала гастрит, защото работата ми е доста 

нервна и рядко ми остава време да хапна нещо през деня. Докторът обаче, вместо да 

ми препоръча почивка и диета, както очаквах, ми предписа антибиотици. Защо?“ 
Велислава О., Плевен

Бела, брой 2 (132), 200936



цинските среди като възможен вариант за 

третиране на болестта. Класическата диа-

гноза за язва определя като причина за това 

болезнено заболяване на стомаха стреса и 

нездравословното хранене.

ЧЕСНОВИ БАКТЕРИЦИДНИ 
ЛЕКОВЕ

„По време на епидемии от грип лекари-

те препоръчват да се яде чесън. Може 

ли и при гастрит чесънът да подейства 

като лекарство?“ 

Мая Н., Видин

Това предположение е проверено от 
холандски и японски учени, обнародва-
ли резултати от сензационното из-
следване на международна научна кон-
ференция на Американското обще-
ство на микробиолозите в Сан Диего, 
САЩ. По мнение на проф. Стоберинг 
от университетската болница в Ма-
астрихт (Холандия) бактерицидните 
вещества фитонциди, съдържащи се 
в пресния чесън, възпрепятстват раз-
множаването на хеликобактер пилори.
Пациенти, които ежедневно изяждат 

по няколко скилидки чесън, се нужда-
ят от по-малки дози антибиотици, 
отколкото тези, които пренебрегват 
чесъна. Истина е, че лекуващите се 
с чесън болни от гастрит трябва да 
са внимателни, защото на възпаления 
стомах всичко люто и пикантно му е 
противопоказно. Чесън против хелико-
бактер пилори е добре да се консумира 
през промеждутъци между обостряния-
та на гастрита или профилактично. 
За профилактично средство срещу 

гастрит се смята и корейското наци-
онално ястие кимчи, в което сеулски 
учени открили вещество, убиващо хе-
ликобактера, както и причинителите 
на дизентерия. Бактерицидният дели-
катес е по-известен като корейска 
закуска. Кимчи представлява асорти 
от различни зеленчуци, приготвени с 
пипер, чили, чесън и джинджифил. При 
редовно консумиране на тази храна в 
стомаха се натрупва растителен ан-
тибиотик, който успешно се бори с 
неканените гости. 

ОТ ИЗВОРА

„Каква минерална вода се препоръчва 

при гастрит с повишена киселинност, 

тоест от тип Б?“ 
Петя В., София

Предимно алкална (внимателно чете-
те етикета на бутилката). Изпивай-

те по половин чаша вода един час пре-
ди хранене. Преди да изпиете водата, 
я затоплете. Разбъркайте я енергично 
с лъжица, за да я освободите от га-
зовете, и я изпийте бързо на големи 
глътки. Топлата минерална вода пре-
чи на отделянето на стомашен сок и 
променя в благоприятна посока реак-
цията на стомашната среда, в която 
протичат храносмилателните процеси.
Ако ви мъчат киселини и не можете 

да се освободите от газовете в сто-
маха (да се оригнете), допълнително 
изпивайте и по четвърт чаша мине-
рална вода и 30 минути след хранене.

РЪЧНА РАБОТА И БИЛКИ

„Как да облекча болките в стомаха при 

гастрит?“ 
Александра И., София

Използвайте техниките на су 

джок терапията (достъпен ме-
тод за самолечение). Върху дясната 
си длан открийте рефлексната точка, 
която „отговаря“ за стомаха – тя се 
намира на средната линия, на 2 см над 
китката, във вдлъбнатината между 
двете възвишения на дланта.
Натиснете тази точка с показале-

ца на лявата ръка. За по-добър ефект 
можете с помощта на лейкопласт да 
закрепите върху точката няколко се-
менца от градинска репичка. Доста-
тъчно е на всеки час да притискате 
силно мястото. Можете да стиму-
лирате вълшебната точка с кръгови 
движения (10 пъти по часовниковата 
стрелка, а след това – 10 пъти обра-
тно на часовниковата стрелка). 

Болката в стомаха можете да ус-
покоите и с отвара от лечебни 

растения. Две са вълшебните билкови 
смеси. № 1 – цвят от ябълка, цвят 

от слива, листа от боровинка и от 
горска ягода. И № 2 – корени от де-
весил, червен кантарион и жълт кан-
тарион. 
Рецептата за приготвянето на на-

стойката важи и за двата билкови 
микса – смесете равно количество от 
всички растения, залейте 1 с. л. от 
сместа с чаша гореща вода и оставе-
те настойката да престои 30 мин в 
термос. Прецедете я и изпивайте по 
половин чаша от нея 3 пъти дневно 
между храненията. 

Имайте предвид, че при всяка 
форма на хроничен гастрит е не-

обходимо редовно да посещавате леку-
ващия си лекар, за да следите проти-
чането на болестта. Той ще ви пре-
поръча общоукрепващи и противовъз-
палителни средства, както и подходя-
щата фитотерапия. 

Гастритът от тип А се лекува 
ефективно с анасон, алое, коре-

ни от глухарче, офика, шипка, сок от 
черна боровинка и касис.

При гастрит от тип Б приготвяй-
те настойка от жълт кантарион, 

червен кантарион, коприва и невен.

СОДАТА – В ОСТАВКА!
„Може ли постоянно да се пие домакин-

ска сода, за да се намали киселинността 

в стомаха при гастрит?“ 
Иванка В., Пазарджик

В никакъв случай! Продължително из-
ползване на содата като лекарство 
срещу киселини драстично алкализира 
състава на стомашния сок (а за про-
тичане на нормално храносмилане сто-
машната среда трябва да е кисела все 
пак!). Освен това пиенето на сода 
води до нарушаване на баланса на на-
трий и калций в организма и до загу-
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Настойки от различни лечебни растения отлично 
успокоява болния стомах
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ба на калий. Последиците са хипогли-
кемия, която влияе неблагоприятно на 
работата на сърцето и на нервната 
система. Приемайте само лекарства-
та, които са ви предписани от вашия 
лекар, и се придържайте строго към 
препоръчаната схема на прием. Тези 
лекарствени препарати защитават ли-
гавицата на стомаха и намаляват ки-
селинността на стомашните сокове.

ЕДНА ЧИНИЯ ЗА ДВАМА

„Съпругът ми има гастрит. Лекарят 

настоява той да се храни в отделни съ-

дове. Необходимо ли е това?“ 
Елена П., София

Макар че хеликобактер пилори, вино-
вен за възпалението на лигавицата на 
стомаха, не е толкова заразен, колкото 
вируса на хепатита (жълтеницата) на-
пример, от гастрит също можете да 
се заразите от болен роднина (ако яде-
те от неговата чиния или пиете от 
неговата чаша). Днес учените са убе-
дени, че гастритът от тип Б се пре-
дава не по наследство, а при непосред-
ствен контакт между близки роднини. 
При това специалистите са открили 
няколко разновидности (щамове) на хе-
ликобактер пилори, което означава, че 
между отделните членове на едно се-
мейство може да циркулира възбуди-

тел само на един определен щам. За-
това, освен че не трябва да ядете от 
едни и същи съдове с болния от гас-
трит, не бива и да си разменяте це-
лувки с него. 
Не е случайно, че загрижените за 

здравето си американци при поздрав не 
си разменят истински целувки, а само 

допират бузи. Този маниер, макар и да 
изглежда комичен и претенциозен, се е 
култивирал след проведена в американ-
ската преса информационна кампания 
за целувките и инфекциите, пренасяни 
чрез тях. Сред най-често срещаните 
зарази чрез целувка са херпес, мононук-
леоза и хроничен гастрит от тип Б.

Отзвук от коледна благотво-

рителност в Пловдив

Сороптимист интернешънал клуб 
– Пловдив, проведе коледен бла-

готворителен бал на 12 декември 
2008 г. в хотел „Дедеман Тримон-
циум“ под наслов „Водата е жи-
вот“. Целта бе да се съберат 
средства за възстановяване и ре-
конструкция на питейните чешми 
в Пловдив и Пловдивска област. 

Събитието уважиха повече от 200 
гости, които искаха да подкре-
пят благородната идея: журнали-
сти от местната преса; телеви-
зиите „Евроком“ и БНТ – Плов-
див; представители на местна-
та власт; гости от Лондон – Jeff 

Thomas, Nick Knight, Kevin Green, Steve 

Mayers, Gareth Morgan, които дари-
ха средства за направата на чеш-
мата до детския кът в Цар Си-
меоновата градина. 
Организаторите изказват благодар-
ност за благотворителното учас-
тие на Стефи Стаменова (радио-
водеща), Христо Чаушев (телеви-
зионен водещ в „Евроком“), „Вир-
джиния рекърдс“ в лицето на Тома 
Здравков, който разтърси публи-
ката и даде своя вот за съхране-
ние на питейната вода; мюзик ай-
дълката Мария Илиева, квартет 
„Интро“ с ръководител Жан Пех-
ливанов, младото дарование Сте-
фани Тодорова, Олга Петрова от 
„Олком“ ЕООД – фирмата, коя-
то предлага невероятната фин-
ландска козметика Lumene на бъл-

гарския пазар, както и на „Ста-
рата изба“ – с. Първенец, с пив-
кото и висококвалитетно вино на 
Иван Панчев. 
Като пряк резултат от коледната 
благотворителна акция съвместно 
със Сороптимист интернешънал 
клуб – Пловдив, ще се реконструи-
рат 6 чешми в центъра на града.

Ariel PRO-ZIM 7 – новото 

измерение на чистотата 
Ariel PRO-ZIM 7 е революционна 
система за защита от петна! С 
нейна помощ петната „залепват“ 
по-слабо на вашите дрехи и мо-
гат да бъдат отстранени по-лес-
но при следващото пране. Така, из-
пиране след изпиране, дрехите ви 
ще стават все по-добре защитени 
срещу петна.  
Традиционните перилни препара-
ти не притежават почистваща-
та сила, осигурена от иноватив-
ната формула на Ariel PRO-ZIM 7. 
Те обикновено съдържат съставки, 
които премахват петната от дре-
хите, но не и такива, които за-
щитават тъканите от появата 

на петна. Новата система за за-
щита от петна на Ariel продъл-
жава да се бори срещу замърсява-
нето на дрехите дори когато ос-
таналите прахове не могат да се 
справят. Тя омекотява тъканите 
и не позволява задържането и про-
никването на петната надълбоко в 
структурата на тъканта. Техно-
логията PRO-ZIM 7 гарантира по-
чистваща сила и омекотява по 
такъв начин, че и упорити пет-
на (например от ръжда и грим) не 
остават в тъканите. Открийте 
новите измерения на чистотата с 
Ariel PRO-ZIM 7 в три различни раз-
фасовки – от 400 г, 2 кг и 4 кг.

Шарени новини

1. Само с помощта на антибиотици можете да се справите с хеликобактер пилори, но 

пийте антибиотиците само по лекарска препоръка.

2. Пийте повече чай. Японски учени са доказали, че хеликобактер пилори се извежда от 

организма от т. нар. катехини – съединения, открити в черния и зеления чай. Жители-

те на японската провинция Сизуоки, славеща се с чайните си плантации, ежедневно изпиват 

средно по 10 чаши от целебната течност и не страдат от гастрит.

3. Не гладувайте! Но също така не претоварвайте стомаха с преяждане.

4. Не яжте нито много топла, нито много студена храна. Храната трябва да е с ком-

фортна за стомаха температура. 

5. Откажете се от солените, пушените, пържените и маринованите храни. Мазното 

месо и консервите са много вредни за гастрита.

6. Водете здравословен начин на живот. Стомахът ви работи в екип с всички останали 

органи. Ако те функционират правилно, и стомахът ви ще работи нормално. Намалете 

алкохола и цигарите, не пропускайте разходките на чист въздух, спортувайте. 

7. Дръжте емоциите си под контрол. Стомахът е много чувствителен към всички ваши 

чувства и настроения.

8. Запишете се на сеанси по иглотерапия. Смята се, че именно този метод на лечение 

облекчава гастрита. Но трябва да ви бъде назначено от лекар. 

9. Не забравяйте и народната медицина. Отвара от ленено семе успокоява стомашни-

те болки. 1,5 ч. л. ленено семе залейте с чаша гореща вода. Разбъркайте и оставете 

да се запари 15 мин. След това прецедете и пийте течността 30 мин преди хранене 3 пъти 

дневно. 

10. Запомнете, че гастритът се обостря най-често наесен и напролет. За да не ви из-

ненада сезонният гастрит, вземете мерки предварително – профилактично пийте 

витамини и лекарствени отвари. 

10 НАЧИНА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ГАСТРИТ И ЯЗВА
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През зимата навяхвания и изкълчвания на коляното, кит-
ката и рамото, както и фрактури на подбедрицата са 
много често срещани травми. Причините за тях мо-

гат да бъдат както външните условия (състояние на писта-
та, температура), така и неподходящата екипировка, надце-
няване на скиорските умения и несъобразяване с другите ски-
ори на пистата.

КОНТУЗИИТЕ НА КОЛЯНОТО 
включват:  скъсване на вътрешен и външен менискус  различ-
ни степени на разкъсване на колатералните (външните) и кръст-
ните връзки.  Най-честият механизъм на травмата е завър-
тане на тялото около фиксираното ходило в скиорската обувка 
и неотварянето на автомата є. В такива случаи скоростта и 
тежестта на пострадалия определят степента на увредата. В 
по-леките случаи на разтежение или разкъсване на колатерална 
връзка коляното се подува няколко часа след травмата и движе-
нията силно се ограничават. ЛЕЧЕНИЕТО, което се препоръчва, 
е покой, криотерапия (лечение с лед) и в някои случаи обездви-
жване на крайника, последвано от функционална терапия (физио-
терапия, рехабилитация).  При увреда на менискуса сипмтоми-
те са подобни, но обикновенно подуването на ставата се поя-
вява на следващия ден след травмата. Ходенето е възможно с 
изключение на случаите на блокирал менискус, когато острата 
болка не позволява стъпването на травмирания крайник. Лечени-
ето при скъсан менискус е оперативно, обикновено с отложена 
спешност. Извършва се артроскопия на увреденото коляно, при 
която с микрокамера се влиза в него и под визуален контрол на 
екран се извършва необходимата манипулация.

 Една от най-тежките скиорски травми на коляното е скъс-
ването на предната кръстна връзка (ПКВ). Много често, вед-
нага след травмата и преди да е настъпила острата болка, 
при опит за изправяне коляното „поддава“, което е сигурен бе-
лег за връзкова увреда. Симптомите са подуване на коляното 
(в първите часове от нараняването), болка при движение, чув-
ство за нестабилност. ЛЕЧЕНИЕТО включва обездвижване на 
крайника (непосрествено след травмата) и последващо опера-
тивно лечение (от 1 до 6 месеца след инцидента). 

СЧУПВАНИЯ НА ПОДБЕДРИЦАТА 
Те са спираловидни и най-често над нивото на обувката. Полу-
чават се вследствие на прекомерно затегнати обувка и авто-
мат, несъотвестващи на уменията на скиора. За да се избе-
гнат усложнения, е необходимо крайникът веднага да се обез-
движи. Пострадалият се транспортира от пистата и лечени-
ето е в зависимост от вида на фрактурата – може да бъде 
с гипсова имобилизация или оперативно (пирон или синтезиране 
на фрактурата с метална плака).

НАВЯХВАНЕ НА КИТКАТА 
се получава както при по-леки, така и при тежки падания. 
Симптомите са умерено изразен оток в областта на ставата 
и средно болезнени движения. Лекува се най-често с криотера-
пия, обезболяващи медикаменти (за перорално и локално прило-
жение) и мека имобилизация за 2–3 седмици. Изключения прави 
типичното разкъсване на външната ставната връзка в основа-
та на палеца, която в повечето случаи изисква оперативно ле-
чение или гипсова имобилизация.

Д-р Чанко Чанков

Скиорски травмиСкиорски травми

(Авторът е активен скиор с 25-годишен стаж. Работил е като спортен травматолог в клиниката на проф. Шойлев, във водещи травматологични центрове в Австра-

лия и Израел. Специализирал е артроскопия и хирургия на коляното в Италия и Швейцария. Сега работи в МБАЛ „Пирогов“ и в болница „ВИТА“, която разполага с необ-

ходимата апаратура, квалифициран екип и комфорт за лечението на тези травми.)
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ж е н с к и  р а б о т и

Ц
иститът е възпаление на лига-
вицата на пикочния мехур. Най-
често виновниците, които го 
провокират, са бактерии в сто-

маха. Но също и гъбички кандида, хла-
мидии, различни стафилококи, стре-
птококи и евентуални полови инфек-
ции. Има обаче случаи, когато дори 
възможният дразнител да е попаднал 
в пикочния мехур, болестта не се про-
явява. 

ЛОШИ „ПОМОЩНИЦИ“
Циститът се развива, когато на 

„помощ“ му се притече настинката. 
Студът води до спазми на кръвонос-
ните съдовете, вследствие на което 
„местната“ имунна защита на ли-
гавицата на пикочния мехур зна-
чително отслабва. В този слу-
чай, ако е налице инфекция, има 
и благоприятни условия за ней-
ното развитие. Друга причина, ко-
ято отключва цистита, е нарушено-
то кръвообращение в резултат от но-
сенето на тясно бельо или на тесни 
дънки или на продължително заседя-
ване на едно място (пред компютъра 
например). Преумората, немарливост-
та към поддържането на лична хиги-
ена, както и интензивният секс (той 
травмира в някои случаи пикочния ка-
нал) също са потенциални причините-
ли на цистит. Устройството на жен-
ския организъм благоприятства про-
никването на инфекцията – анатоми-
чески женската уретра е по-къса и по-
широка от мъжката, затова и инфек-

цията „влиза“ по-лесно в нея. Цисти-
тът е бич повече за жените (особено 
в детеродна възраст), отколкото за 
мъжете. При някои той се отключва 
периодично и става хроничен. 

КАК ДА ГО РАЗПОЗНАЕМ

Съпътстващите симптоми са доста 
неприятни: парене и прерязваща болка 
при уриниране, чести по-

зиви за уриниране с изпускане на много 
малко количество урина, болки в коре-
ма. Проявленията на цистита причи-
няват такова неудобство, че е невъз-
можно да ги игнорирате. И слава богу! 
Защото, ако инфекцията не се лекува, 
възпалението може да стигне до бъ-
бреците и да причини пиелонефрит. 
Друг характерен симптом на цисти-

та е честото уриниране през нощта. 
Урината обикновено е мътна и при 
30% от случаите в нея се забеляз-
ва и кръв. Симптомите на цисти-
та могат да изчезнат и без лече-
ние. Понякога заболяването не се 
съпровожда от никакви симптоми 
и се установява само при анализ 
на урината, назначен по съвсем дру-
ги причини.

Не бива да бъркате цистита с 
уретрита. Уретритът е възпале-
ние на пикочния канал, проявява-
що се със срязваща болка и па-
рене при уриниране – само това! 

Често двете заболявания се поя-
вяват едновременно, но невинаги е 

така.
Понякога поради индивидуални особе-

ности на строежа на стената на пи-
кочния мехур възпалителният процес 
може да се разпространи по цялата є 
плътност. Този вид цистит се нарича 

ИНТЕРСТИЦИАЛЕН ЦИСТИТ 
Предполага се, че той се предизвик-
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АТАКУВА ПРЕЗ ЗИМАТА
Циститът
КОГАТО ПРИ ПРОСТУДА УСЕТИТЕ 
ПРЕРЯЗВАЩА БОЛКА В КОРЕМА И ВСЯКА 
МИНУТА ВИ СПОХОЖДАТ ПОЗИВИ ЗА 
УРИНИРАНЕ, СЕ СЕЩАТЕ ЗА ДУМИТЕ НА 
МАЙКА СИ (КОЯТО НИЩО НЕ РАЗБИРА 
ОТ СЪВРЕМЕННА МОДА): „ДЪЩЕ, ПАЗИ 
СИ КРЪСТА И НЕ НОСИ ТОЛКОВА ПЛИТКИ 
И ТЕСНИ ДЪНКИ.“ И РАЗБИРАТЕ КОЛКО 
ПРАВА Е БИЛА. 

Цистит „Меден месец“
Зад това поетично наименование се крие раз-

витие на признаци на цистита след дефлора-

ция. Ето какво се случва. Често пъти потър-

певшата има и кандидоза (млечница) – гъбич-

но заболяване, което е толкова обичайно, че се 

смята едва ли не за нормално. Първият полов 

акт невинаги е бурен, но той все пак провоки-

ра навлизане на обилно количество влагалищ-

на микрофлора в пикочния канал и пикочния ме-

хур. Стените на тези органи не са подготве-

ни за такава атака и, естествено, отговарят 

с възпалителна реакция, тоест с цистит. 
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ва от автоимунен процес, при кой-
то имунната система атакува стена-
та на пикочния мехур. Здравият пико-
чен мехур е покрит със защитен слой 
епителни клетки, които го защита-
ват от вредното влияние на някои 
вещества в урината. При пациенти с 
интерстициален цистит този слой е 
нарушен, в резултат на което в пи-
кочния мехур се появява възпаление и 
той става много чувствителен.
Уринирането при този цистит може 

да достигне 150 пъти на денонощие! 
Ако интерстициалният цистит не се 
лекува, възможно е мускулната тъкан 
на стените на пикочния мехур да се 
изроди и да загуби своята еластич-
ност, вследствие на което пикочни-
ят мехур да намали обема си. Когато 
обемът му достигне 50 мл, единстве-
ният реален път на лечение е опера-
цията – пълно отстраняване на пи-
кочния мехур. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Често пъти при първите симптоми 
на цистита по съвет на „по-опитни“ 
приятелки пострадалите пият първия 
попаднал им антибиотик. Симптоми-
те на болестта изчезват и пациен-
тът забравя за тях до следващото  
им появяване. Така може да продължа-
ва с години – жените са принудени да 
се обличат с топли дрехи даже и през 
лятото, да мислят постоянно какво 
могат да ядат и какво – не, и да се 

страхуват от всяка близост с интим-
ния си партньор. Това е подлудяващо.
Лечението на цистита не е прос-

та работа. В никакъв случай то не 
бива да се ограничи до приема на 
един антибиотик или до използването 
на свещички, както правят повечето 
потърпевши. Нали на никого не му 
хрумва да лекува с антибиотици сто-
машната дисбактериоза?! При цисти-
та ситуацията е много сходна – не 
е достатъчно просто да унищожите 
възбудителите на заболяването, необ-
ходимо е да възстановите нормална-
та микрофлора на влагалището, като 
не забравяте същевременно да укре-
пите и имунитета. Грамотното ле-
чение трябва да се провежда едновре-
менно и в двете направления. От една 
страна, се налага да „убиете“ колони-
ята от бактерии, провокирали цисти-
та, а от друга – да „населите“ вла-
галището с нормална микрофлора. И 
задължително да предприемете мерки 
за укрепване на имунната система, за-
щото контролът на микрофлората е 
нейна задача. Днес има редица лекар-
ствени препарати, които успешно ле-
куват цистит. Приемайте ги обаче 
само ако са ви предписани от лекар. 
Защото, ако причината за появата на 
цистита не е изяснена, може да се 
окаже, че пиейки самосиндикално раз-
ни лекарства, не само че не лекувате 
болестта, но и рискувате да я пре-
върнете в хронична. Лекарят ще ви 
предпише подходящите атибактериал-
ни средства, които трябва да прие-
мате в продължение на не по-малко 
от 7–10 дни. Специалистът може да 
ви назначи и диета, изключваща пър-
жени, люти и пикантни храни, и за-
дължително ще ви препоръча да „па-
зите леглото“ до отшумяване на ре-
жещите болки.

БОРОВИНКАТА НЕ Е ПАНАЦЕЯ 
За профилактика на цистита наши-

те баби са пиели сок от червена бо-
ровинка. Смятало се е, че той пре-
дотвратява „прилепването“ на бакте-
рии към стените на пикочния мехур, 
има противомикробно действие и ак-
тивизира действието на антибиоти-
ците, използвани при лечението. Съ-
временните специалисти обаче са по-
склонни да вярват, че киселите „про-
мивки“ отвътре могат само да обо-
стрят възпалителните процеси в пи-
кочния мехур – нещо като да сипете 
сол в раната.

ПРОФИЛАКТИКА

За да не позволите на инфекцията да се 

разпространи във вашия организъм, дос-

татъчно е да спазвате няколко лесни пра-

вила:

1. Пазете се от простуди. 

2. Спазвайте лична хигиена – по време на ме-

сечен цикъл сменяйте тампоните и превръз-

ките редовно. След провеждане на интимен 

тоалет винаги се избърсвайте с мека хавли-

ена кърпа до пълна сухота, следвайки посока-

та отпред назад.

3. Заемете се със сериозното лечение на хро-

ничните възпалителни заболявания като хро-

нични ангини и даже кариозни зъби. 

4. Ако работата ви изисква да бъдете по-про-

дължително време в седнало положение, на 

всеки час правете прекъсване от 10 минути, 

за да се поразтъпчете. 

5. Изпивайте не по-малко от два литра вода 

дневно. Посещавайте тоалетната на все-

ки 2–3 часа дори да не сте почувствали силен 

позив за уриниране. 

6. Не злоупотребявайте с ваните с пяна. Пя-

ната съдържа химически съставки, които мо-

гат да раздразнят уретрата. 
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СЪБУЖДАНЕ НАСЪБУЖДАНЕ НА

КОЙ СЕЗОН ВИ ХАРЕСВА ПОВЕЧЕ 
– ЛЯТОТО ИЛИ ЗИМАТА? ТОЗИ 
НАЙ-ОБИКНОВЕН ВЪПРОС ДЕЛИ 
ЧОВЕЧЕСТВОТО НА ДВА ЛАГЕРА. 
ДЪЛГАТА И СТУДЕНА ЗИМА ПОНЯКОГА 
ИДВА В ПОВЕЧЕ ДОРИ И НА ОНЕЗИ, 
КОИТО ОБИЧАТ СНЕГА И СКИТЕ. 
ИЗТОЧНАТА ГИМНАСТИКА ЦИГУН 
И СГРЯВАЩИЯТ МАСАЖ СА ДВА 
ЕФЕКТИВНИ НАЧИНА ДА ИЗПЪЛНИТЕ 
ТЯЛОТО СИ С ЕНЕРГИЯ И ДА СИ 
ВЪРНЕТЕ РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА.

В практиката цигун понятията „душа“ и „тяло“ 

са неотделими едно от друго

ЦИГУН
Древнокитайската оздравителна методика цигун (изписано на латински qi gong) се е родила пре-

ди повече от 4000 години и в момента се радва на огромен брой привърженици по целия свят. От 

китайски названието „цигун“ се превежда като „работа с енергиите“. Става дума за универсална-

та жизнена енергия, наричана с различни имена: „ци“, „чи“ и т.н. Целта на упражненията от цигун 

е да възстановят жизнените сили, като подпомагат правилното движение на енергийните потоци 

в тялото. Така тялото влиза в хармония с душата. 

ШЕСТ КРЪГА
Цигун помага да събудите ендокринната си система и да активизирате движението 

на енергийните потоци в тялото. Когато разберете логиката и последователност-

та на движенията, ще овладеете много бързо и техниката им на изпълнение, която от 

своя страна бързо ще ви даде усещане за топло. Упражненията, които ви предлагаме, 

са верига от плавно сменящи се едно след друго движения. Всяко от тях представлява 

завършен кръг, който описват ръцете с притиснати една към друга длани. Предстои 

ви да изпълните шест такива кръга.

ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ
НАД ГЛАВА

Заемете изправен стоеж 
със събрани крака. Ръцете 
са пред гърдите, сгънати в 
лактите, а дланите – при-
тиснати в молитвена поза. 
От тази изходна позиция 
започва и завършва всеки 
кръг от движения. По вре-
ме на изпълнение на упраж-
ненията дишайте спокойно 
и не отлепвайте дланите 
една от друга.

НАД

1

Леко сгънете левия крак в 
коляното. Започнете да оп-
исвате кръгово движение с 
дланите наляво, повдигайки 
десния лакът. „Нарисувай-
те“ крива линия с ръцете 
по посока наляво и нагоре. 
Когато дланите достигнат 
връхната точка над глава-
та, изпънете ръцете и кра-
ката. Продължете движени-
ето надясно, докато ръце-
те се върнат в изходно по-
ложение през дясната стра-
на, като същевременно сгъ-
нете леко десния крак в ко-
ляното.
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ХОРИЗОНТАЛНО 
(ПРЕД СЕБЕ СИ)

КЪМ ХОДИЛАТА
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ХОРИЗОНТАЛ

(ПРЕД СЕБЕ С

От изправен стоеж, с при-
брани и изпънати в колене-
те крака, обърнете при-
тиснатите длани така, че 
външната страна на лява-
та да е обърната към пода 
(дясната съответно е от-
горе). Започнете движение 
с дланите наляво (при това 
движение дясната ръка по-
степенно се изпъва в ла-
кътя). Опишете с ръце-
те кръг около талията, по-
степенно връщайки се в из-
ходна позиция. При изпълне-
ние на движението горната 
част на торса следва дла-
ните, като леко се накла-
ня напред.

2Леко сгънете левия крак в 
коляното. С дланите започ-
нете да описвате кръг по 
посока наляво и надолу, нак-
ланяйки леко тялото, дока-
то пръстите на ръцете ви 
не докоснат пода (в този 
момент и ръцете, и крака-
та ви са изпънати и стег-
нати). Довършете кръга с 
длани в посока надясно до 
изходно положение, като съ-
щевременно сгънете леко де-
сния крак в коляното.
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УМИРАМ ОТ ЖЕГА!

Обичате студа, а през лятото изнемогвате от 

жега. По-енергични се чувствате само когато 

температурите паднат. От гледна точка на ки-

тайската медицина вие имате нарушен баланс 

между ин и ян. 

Равновесието между
 тези две начала 

гаранти-

ра на всеки от на
с добро психическо

 и фи-

зическо здраве. Пр
и хората, които о

бичат сту-

да, е нарушен бала
нсът в полза на п

реобладава-

щия ян. 

По характер това
 са предимно екст

раверти, 

изгарящи енергият
а си в бурна дейно

ст, което 

често ги докарва 
да преумора и изт

ощение. Оп-

итвайки се да въз
становят силите 

си, те по-

някога започват д
а злоупотребяват 

с кафе и 

други енергизиращи
 средства. Напразн

о. Ако 

принадлежите към
 този тип, трябв

а да знае-

те, че е полезно о
т време на време 

да правите 

почивки, за да осв
ободите напрежени

ето. Насо-

чете вниманието 
си към продукти, 

укрепващи 

ин енергията. Това
 са круши, прасков

и, ябълки, 

краставици, целина
 и броколи. Хранат

а трябва 

да се консумира пр
и умерена темпера

тура. Из-

бягвайте горещит
е блюда. И не бър

зайте, дока-

то се храните.

Обърнете долепените длани 
така, че външната страна 
на лявата да е обърната 
към пода. Извийте торса 
наляво и изпънете ръцете. 
От това изходно положе-
ние започнете с движение 
надясно (корпусът след-
ва движението на ръцете), 
като постепенно обръща-
те длани, и когато ръце-
те са точно пред тялото, 
дясната длан трябва да се 
окаже отдолу (ръцете са 
изпънати в лактите). Сега 
сгънете ръцете в лакти-
те. От тази позиция оп-
ишете втори кръг, като 
извиете торса надясно.

НАПРЕД И НАЗАД

Насочете пръстите на 
долепените длани към 
пода. Наведете тялото 
напред, като се опита-
те да докоснете пода с 
ръце (ръцете са изпънати 
в лактите). Изправете се 
бавно, рисувайки пред себе 
си широк полукръг до мо-
мента, в който ръцете 
ви се окажат точно над 
главата. За да се върнете 
в изходно положение, сгъ-
нете ръцете в лактите и 
ги спуснете пред лицето 
си до нивото на гърдите.

ПРЕД СЕБЕ СИ

ВАЖНО!

Цялата серия от движе-

ния (от 1 до 6) се изпъл-

нява в същата последо-

вателност 20 пъти!

ЦИ, ИН И ЯН   

Природната енергия ци поражда много спорове. Спо-ред общата теория нашата вътрешна ци енергия е свързана с външната ци енергия на обкръжаващия ни свят. При вдишване външната ци се превръща във въ-трешна, а при издишване отново се преобразува във външна. 
През 1978 г. учени от Шанхайския университет по ки-тайска медицина провеждат експеримент с участие-то на майсторите по цигун Чен Чжицзю, Лю Цзинжун и Чхао Вя. Тяхната енергия ци е била регистрирана с уреди, засичащи инфрачервеното излъчване, магнитните вълни и статичното електричество. От друга страна, докторът по китайска медицина У Вейсин твърди, че ци е доста тънка субстанция, за да може да се улови с уред или от човешка сензитивност.Съществува връзка между понятието „ци“ и фило-софското учение за женското и мъжкото начало ин и ян и точно тази връзка е в основата на китайска-та медицина. Ин и ян са съперничещи си и допълващи се проявления на единната и всеобща енергия ци. Ин е женското начало. Свързва се със земята и с всич-ки тъмни, пасивни, студени, скрити и слаби сили. Ян е мъжкото начало. То е слънцето и небето, силата, то-плината, светлината, огъня. От равновесието и хармо-нията между тези две начала зависи не само поведени-ето на човека, но и здравословното му състояние.
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Н
якои твърдят, че бойните 
изкуства променят човека, но 
това не е така. Благодарение на 
правилното им практикуване хо-

рата се връщат към същинската си 
природа. А връщането към себе си 
ни прави по-здрави, щастливи и хар-
монични.

КУНГ ФУ

ПРОИЗХОД 

За негова родина се смята Китай, 
и по-точно манастирът „Шаолин“ по 
време на управлението на южнокитай-
ската династия Нан Лян (502–557). 

ФИЛОСОФИЯ 

В превод от китайски думата „кунг 
фу“ означава „майсторство“. Овладя-
ването на каквото и да било до сте-
пен на майсторство може да бъде по-
стигнато в различни сфери на живота 
– работа, отношения, религиозен път. 
Според кунг фу философията, за да по-
беждаваш, е необходимо първо да ре-
шиш вътрешните си конфликти. Зато-
ва основната задача на това бойното 
изкуство се свежда не само до трени-
ровки на тялото и усъвършенстване на 
бойни техники и умения, а до възпита-
ние на личността чрез тренировки на 
съзнанието. Бойните изкуства се раз-
делят на два стила: вътрешни и външ-
ни. Външният стил изисква повече фи-
зическо натоварване. Към него се об-
ръщат школите, които изучава актив-
ни техники, например ушу. Тук учени-
кът първоначално се научава съвършено 
да владее тялото си, а чак след това 
пристъпва към работа с по тънки по-
нятия, като енергия ци например.
Практикувайки вътрешен стил, уче-

никът се движи от вътрешното към 
външното. Най-известният пример за 

това 
е ме-
то д и к а -
та тай дзи, 
където се ра-
боти повече с 
енергията ци. 

ПРАКТИКА 

Занятията по кунг 
фу изискват издръж-
ливост и дисциплина. 
Отначало се дават уп-
ражнения за укрепване на 
енергията ци и за обща 
физическа подготовка. 
Втората част от заняти-
ята е посветена на отра-
ботване на бойните техни-
ки. Учениците се учат да 
наблюдават противника и да 
изпълняват бойни хватки. Ре-
шаваща роля тук играе диша-
нето. Само при правилно ди-
шане движенията могат да бъ-
дат плавни и красиви. Именно 
по тях може да се съди и за 
душевното състояние на про-
тивника. Тези, които се за-
писват в група по бойно изку-
ство само за да се научат да 
се бият, често остават раз-
очаровани. Трябва да мине поне 
година, преди да стигнете до 
истинския спаринг.

ПОЛЗИ ЗА ТЯЛОТО 

Заниманията с кунг фу са 
ефективна профилактика на ре-
дица болести. Всяка серия дви-

жения стимулира енергията ци, 
нормализира работата на въ-
трешните органи, което от 
своя страна води до укрепване 
на имунната система на ор-
ганизма.

ПОЛЗИ ЗА ДУШАТА 

Занятията каляват волята 
и учат на търпение. За да 
изпълни упражненията, учени-
кът трябва да положи мно-
го усилия. Освен че трябва да 
се отнася към тялото си ува-
жително, трябва и да осъзна-
ва предела на своите възмож-
ности. Всеки стил изисква дис-
циплина и себепознаване чрез 
преодоляване на собствените 
ограничения. 

КОЛКО ЧЕСТО 

Две-три занятия на седмица. 
В идеалния случай – всеки 

ден. Можете да се за-С
ни

м
ка
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Изкуството
ДА СЕ БОРИШ 
ЗА СЕБЕ СИ
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нимавате в център по бойни изкуства 
или вкъщи. 

КАЛАРИПАЯТ

ПРОИЗХОД 

Според древноиндийската митология 
бойното изкуство каларипаят е по-
дарено на хората от бог Шива пре-
ди повече от 5000 години. Негови па-
зители били няколко семейства, кои-
то предавали уменията си от поко-
ление на поколение. Днес за Мека на 
това древно бойно изкуство се смя-
та щатът Керала в Индия. В калари-
паят съществуват два стила: южен, 
представителите на който се бият с 
оръжие, и северен – неговите последо-
ватели предпочитат ръкопашния бой.

ПРАКТИКА 

Техниката на това бойно изкуство е 
разновидност на пауър йогата. Всички 
движения се изпълняват динамично в 
съчетание с правилно дишане. Скоко-
вете са запазена марка на тази дис-
циплина. Майсторството се постига 
с изпълнение на различни упражнения, 
които включват движения с краката 
и пози, имитиращи пози на животни. 
Само в последния етап на обучение се 
включват бамбукови палки, специални 
къси палки, кинжали или шпаги. 

ПОЛЗИ ЗА ТЯЛОТО 

Каларипаят се ползва с голям успех 
сред жените. Благодарение на това 
бойно майсторство дамите стават 
по-силни, по-гъвкави и по-издръжливи, 
като при това не губят своята жен-
ственост. Освен това им се налага да 
научат тайните на лечебните билки, 
на етеричните масла и да усвоят още 
ведически дисциплини, които благопри-
ятстват доброто физическо здраве.

ПОЛЗИ ЗА ДУШАТА 

Практиките от каларипаят са мно-
го близки до тези от йога и тре-
нират концентрацията на ума. От 
една страна, те дават възможност 
да освободите напрежението, а от 
друга – развиват търпението и дис-
циплината.

КОЛКО ЧЕСТО 

В Индия последователите на калари-
паят изпълняват техниките всеки ден 
при изгрев слънце. За начало е доста-
тъчно да посещавате занятията два-
три пъти седмично и да се занимава-
те по малко и вкъщи. 

ТАЙ БО

ПРОИЗХОД 

Тай бо съществува само от три-
десет години. За негов основател се 
смята американецът Били Бланкс (Billy 

Blanks), седемкратен световен шампи-
он по карате. Тай бо е съчетание на 
техники на бойни изкуства с бокс и 
танцови движения. 

ФИЛОСОФИЯ 

Занятията преди всичко са предназ-
начени да носят радост и удоволст-
вие. При тай бо има много хорео-
графия и танцови елементи, разви-
ващи пластиката и координацията. 
Упражненията укрепват и сърдечно-
съдовата система. Тренировките се 
провеждат под музикален съпровод, а 
урокът повече напомня спортно-му-
зикално шоу. 

ПРАКТИКА

Всяка тренировка се разделя на три 
части: 1. Загряване и разтягане. 2. 
Динамична част. 3. Силови упражне-
ния. Макар че общата схема на заня-

тията е една и съща, всеки учител 
внася специфични движения в нея. Ако 
учителят ви е преподавал в школа по 
бойни изкуства, преди да започне да 
преподава тай бо, навярно ще набля-
га повече на силовите упражнения и 
на елементите от бойните искуства. 
Ако идва от танцова школа, то е по-
вероятно да набляга повече на танцо-
вите елементи и ритмиката на дви-
женията. 
По време на цялото занятие по тай 

бо тялото е в динамично движение. 
Натоварването е сериозно, затова на 
начинаещите се препоръчва да пра-
вят кратки почивки. Постепенно тя-
лото свиква с темпото. В залата 
няма боксьорска круша, нито против-
ник, срещу когото да отработвате 
ударите си. Всички врагове тук са 
виртуални. 

ПОЛЗИ ЗА ТЯЛОТО 

Бойните изкуства и боксът разви-
ват сила, издръжливост, а ритмиката 
и танцовите движения – координация. 
Всички упражнения укрепват сърдеч-
носъдовата система.

ПОЛЗИ ЗА ДУШАТА 

За разлика от кунг фу и каларипа-
ят, които предполагат дълъг период 
на обучение, тай бо е преди всичко 
игра, която също е напълно доста-
тъчна, за да освободи от негативни-
те емоции, да изгради увереност и да 
„изтрие“ стреса.

КОЛКО ЧЕСТО 

1–2 пъти в седмицата са достатъч-
ни, за да поддържате форма. Сигурно 
ще мине месец, докато усвоите хоре-
ографията. А що се отнася до фигу-
рата ви, резултатите ще бъдат ви-
дими още след първата седмица.  

Лесен обем с Wash&Go 
с light formula 
Всяка жена знае достатъчно трикове, за да 
разпали сърцето на любимия. Всяка жена знае, 
че мъжът не може да живее без нея. Всяка 
жена знае, че мъжът обича красивата коса. 
Това, което не всяка жена знае, е, че балсамът 
Wash&Go с light formula помага на косата да за-
пази обема си!  
Независимо какъв е типът на вашата коса 
– тънка, непокорна, суха или мазна – балса-
мът Wash&Go с лека формула я прави плът-
на и обемна. Тайната се крие именно в леката 
му формула (light formula), която „дисциплинира“ 

буйната коса, без да я утежнява. 
ВАЖНО! Красивата коса, изпълнена с обем, 
не е просто обещание. Сега можете да я има-
те със специалния пакет на Wash&Go (750 мл 
шампоан + 200 мл безплатен балсам с light 

formula). 
Обемът има значение и за постигането му вие 
можете да разчитате на балсама Wash&Go с 
light formula! Ще се чувствате и ще изглежда-
те леки и ефирни – от главата до петите. 
Вашият любим няма как да не забележи раз-
ликата.
Препоръчителни цени: Wash&Go балсам 200 мл 
– 2.85 лв; Wash&Go шампоан 750 мл + безпла-
тен балсам от 200 ml – 6.80 лв.

Красиви новини
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Ч
аят отдавна е много пове-
че от топла напитка. Из-
борът на вид чай, както и 
посветеното на приготвяне-

то му време са успокояващи и изпъл-
нени с таен смисъл ритуали. 
Китайска легенда разказва, че около 

2700 г. пр. Хр. един китайски импера-
тор, който обичал да пие топла вода, 
си почивал на сянка под едно дърво. В 
котлето с вряща вода случайно паднал 
лист от дървото. Императорът бил 
възхитен от живителното въздейст-
вие на получената напитка и от ней-
ния приятен аромат. Така бил от-
крит чаят. 
Истинският му разцвет е през VIII 

век, когато китайската чаена култура 
е в апогея си. Тогава за първи път се 
появява писмен знак за обозначаване 
на думата „чай“. Това е времето на 
династията Танг, когато са осъщест-
вени първите контакти между Китай 
и Япония. Около 800 г. чаят дости-
га за първи път в Япония. През 815 г. 
император Сага посетил храма „Суф-
укуджи“. Там монахът Айху му серви-
рал чаша чай. Императорът бил тол-
кова впечатлен, че наредил чаят да се 
отглежда в дворцовите градини, и то 
при лековитите билки и растения. 
Чаят отдавна е покорил и Европа, 

където познавачите на тази напит-
ка ценят не само оздравителния му 

ефект. Смята се, че за появата и по-
пуляризирането на напитката в Евро-
па допринасят първо холандците. 

КИТАЙСКА КАМЕЛИЯ

Китай е единствената страна, в ко-
ято се произвеждат всички сортове 
чай. Качествен чай се прави още и в 
Япония, Шри Ланка и Индонезия. Чайо-
вете са няколко вида, различни по сте-
пен на ферментация на чаения лист. 
Но изключителността на отделните 
сортове е резултат от уникалните 
аромат и вкус, различни в зависимост 
от произхода на растението, свойства-
та на почвата и момента на обира-
не на реколтата. Както във винопро-
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изводството, и тук има различни ре-
колти – ексклузивни, ранни, пролетни...
И цялото това разнообразие се дъл-

жи на едно-единствено растение – 
Camellia sinensis (китайска камелия), 
или чаено дърво, както често бива на-
ричано то. Растението е храстовид-
но и вечнозелено. На височина може 
да достигне 10 метра, но за да може 
по-лесно да се берат листата му, в 
индустриалните чаени плантации то 
се поддържа на височина 1,5 м. Берат 
се само най-горните пъпки и листа на 
храста. Най-важната част от произ-
водството на чай е технологията на 
контролираната ферментация и суше-
нето на материала. 
Чаят е едно от почитаните от 

източната медицина растения. В бу-
дистки трактати той е описан като 
напитка, която „раздвижва енергийния 
застой, гони сънливостта, възпитава 
вкуса, помага да се научим да изразя-
ваме почитта си и калява волята по 
изтънчен начин“.

ПОЛЕЗНИ ДЕЙСТВИЯ

ЗАБАВЯ СТАРЕЕНЕТО 
Благодарение на високото съдържа-

ние на флавоноиди, които са анти-
оксиданти, чаят отдалечава прежде-

временното остаряване. Зеленият чай 
защитава клетките от агресивните 
свободни радикали по-добре, отколко-
то витамините С и Е. Клинични из-
следвания сочат, че съществува пряка 
зависимост между редовната употре-
ба на зелен чай и намаления риск от 
ракови заболявания (особено от рак на 
гърдата и рак на кожата). 

РЕГУЛИРА ТЕГЛОТО 
Не възприемайте буквално чая като 

средство за отслабване. Натуралната 
нискокалорична напитка просто е не-
заменим помощник в процеса на нор-
мализиране на теглото. Чаят облекча-
ва храносмилането и притежава пико-
чогонно свойство. Доказано е, че ча-
еният екстракт влияе на липогенеза-
та (синтезата на мазнини) и по тази 
причина се използва масово в произ-
водството на антицелулитни козме-
тични продукти. 

ДАВА ЕНЕРГИЯ 
Чаят съдържа теин (чаен кофеин), 

но неговото тонизиращо действие е 
два пъти по-меко, отколкото на ка-
фето. Това означава, че възбужда по-
слабо нервната система и за разлика 
от кофеина не причинява безсъние и 
сърцебиене. Теинът не се задържа и 

не се натрупва в организма, което из-
ключва вероятността от интоксика-
ция, каквато се наблюдава при преко-
мерната употреба на кафе.
Причината за това е, че за пригот-

вянето на чай се използва по-малко 
количество чай (в грамове), докато за 
приготвянето на хубаво кафе се из-
ползва по-голямо количество от смле-
ния продукт.
Докато кофеинът мигновено проник-

ва в кръвта и води до бърз стиму-
лиращ ефект, теинът действа по-
степенно, в продължение на 6–8 часа. 
Стимулиращото действие на теина 
не се редува от рязък спад на актив-
ността, както това се случва след 
въздействието на кофеина. Теинът не 
се натрупва в организма и не води до 
пристрастяване. При слабо ферменти-
ралите чайове ободряващият ефект е 
по мек, но и е по-дълготраен от този 
на силно ферментиралите.

НАМАЛЯВА НАПРЕЖЕНИЕТО 
Будистките монаси пият чай, за да 

избегнат сънливостта по време на 
медитация. Чаят стимулира, без да 
предизвиква нервно напрежение. Ами-
нокиселините в състава му влияят по 
специфичен начин на мозъчната дей-
ност, стимулирайки производството 

От познатите видове чай за най-здравосло-

вен се смята зеленият, защото в него в 

най-голяма степен са запазени лечебните би-

ологично активни вещества. Прочутият зе-

лен чай лундзин (Драконов кладенец) е само из-

сушен, с плоски неусукани листа, с естест-

вен зелен цвят с нюанс на жълто, с привкус на 

прясно окосена трева. 

 Чаят прави сърцето по-издръжливо и го 

предпазва от инфаркт, заздравява стените на 

съдовете и капилярите и ги прави по-еластич-

ни, нормализира функционирането на сърдечно-

съдовата система, ускорява кръвообращение-

то, пречи на отлагането на липиди и разруша-

ва натрупаните вече мастни плаки, което го 

прави полезен за понижаване на вредния холес-

терол.  Има силно очистително действие 

и се смята за противоотрова.  Използва се 

за премахване на страничните ефекти от ле-

чение с антибиотици, при работа във вредна 

среда и след прекомерна консумация на алкохол. 

 Притежава антивирусни, бактерицидни и 

противовъзпалителни свойства, заради кои-

то се смята за естествен природен антибио-

тик.  Използва се профилактично при кари-

ес и за заздравяване на зъбния емайл. Премах-

ва и лошия дъх.  Благодарение на високите 

стойности на съдържащите се в него полифе-

ноли той може да ускори с 50% прочистване-

то на свободните радикали от тялото. Зато-

ва е известен като силен природен антиокси-

дант. Елиминирането на свободните радикали 

от организма подобрява състоянието на много 

органи, стимулира системата за детоксикация 

на черния дроб и намалява риска от злокачест-

вени заболявания на белите дробове, гърдата, 

стомаха, дебелото черво, простатата и пан-

креаса.  Този чай свежда до минимум вред-

ните влияния от радиацията. Затова лекарите 

препоръчват пиенето му на хора, които пре-

каляват с престоя пред телевизора или ком-

пютъра, и на такива, които са били подложе-

ни на лъчева терапия.  Чаят действа пото-

гонно и диуретично, понижава температурата, 

засилва белодробната вентилация, подобрява 

храносмилането, облекчава болките при възпа-

лено гърло.  Той е важен в борбата с осте-

опорозата, помага за редуциране на теглото, 

като ускорява изгарянето на мазнините.

Глътка зелена хармония ЧАЯТ Е УНИКАЛНА ХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
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на алфа-вълни. Те от своя страна бла-
гоприятстват състоянието на отпус-
кане. Вероятно затова чаят се смята 
за медитативна напитка. 

ПОЛЕЗЕН ЗА КРЪВОНОСНИТЕ 
СЪДОВЕ 

Редовната консумация на чай нама-
лява риска от сърдечни заболявания и 
подобрява състава на кръвта. Той ук-
репва съдовете и капилярите, намаля-
ва налягането и подобрява усвояване-
то на витамин С. Съдържащите се в 
него флавоноиди понижават нивото на 
„лошия“ холестерол и повишават ни-
вото на „добрия“. Това са потвърдили 
изследванията на американски учени. 

ПАЛИТРА 
НА ВКУСОВЕТЕ

„Цветът“ на чая зависи от степен-
та на неговата ферментация. За най-
високото качество чай чаените лист-
чета се берат само един път годиш-
но. Четири седмици преди беритбата 
тези сортове се покриват всяка су-
трин и се пазят от слънчевите лъчи. 
На сянка се образува повече хлоро-
фил и те придобиват смарагдовозе-
лен цвят.
Слабо ферментиралите чайове (бял, 

жълт и зелен) се съхраняват около по-
ловин година – от реколта до рекол-
та (събраният през пролетта се изпи-
ва до есента). Силно ферментиралите 
(червен, а също и пу ер) са най-раз-
пространените. По-дългото им съхра-
нение само подобрява качеството им. 
Всеки вид чай има множество сортове, 
чиито имена често произхождат от 
географското название на местата, къ-
дето се отглежда чаеният храст. 

ЧЕРНИЯТ 
чай е всъщност чай пу ер, който се 
произвежда само в китайската провин-
ция Юнан. Името пу ер идва от мест-
ността Пу ер фу, където навремето 
са го носели за преработка. Силната 
ферментация на този чай се постига 
благодарение на това, че отначало ча-
ените листа се сушат, след това се 
пресоват, разпределят се на купчини, 
съдържащи листа с еднаква дебелина 
на листата, и отново се изсушават. 
Листата няколко пъти се смесват от-
ново под въздействието на слънчевите 
лъчи. И или се пресоват, или се прода-
ват като пу ер на килограм. Пресова-
ният по ер може да се съхранява много 
дълго време – процесът на фермента-

цията му продължава и качеството на 
чая се подобрява. Черният чай прите-
жава характерен вкус и наситен аро-
мат. Чаят пу ер се слави като приро-
ден „убиец“ на мазнини. Температурата 
на водата, с която се залива при за-
парване, е примерно 95 °С. 

ЗЕЛЕНИЯТ 
чай не притежава аромата и специ-
фичния вкус на черния чай. Това обаче 
не означава, че лечебните му свойства 
са по-слабо изразени. Той ухае нежно и 
се отличава с лекия си тръпчив вкус. 
Богат е на полифеноли, благодарение 
на които се слави като мощен ан-

тиоксидант (неслучайно толкова много 
козметични компании го предпочитат 
като съставка в anti age продуктите 
си). Нетраен е, защото не се подла-
га на процес на ферментация. Учените 
твърдят, че зеленият чай възпрепят-
ства образуването на кариеси, защото 
съдържа бактерия, която неутрализи-
ра зъбната плака, но с това не се из-
черпват неговите здравословни ползи, 
има и още много (вж. карето). Зелени-
ят чай е добре да се пие през лятото 
– според китайската медицина тогава 
той подпомага охлаждането на органи-
зма. Водата за неговото запарване не 
трябва да е по-гореща от 65 °С.

ЧЕРВЕНИЯТ 
чай e най-ароматният от всички други 
чайове, но е слабо познат у нас. Този 
силно ферментирал чай в Европа нари-
чат черен. Отличава се с червен, а по-
някога и с рубиновочервен цвят, сладък 
вкус и наситен аромат. Както всич-
ки други чайове, той сгрява тялото, 
но притежава минимално възбуждащо 
действие. Особено приятна напитка се 
получава, ако го приготвите по англий-
ски маниер – с розови листенца. Тем-
пературата на водата, с която се за-
лива, трябва да е около 100 °С. 

ЖЪЛТИЯТ 
чай се числи към елитните сортове. 
Събира се ръчно и процесът е доста 
трудоемък. За приготвяне на жълт 
чай се събират не листата, а нераз-
творили се пъпки. По свойства той е 
близък до зеления чай, но се различа-
ва от него по това, че след леко из-
сушаване чаените пъпки се подлагат 
на темпериране (държат се на пара). 
Не бива да се залива с много гореща 
вода и се запарва по-дълго от зеления 
чай. Получената напитка е прозрачна 
на цвят, с жълтеникав оттенък.

БЕЛИЯТ 
чай също не е много познат у нас. За 
производството му се избират само 
най-младите и нежни листенца от ча-
ения храст. Те леко се изсушават на 
слънце, след което се сушат в ес-
тествената си форма. Белият чай е 
много капризен и затова всички опера-
ции по производството му се извърш-
ват ръчно. Заради своите освежаващи 
свойства той е идеален за пиене през 
най-горещите месеци. Водата за зали-
ването му не бива да е много гореща 
(около 70 °С).

 Колкото по-качествен е чаят, толкова по-

ниска е температурата на водата, с която се 

запарва, и толкова по-продължителна е него-

вата запарка. Водата първо трябва да заври 

и после да се остави да изстине до необходи-

мата температура. Ако тя е прекалено горе-

ща, може да унищожи важните съставки в чая 

и той да започне да горчи. 

 Японците запарват чая 3–4 пъти. Всеки 

следващ път водата е по-гореща, а времето 

за запарка е по-кратко. При всяка следваща 

заливка се извличат нови полезни вещества 

от чаените листа. Затова е препоръчително 

от един чай да се правят повече запарки. Ос-

вен това водата трябва да бъде нискоминера-

лизирана или филтрирана (в случай че използ-

вате чешмяна).

 В идеалния случай за различните видове 

чай трябва да имате различен чайник. За най-

практични се смятат порцелановите чайници 

с вграден филтър. 

 Как да определите количеството чай, кой-

то да запарите? Лесно – сметнете по лъжич-

ка чай на всяка чаша плюс още една. 

 Чаят се съхранява най-добре в тенеки-

ени или порцеланови кутии. Ако го държите в 

стъклени съдове, препоръчително е да ги сла-

гате в шкафа, а не да ги излагате на пряка 

слънчева светлина. 

 Не купувайте в големи количества зелен и 

бял чай, тъй като тези сортове се подлагат 

на минимална ферментация и с времето губят 

полезните си свойства. Червеният и черният 

чай са по-трайни.

ЧАЕНИ ПРАВИЛА
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П
ризнайте, че понякога ви се случ-
ва да изядете повече, отколкото 
сте планирали, а даже и прес-
тъпно повече. Добре поне, че 

е понякога, защото преяждането се 
третира като проблем само когато 
е системно – един път седмично или 
повече. Тогава то става причина за 
трайно увеличаване на теглото. Ако 
вашето „понякога“ се включва в тази 
система, налага се да решите разум-
но сложния казус и сравнително бър-
зо и безболезнено да се избавите от 
този вреден навик. Подчертаваме де-
бело, че повръщането на храната в ни-
какъв случай не може да се разглежда 
като средство за борба с преяждане-
то, тъй като е вредно за здравето. 
Два са начините за поддържане на 

постоянни килограми – да устоява-
те на изкушението да преядете или 
да предприемате радикални мерки след 
евентуално преяждане. 
Ако сте претърпели неуспехи и на 

двата фронта и от отчаяние продъл-
жавате с удвоена енергия да се тъпче-
те в продължение на три-четири дни 
след голямото преяждане, положението 
със сигурност ще се влоши още повече. 
Надяваме се, че тази кратка статия 
ще ви вдъхнови за по-упорита борба с 
преяждането до победния край.

УВЕЛИЧЕТЕ КОНСУМАЦИЯТА 
НА ТЕЧНОСТИ

Първото нещо, което трябва да на-
правите, за да възстановите физи-
ческата си форма след преяждане, е 
да елиминирате течностите от орга-
низма веднага след събуждане. Често 
пъти половината от натрупаните ки-
лограми след преяждане се дължи точ-
но на задържаните в организма теч-
ности. Извеждането им ще ви помог-
не да ускорите процеса на отслабва-
не. Противно на очакванията, дехид-
ратация се постига чрез пиене на по-
вече вода.
Затова в продължение на един-два 

дни след преяждането се постарайте 
двойно да увеличите консумацията на 
напитки, които не съдържат кофе-
ин. Не е задължително да пиете само 
минерална вода – може също така и 
плодови сокове, прясно мляко и пилеш-
ки бульон. Яжте повече пресни плодо-
ве и зеленчуци, защото те също съ-
държат много вода.
Освен това през тези дни ви препо-

ръчваме да следите за съдържанието 
на сол в хранителните продукти. Со-
лените храни способстват задържане-
то на вода. 

НЕ ГЛАДУВАЙТЕ

Естествено, за да се „оправите“ след 
преяждането, вие веднага решавате да 
се откажете от храната поне за един 
ден или за няколко дни да минете на 
нискокалорична диета. Чудесно реше-
ние, но само на пръв поглед. За съжале-
ние диетата и постоянното чувство 
на глад само ще влошат и без това 
нарушената обмяна на веществата.
Вместо да гладувате, постарайте се 

да хапвате малки количества храна на-
често, и то предимно такава, която 
съдържа повече белтъчини. Белтъчините 
– това жизненоважно хранително веще-
ство – най-добре стимулират обмяната 
на веществата. Увеличената консумация 
на белтъци ще ви помогне да изгорите 
част от излишните калории.
За целта включете в менюто си бяла 

риба, приготвена на пара (но не много 
солена), и пилешко месо, приготвено на 
тиган с тефлоново покритие, без маз-
нина. Консумирайте рибата и пилето в 
съчетание с пресни зеленчукови салати, 
но не подправяйте салатите с дресинг. 

ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ВМЕСТО 
КАРДИОТРЕНИРОВКА

Пак мъчителните угризения на съ-С
ни

м
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вестта ви карат да решите колкото 
е възможно по-бързо да се отправите 
към спортната зала и да изгорите на-
събралите се от преяждането излиш-
ни калории с интензивна трениров-
ка. Както вече навярно се досетихте, 
това също не е най-доброто решение. 
За да си върнете формата отпреди 
преяждането, по-добре е да се занима-
вате със силови упражнения (с теже-
сти), а не да се качите за час на бя-
гащата пътека или да яхнете велоер-
гометъра и да въртите педалите до 
изнемога. Вдигането на тежести „из-
гаря“ гликогена, натрупан в мускули-
те. Ако сте наблягали на храна, бога-
та на въглехидрати, по време на пре-
яждането, вдигането на тежести ще 
ви помогне да изгорите именно кало-
риите, натрупани от въглехидрати. 
Кардиотренировките с умерена ин-

тензивност и продължителност око-
ло час „изгарят“ много по-малко „въ-
глехидратни“ калории, отколкото си-
ловите упражнения с тежести. Освен 
това след края на кардиотренировка-
та изгарянето на калории постепен-
но спира, а след занимания с тежести 
този процес интензивно продължава. 

ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ АЛКОХОЛ

Алкохолът не само е богат на „праз-
ни“ калории, но и пречи на способнос-
тта ви да взимате разумни и обосно-
вани решения по отношение на хране-
нето. Затова е по-добре да го изклю-
чите от менюто си поне в продълже-
ние на два дни след преяждането. 
Ако ви е изключително трудно да го 

„изхвърлите“ от менюто си, поне се 
постарайте да го ограничите до една 
чашка концентрат или до чаша вино 
на ден. Запомнете, че след една изпи-
та чаша алкохол трябва да изпиете 
две чаши вода. 

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ПРЕЯЖДАНЕТО

В случай че сте информирани отра-
но за предстоящото пиршество и си 
знаете, че е неизбежно да преядете, 
можете да се подготвите за него и 
по този начин да намалите вероят-
ността да натрупате излишни кило-
грами. 
Първо, по възможност се постарай-

те няколко дни преди преяждането 
да се поизпотите в спортната зала. 
Това ще позволи да изчерпате запаса 
от  гликоген в мускулите и когато 

преядете, голяма част от постъпили-
те в организма ви калории ще се на-
трупат директно в клетките на мус-
кулната тъкан. Така, ако пък преяде-
те с храна, богата на въглехидрати, 
което е твърде вероятно, само ще се 
приближите към заветната цел – да 
увеличите мускулната си маса. 
Второ, ако не разполагате с вре-

ме и желание за интензивно физиче-
ско натоварване, постарайте се да 
намалите консумацията на храни, съ-
държащи мазнини и въглехидрати, ня-
колко дни преди планирания пир. Това 
ще ви помогне да създадете дефицит 
от калории, който ще „запълните“ по 
време на голямото плюскане. Казано 
по-просто, с преяждането просто ще 
възстановите предишния калориен ба-
ланс в организма си. 
И не забравяйте, че тази препоръ-

ка (да минете на минидиета без маз-
ни и въглехидратни храни преди пре-
яждането) трябва да се изпълнява без 
фанатизъм – достатъчно е всеки ден 
в продължение на три дни да „орязва-
те“ най-много по 300–500 калории от 
количеството, което обикновено по-
стъпва в организма ви.  
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Д
а се наслаждаваш на храната, 
без въобще да се безпокоиш за 
теглото си?! Звучи нереално за 
повечето от нас. Изобилието 

от храна и рафинираното стимулира-
не на консуматорския инстинкт, ха-
рактерни за съвременното общество, 
разпалват апетита. А това пък ни 
подтиква постоянно да следим те-
глото си, за да избегнем свързаните 
с покачването му психологически про-
блеми и здравословни тегоби. Отно-
шенията ни с храната се усложнява 
от постоянното ни безпокойство да 
не напълнеем, както и от чувството 
за вина, след като прекалим с храни-
телните удоволствия. 
Любителите на добрата храна мо-

гат да ни преподадат урок как да гле-
зим вкусовите си рецептори, без да 
изпадаме в истерия, че ще качим ня-
колко килограма и никой няма да ни 
харесва. Скъпите вина, екзотичните 

плодове и деликатесите са изтънче-
на храна за нашите чувства. Възпи-
танието в чувственост и изостряне-
то на възприятията ни ни помагат 
по-добре да познаем самите себе си и 
околния свят. 

РАЗКОШЪТ НА ИЗБОРА

ВЕЧЕРЯ СЪС СРЕБЪРНИ ПРИБО-
РИ, НА СВЕЩИ, НО В ДОМАШНА 

ОБСТАНОВКА – в това няма нищо 
чак толкова претенциозно. „Предвкус-
вам този вечеря по пътя от рабо-
та към къщи – разказва 32-годишната 
Светла. – Очаквам момента, когато 
най-накрая ще остана сама със себе 
си и ще мога да си хапна естетски с 
чаша любимо вино в ръка. Това е удо-
волствие, което може да се сравни по 
сила единствено с добрия секс!“

ХРАНАТА КАТО СУВЕНИР „Изиска-
ната храна е най-приятният по-

дарък, който можете да направите 

на другите или на самите себе си – 
твърди 30-годишният Александър. – 
Няма ли да се зарадвате на кутий-
ка сирене, купено за вас специално от 
Франция? Или пък на бурканче сладко 
от рози, изпратено ви от бабата на 
най-добрия ви приятел? Или на бутил-
ка чилийско вино, което вашата при-
ятелка е пренесла от хиляди киломе-
три, за да седне и да го изпие точно 
с вас? Това са чувствени удоволствия 
в чист вид.“
Принципът на пазаруване на храна 

е същият като този при покупка на 
други вещи – избирайте 

НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО 
Вместо да се отказвате от удо-

волствието да ядете, просто можете 
да преориентирате своя избор. Соци-
олозите твърдят, че тенденцията да 
преразглеждаме своите предпочитания 
е резултат от демократизацията на 
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ПОЛЗАТА ОТ ИЗИСКАНАТА ХРАНА
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културата на хедонизма и засяга най-
вече средната класа.
Деликатесите, които се продават в 

скъпите супермаркети, са безусловен 
разкош за някои, но все пак не са 
„Ферари“ и напоследък стават все по-
достъпни за повечето хора. 
Изисканите храни далеч не са само 

повод да демонстрираме статуса и 
финансовите си възможности, а да 
изразим личността си, спирайки избо-
ра си точно на тях. Тези деликатес-
ни храни изпълняват много по-важна 
функция – позволяват ни да пови-
шим самооценката си и да възпитаме 
чувствено отношение към храната. 

ПРОБВАЙ НА ВКУС

Да придаваш значение на това, ко-
ето ядеш, е равносилно на това да 
пробваш живота на вкус. Начинът, по 
който се отнасяме към храната, е на-
чинът, по който се отнасяме въоб-
ще към живота. Човекът, който не 
е придирчив към онова, което слага в 
уста, е точно толкова всеяден и в 
живота. Или ако има проблеми с хра-
носмилането, той не е в състояние да 
„смели“ онова, което се случва в жи-
вота му. А ако преяжда, най-вероятно 
и в живота поглъща механично и па-
сивно всичко случващо му се, без да го 
усвоява (тоест без да прави осъзнат 
избор и без да си вади поуки). 
Потребността да се яде повече, от-

колкото е нужно, за да се поддържат 
жизнените функции, е признак за не-
удовлетвореност. Често преяждащи-
те хора не умеят да удовлетворяват 
потребностите си в контакта си с 
другите – а това са предимно по-
требности от любов и реализация. 

ПАК ДА СЕ ВЪРНЕМ В ДЕТСТВОТО

На бебето е практически невъзмож-
но да дадете повече храна, отколкото 
то може да погълне, тъй като малко-
то същество още не може да контро-
лира рефлекса си за повръщане. Не мо-
жете да заставите малкото дете да 
яде онова, което не му харесва, или 
да яде, когато не е гладно. Постепен-
но обаче родителите приучават отро-
чето си да се храни в определени ча-
сове, да консумира онова, което е по-
лезно, и толкова, колкото е полезно. 
Човекът, управляван от режим, може 

да работи по осем часа на ден с пре-
късване от половин час почивка на 
обяд и напълно да забрави да се ори-

ентира по потребностите на собст-
вения си организъм. Така постепенно 
той губи контакт с тялото си, осо-
бено що се отнася до храната. Дос-
та често ние ядем механично, докато 
гледаме телевизия или четем вестник, 
без дори да усещаме вкуса на храната, 
която слагаме в уста. Необходимото 
за организма количество храна се оп-
ределя по  общоприет грамаж на пор-
циите, а не по естественото чувство 
за ситост. Доста хора практически 
никога не изпитват глад, защото се 
придържат към триразовото хранене 
(закуска, обяд и вечеря), а някои пък 
не изпитват истинско чувство за си-
тост, защото не си позволяват да се 
наядат, тъй като броят калории, за 
да поддържат фигурата си. Как да 
се храним по-естествено и съответ-
но по-удовлетворяващо?

ОСЪЗНАТ ГУРМАН

Гурманският избирателен подход 
към храната ни принуждава да се 

концентрираме върху вкуса є, да усе-
щаме неговите оттенъци. Например 
когато вкусваме нещо ново, ние оце-
няваме вкуса му, потапяйки се в сво-
ите усещания. Дегустацията, наме-
рението да изпробвате продукта на 
вкус, ви дава възможност (макар и 
за кратко време) напълно да се фик-
сирате върху чувствения контакт с 
околния свят. За да усетите по-пъл-
но вкуса на храната, е необходимо 
в този момент да не правите нищо 
друго – да не четете книга, да не 
гледате телевизия, а в идеалния слу-
чай даже и да не си общувате с ни-
кого. Намирайки се в такъв пълен 
контакт с това, което яде, човек не 
изяжда повече, отколкото е нужно на 
организма му. На същия принцип той 
не може да изяде онова, което не му 
харесва на вкус. 
Опитайте се да приемате храната в 

режим на дегустация, за да се упраж-
нявате в осъзнаване на нейния вкус 
– смучете я на малки порции. Така 
ще дадете възможност на вкусовите 
си рецептори напълно да я оценят, а 
вие ще се върнете към естествено-
то състояние да се вслушвате в тя-
лото си. 

НАСЛАЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Насладата от вкуса е един от пъ-
тищата да регулираме своите отно-
шения с храната. Но за това ще ни 
се наложи да преодолеем много мощ-
ни блокажи, вкоренявани в човешко-
то съзнание в продължение на хиля-
долетия. 
Чревоугодничеството е смъртен 

грях. Тази идея е водеща в християн-
ската култура. Но днес тя е натова-
рена с предразсъдъци и пуритански мо-
рализъм, които в миналото са имали 
отношение към сексуалността. Всеки 
грях трябва да бъде наказван, затова 
и насладата от храната е така тяс-
но свързана с чувството за вина. 
Време е да се освободим от тези 

сковаващи ни концепции и да се дове-
рим на себе си, като се вслушваме в 
своя апетит. Нито един хранителен 
продукт не е лош по своята природа. 
Мястото на всяка храна в живота 
ни зависи от нашите потребности, 
глада ни, желанията ни. Изключител-
но калоричните храни не бива да от-
състват от хранителния ни режим, 
а просто да се консумират с особено 
внимание – бавно, с удоволствие.

Вкусни ни се струват именно високока-

лоричните продукти, явяващи се важни 

доставчици на енергия за организма. А спо-

ред диетолозите вредни са не те самите, а 

излишествата от тях в менюто ни. 

Репутация на вредни имат определени хра-

ни, които за повечето от нас са вкусни. 

Например сладкото, което почти всички 

обичаме и даже използваме като синоним 

за върховно удоволствие и удовлетворение 

– „сладко хапнах“, „сладко спах“ или „сла-

дък живот“. 

Сладките храни действително стимули-

рат производството на хормоните на удо-

волствието – никак не е чудно тогава, че се 

стремим към наслада със сладки вкусове.

Мазнините пък притежават свойството 

да поглъщат и съхраняват аромати, а аро-

матите са важна съставна част от вку-

са на продукта. И захарта, и мазнините са 

важни доставчици на енергия – вероятно 

затова природата ги е направила толкова 

примамливи, вкусни за нас. „Вредата“ им 

е свързана на първо място с високата им 

калорийност. 

Но сладкишите, които днес сервира-

ме на масата, не съществуват в чист 

вид в природата (например рафинирана-

та захар) и съответно тяхната калорий-

на стойност е прекалено висока. Освен до 

затлъстяване сладкото и мазното могат 

да доведат до много по-сериозни здраво-

словни проблеми – например до захарен ди-

абет или атеросклероза.

Защо „вкусно“ = 
„вредно“?
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„Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-често ужасно прозаични. 

Толкова прозаични, колкото обикновено е и самият живот.“ 

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

ч а с ъ т  н а  п с и х о т е р а п е в т а

П
иех последните глътки кафе 
след края на работния ден и 
без никакви мисли в главата се 
наслаждавах на облачетата дим 

от цигарата. Те игриво се надбягва-
ха без посока и цел, загатваха форми, 
които още преди да назова ловко пре-
минаваха в други и бързо се размива-
ха в пространството. Заслушах се в 
тишината на стаята. От какво се 
състои тишината? И започнах да чу-
вам по-отчетливо ударите на стен-
ния часовник. Тик-так, тик-так... По-
гледът ми се спря на „въпросителна-
та“ на стената. Какъв уникален ча-
совник имам! С форма на въпросите-
лен знак, чиято точка се клати ту 
наляво, ту надясно и никога не спира. 
Да, тишината в тази стая се със-
тоеше от въпроси, които, естестве-
но, търсят и чакат своите отговори. 
Изведнъж телефонът ми зазвъня – на-
стойчиво, както само служебен теле-
фон може да звъни.
– Ало!
– Здравейте, Ина! Аз се върнах.
– Как се върнахте? Къде? – неадек-

ватно започнах да разпитвам аз. 
– Преди 15 минути, със самолета 

от Цюрих. Сега си чакам багажа и 
отивам у дома... (Може би поредният 

търсен „отговор“ влизаше в тишината 

от въпроси.) Взех решение... (А дали 

това е верният отговор? Как можем да 

разберем?) Всъщност... (Всъщност ни-

кога не можем да разберем, преди да из-

живеем живота си с вярата, че е верни-

ят.) Нали разбирате... (Само че наша-

та психика е така устроена, че приема-

ме за „верни“ само тези неща, които са в 

областта на съзнанието ни – това, кое-

то остава в безкрайната бездна на не-

съзнаваното, ние приемаме за несъщест-

вуващо.)

Михаела учи математика в прести-
жен университет в чужбина. Преди 
2 години печели конкурс, преборвайки 
се със сериозна конкуренция. Заминава 
от България горда от постигнатото 
и изпълнена с ентусиазъм за новите 
предизвикателства. 
Две години по-късно от всичко това 

няма и следа. Когато за първи път 
дойде в кабинета ми, Михаела беше 

ПЛАХА, ОБЕЗВЕРЕНА, 
НАПРАВО СМАЧКАНА 

Тя беше в тежка депресия, развила 
се вследствие кризата на личността, 
в чийто капан бе попаднала. Михаела 
е фино, мило създание, цялото изтъка-
но от грация. Като ученичка трени-
рала художествена гимнастика, била е 
талантлива и надеждна гимнастичка. 
Както се оказа – и добър математик 
също. Миша има сестра близначка, ко-
ято не пада по-долу по таланти и мо-
жене. Надарена с весел нрав и фено-
менална памет, което още в детски-
те години я е направило фаворита в 
двойката. Сестрата на Михаела с по-
голяма лекота печели приятели и се 
радва на постоянното възхищение на 
възрастните. 
Родителите на двете момичета са 

математици. Хора подчертано целе-
насочени, самодисциплинирани, взиска-
телни и критични както към себе си, 
така и към децата си. Професионал-
ната реализация е една от водещите 
ценности в семейството, на която се 
основават и представите на неговите 
членове за успешност в живота.
В пубертета моята пациентка се 

отказала от всичките си интереси и 
се отдала на математиката, ръково-
дена от една-единствена цел – 

ДА „СПЕЧЕЛИ“ ОДОБРЕНИЕТО 
НА РОДИТЕЛИТЕ 

Тази мотивация обаче остава скри-
та за съзнанието є. Причина за това 
е силната идентификация с родите-
лите, която по принцип е естествен 
процес по пътя към изграждане на ли-
чността. 
Тук се налага уточнение на поняти-

ето „идентификация“.
През първите етапи на развитие-

то си малкият човек опознава света, 
отъждествявайки се с предметите и 
съществата, които вижда около себе 
си – детето се прави на куче или 
даже на багер. Говори като мама, сър-
ди се като татко, имитира техните 
действия и поведения. Първоначално 
наподобявани могат да бъдат роди-
телският начин на говорене, поведе-
нието, прическите, дрехите. На по-къ-
сен етап детето вече наподобява ро-
дителски възгледи, идеи, морал, рели-
гия или дори цялостна житейска фи-
лософия. Усвоявайки ги, младият ин-
дивид приема тези характеристики за 
свои и ги прави свое вътрешно убеж-
дение и преживяване. Идентификация-
та е несъзнаван процес. Чрез нея ин-
дивидът присвоява към личността си 
нови същностни черти, открива и ус-
воява социални умения, което се смя-
та за напълно нормален етап от чо-
вешкото развитие. Чрез идентифика-
цията индивидът научава 

КАК ДА СЕ ВПИСВА В СРЕДАТА 
Но истинското самоосъществяване 

не е възможно без механизмите на 
отстояване на собствената природа 
и същност – т.е. на обособяването, 
на индивидуализацията.  
Закономерно първите обекти на 

ИДЕНТИФИЦИРАЙ СЕ!ИДЕНТИФИЦИРАЙ СЕ!

Бела, брой 2 (132), 200954



Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато четете историите, които раз-
казвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. Можете да се оба-
дите на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обадете се на приятелката си 
БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

идентификация са родителите. И ма-
кар че тя е априорна, не бива да се 
схваща като неизменна, защото мла-
дият индивид, поемайки по своя път, 
ще срещне по-различни условия, други 
препятствия и за него ще е необходи-
мо едно по-различно приспособяване. А 
това изисква гъвкавост и усилия.
С времето се появяват и други 

обекти на идентификация – учите-
лят, съучениците, определена социална 
група. Индивидът приема особености-
те на групата като свое убеждение 
и започва да се държи по съответния 
начин, да изглежда по съответния на-
чин и дори да мисли и преживява по 
съответния начин – например хипита-
та, скинарите и др.  
Както споменах 

ОБЕКТ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
могат да бъдат предмет, идея, ин-
дивид, група хора. Човек може да се 
идентифицира и с дадена професия. 
Например учителката, която не прес-
тава да се държи като учителка и 
вкъщи, в трамвая, в магазина или 
дори в ресторанта. 
Идентификацията има обаче и друго 

измерение. Както казва Юнг, тя ви-
наги цели постигането на някаква „из-
года“, да отстрани препятствие или 
да реши задача. Обектът на иденти-
фикация най-често е харесван, желан 
от индивида. В този случай иденти-
фициращият се допълва чрез нея няка-
къв своя липса – дефицит на качест-
во на характера, което иска да при-
тежава, или пък на социален статус 
или на самочувствие. Например пор-
тиерът се идентифицира с директо-
ра – пуска си мустаци, носи същите 
очила като шефа си и се държи над-
менно с хората. Което впрочем сами-
ят директор не прави.
Но обектът на идентификация може 

де бъде и нежелан, такъв, който буди 
страх или отвращение. Това е явлени-
ето, което наричаме „идентификация 
с агресора“ или „идентификация с на-
силника“. В този случай идентифика-
цията има за цел да намали тревож-
ността или страха. Например всеки 
път, когато се прибирал пиян, Иван 

заварвал 4-годишния си 
син да играе на разя-
рено куче. 
При детето иден-

тификацията е 
част от естестве-
ния процес на оф-
ормяне на личността, 
но при възрастния човек 
тя е нещо по-различно. 
Ако неговите механизми 
за изграждане и поддържа-
не на идентичност не функ-
ционират пълноценно, се офор-
мят не една, а повече 

ПСЕВДОЛИЧНОСТИ 
Казвам „псевдо“, защото във вся-

ко ново отношение те живеят така, 
сякаш наистина водят собствения 
си живот, изразяват собствените 
си мнения, чувства и възгледи. А в 
действителност те не са техни, а 
на обектите на тяхната идентифи-
кация. 
В известен смисъл това се е случи-

ло и с Михаела. Когато се видяхме за 
първи път, тя сподели, че за нея е 
станало изключително трудно да про-
дължи да учи, че вече не се справя с 
материала и това я плаши. 
– Никога досега не се е случвало да 

не мога да се накарам да седна да 
уча. Пък и не виждам смисъл да за-
върша, когато не е ясно за какво ми 
е тази математика. Какво мога да 
работя, след като завърша тази спе-
циалност?
Михаела никога не се е замисляла 

какво обича и може да прави. Просто 
е следвала пътя на своите родители.
 – Това е нормално – убеждава ме 

тя.
Малшанс – математиката є се уда-

ва и за момичето няма никаква пречка 
да продължи да изучава тази дисци-
плина. Ако не є се удаваше, може би 
още там тя щеше да срещне 

СЪПРОТИВАТА НА СОБСТВЕНАТА СИ 
ЛИЧНОСТ 

и да поеме по свой път. Но дали това, 
че є се удава, е причина да желае да я 
изучава? Художествената гимнастика 

също 
є се 

е удава-
ла, но тя 

се отказала 
сама от нея, за-

щото в ценностите на 
семейството на почит е 
била математиката. За-
това Михаела е решила, 
че е редно да се отка-
же от маловажното и 
да се съсредоточи вър-
ху нещо сериозно. Така 
правят всички в семей-
ството. Никой от ро-

дителите є обаче не е ис-
кал от нея това. Когато е 

решила да се откаже от спорта, те 
са били изненадани, но решили да не 
се месят. Михаела неосъзнато е взела 
решението за себе си „от тяхно име“ 
– т.е. чрез своите представи за това, 
как мислят те. И всъщност така е 
било винаги досега. Но в един момент 
нещо в нея започва да надига глас, за-
почва да задава въпроси, на които я 
кара да търси отговори. Отговорите 
не могат да стигнат до съзнанието 
така лесно, защото нейната истинска 
личност е все още затисната някъде 
в несъзнаваното. Разбира се, веднъж 
пробудила се, тя не дава покой и ней-
ният начин да напомня за себе си за-
сега са невротичните симптоми.  
Но телефонното обаждане от Миха-

ела е сигурен знак, че един от тър-
сените отговори се е появил. Какво 
ще стане нататък, ще видим, но тя 
вече е чула себе си, което е първата 
стъпка към откриването на собстве-
ната идентичност.
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ЗвездиЗвездиЗвезди

К
ейт знае, че ще ста-
не актриса, от съв-
сем малка. Пък и, как-
то често казва с ус-

мивка, семейството є го 
знае преди самата нея. Тя, 
естествено, няма как да 
не поеме по стъпките на 
прочутата си майка, спе-
челила „Оскар“ в началото 
на своята успешна кариера. 
Хъдсън също бе на крачка 
да повтори това постиже-
ние с ролята си във фил-
ма „Почти известни“ като 
безгрижната Пени Лейн, 
едно от момичетата, след-
ващи група рокаджии през 
70-те. С тази роля млада-
та актриса показа, че при-
тежава завиден талант, и 
спечели няколко престижни 
награди. Тя бе номинирана 
и за „Оскар“, но така и не 
получи позлатената стату-
етка. „Ако бях спечелила, 
щях да повярвам, че някои 
мечти наистина се сбъд-
ват. Но мисля, че ми беше 
прекалено рано“ – призна-
ва Кейт. 
Впоследствие тя се сни-

ма в няколко успешни ро-
мантични комедии, в които 
демонстрира 

НАСЛЕДЕНИЯ ОТ МАЙКА 
СИ ЧАР 

Другата страст на млада-
та звезда е музиката. Кейт 
свири на китара и на пиано 
и дори е записала няколко 
свои песни. Пък и бившият 
є съпруг Крис Робинсън е 

КРУШАТА НЕ ПАДА ПО-ДАЛЕЧ ОТ 

ДЪРВОТО. ТАЗИ ПОГОВОРКА СИ 

Е СЪВСЕМ НА МЯСТОТО, КОГАТО 

ГОВОРИМ ЗА КЕЙТ ХЪДСЪН. 

С МАЙКА КАТО ГОЛДИ ХОУН И 

ВТОРИ БАЩА, КОЙТО СЕ КАЗВА 

КЪРТ РЪСЕЛ, НЯМА КАК ДА 

СТОИШ ДАЛЕЧ ОТ СВЕТЛИНАТА НА 

ПРОЖЕКТОРИТЕ.
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известен рокмузикант. Нас-
коро Хъдсън завърши сним-
ките на мюзикъла „Девет“, 
в който се изявява в звезд-
ната компания на Даниъл 
Дей-Луис, Никол Кидман и 
София Лорен и изпълнява 
специално написана за нея 
песен. Тя вече може да се 
похвали със собствена про-
дуцентска компания, в коя-
то нейни партньори са май-
ка є и брат є Оливър. Сега 
предстои да видим и първия 
є филм като продуцент – 
романтична комедия за две 
първи приятелки, които си 
обявяват война. 
Кейт Хъдсън пък често е 

обявявана за 

ЕДНА ОТ НАЙ-ЕЛЕГАНТНИ-
ТЕ ДАМИ НА ПЛАНЕТАТА 
И в това отношение е 

достойна наследница на Гол-
ди Хоун. Фотографите се 
надпреварват да я снимат 
на поредното светско съ-
битие или бляскава премие-
ра в тоалет на Диор, Джон 
Галиано или Долче и Габана. 
Хубавите рокли всъщност 
само подчертават изящна-
та є фигура, която оба-
че не е резултат от стро-
ги диети или лишения. „Ни-
кога не съм спазвала дие-
ти – твърди Хъдсън. – Пък 
и няма начин, като знае-
те какво е семейството 
ми. Майка обича да гот-
ви пиле и кюфтета, така 
че не съм имала проблеми с 
храненето.“ 
Все пак красавицата спор-

тува активно – плува, иг-
рае волейбол и футбол, кара 
колело и танцува. Явно и в 
това има пръст майка є, 
която изглежда невероятно 

добре за годините си. 
Голди обаче въобще не оку-

ражава Кейт в началото на 
нейната кариера. Тя ражда 
дъщеря си, докато е омъже-
на за Бил Хъдсън от група-
та The Hudson Brothers. От-
ношенията между двамата 
никак не са розови и те се 
развеждат скоро след раж-
дането. Но Кейт не рас-
те без баща – три години 
по-късно Хоун се запознава 
по време на снимки с ак-
тьора Кърт Ръсел. Отто-
гава двамата са неразделни 
и отглеждат заедно чети-
ри деца. Кейт е най-голя-
мата и е 

СИЛНО ПРИВЪРЗАНА 
КЪМ КЪРТ 

когото нарича свой татко. 
Още от малка тя започва 
да пише пиеси, които по-
ставя на сцена с деца от 
квартала. Дори често „взи-
ма на заем“ видеокамерата 
от баща си и с нея снима 
кратки филмчета. Въоду-
шевена от успешните ка-
риери на своите родители, 
Кейт решава, че не може 
да не продължи по техния 
път. Само че те є поста-
вят условие – може да раз-
вива актьорските си залож-
би само ако не изостава в 
училище. Завладяна от ам-
бицията да се докаже, тя 
никога не ги разочарова. В 
гимназията Хъдсън участ-
ва във всички представле-
ния на театралната трупа. 
Още преди да се дипломи-
ра, тя се сдобива с агент 
и започва да се явява на 
прослушвания. След няколко 
малки роли в телевизията 
и киното младата актри-

са нанася големия си удар 
през 2000 г. Тогава на екран 
излизат няколко филма с 
нейно участие, включител-
но „Доктор Т. и жените“ 
на Робърт Олтман и мла-
дежката комедия „200 цига-
ри“. Но Кейт се превръща 
в звезда с „Почти извест-
ни“. С майка луда глава и 
баща музикант, като че ро-
лята на Пени Лейн е писа-
на за самата нея. По иро-
ния на съдбата обаче Хъд-
сън получава друга по-мал-
ка роля, но актрисата, на 
която е предложено да иг-
рае Пени Лейн, се отказ-
ва малко преди началото на 

снимките и така шансът 
се усмихва именно на Хъд-
сън. След големия успех и 
ласкавите отзиви на кри-
тиците Кейт е затрупана 
с предложения за нови роли. 
Тя дори е избрана за роля-
та на Мери Джейн в бъ-
дещия касов хит „Спайдър-
мен“, но я отказва. „Знам, 
че филм като „Спайдърмен“ 
ще се превърне в голям хит 
и ще ми даде възможност 
да работя с невероятен 
екип. Просто трябваше да 
реша дали моментът е под-
ходящ, за да го направя, и 
реших, че той не е настъ-
пил“ – коментира решение-

„Булчински войни“
е нещо като „Войната на семейство Роуз“, но „в женски вариант“. Така сама-

та Кейт описва новия си филм. В него две приятелки се превръщат във врагове, 

след като се оказва, че сватбите им ще са в един и същ ден. Лив (Хъдсън) и Ема 

(Ан Хатауей) са дружки от детинство и още оттогава планират всеки детайл 

от своите сватби. Ето че се стига до момента, когато и двете пораснали мо-

мичета решават да се омъжат, но заради чиновническа грешка сватбените им 

церемонии са насрочени за един и същ ден. Тогава Лив и Ема се впускат в епична 

битка, за да провалят взаимно сватбите си.
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то си актрисата. Действи-
телно по това време тя се 
вълнува от нещо далеч по-
романтично. В края на най-
успешната година в карие-
рата си Хъдсън е 

ВЛЮБЕНА ДО УШИ 
в китариста на The Black 

Crows Крис Робинсън. До-
като са на почивка за ко-
ледните празници в курор-
та Аспен, двамата импул-
сивно решават да се оже-
нят. Така броени часо-
ве преди настъпването на 
2001 г. в компанията на 
няколко близки приятели 
Кейт става госпожа Робин-
сън. Няколко години по-къс-
но тя вече е и горда май-
ка на малкия Райдър. Идили-
ята в семейство Робинсън 
обаче не продължава дълго. 
Явно Кейт и в това отно-
шение следва собствената 
си майка и не може да жи-
вее дълго като съпруга на 
рокмузикант. През 2006 г. 
тя обявява, че ще се разде-
ля със съпруга си. По това 
време на екран е комеди-
ята „Аз, ти и Дюпри“, в 
която Хъдсън играе заед-
но с Оуен Уилсън. Жълта-
та преса вече е надушила, 
че двамата са станали пре-
калено близки по време на 
снимките, но младите от-
ричат всичко. Все пак връз-
ката помежду им не може 
да остане в тайна дълго 
време, но самата Кейт не 
може да реши дали да є 
се посвети изцяло. Уилсън 
явно трудно приема отказа 

є да бъдат постоянно заед-
но. След поредната им раз-
дяла той прави опит за са-
моубийство. Ето как Хъд-
сън се превръща в 

МИШЕНА ЗА ПАПАРАЦИТЕ 
Таблоидите на спират да 

раздухват надълго и на-
широко любовния є жи-
вот, приписват є връзки 
със спортната легенда Ланс 
Армстронг и комика Дакс 
Шепард. „Явно излизам с 
всеки срещнат мъж – ко-
ментира Кейт. – Всъщност 
се наслаждавам на това да 
бъда сама и реших да живея 
така колкото е възможно 
по-дълго.“ 
Всъщност тя запазва до-

бри отношения с бившия си 
съпруг и двамата заедно се 
грижат за сина им. „Мно-
го съм щастлива, че срещ-
нах Крис. Той ме превърна в 
това, което съм сега. Оби-
чахме се много и резулта-
тът от тази любов е Рай-

дър, който е най-прекрасно-
то нещо в живота ми“ – 
признава Хъдсън. Тя разказ-
ва, че синът им се е мет-
нал и на двамата си роди-
тели. Макар едва на 4 го-
динки, той танцува и ако 
хване китара в ръка, при-
лича на истински рокмузи-

кант. „Райдър е малко ко-
пие на Крис. Не знам дали 
ще стане актьор, но съм 
убедена, че ще бъде като 
баща си. Само се надявам 
да бъде търпелив като мен“ 
– добавя с усмивка щастли-
вата майка.

Ивайло ТОДОРОВ

БЛИЦИНТЕРВЮ

– Защо, мислиш, зрителите ще гледат „Булчински войни“?

– Защото става дума за сватби и за женска лудост. Не исках филмът 

да се превърне в това, което може би всички очакваха – типичната 

женска битка. По-важното е, че в крайна сметка двете момичета раз-

бират колко ценно е приятелството им. 

– А защо мъжете биха гледали такъв филм?

– Веднъж по време на снимките се пошегувах, че няма да правим ти-

пичния женски филм. Но все пак на плаката за филма са изобразени две 

дами в сватбени рокли и... всичко е ясно. Дали филмът ще е интересен 

и за мъжете? Е, не съвсем. Но се надявам те също да се забавляват. 

Или поне да се пошегуват със своите годеници: „Ха, не ми казвай, че и 

ти не си такава!“

– Това е типичната сватбена комедия. Ако ти се омъжиш отново, 

каква би искала да бъде твоята сватба?

– Зависи за кого се омъжвам. Сватбата не е най-важното нещо за 

мен. Както Кърт Ръсел казва, тя „не е златен билет“. Аз не съм от хо-

рата, които вярват вманиачено в светостта на брачния съюз. Дори 

не съм планирала собствената си сватба. Всичко стана съвсем спон-

танно.

– Значи не си чела нито една от онези книги за подготовката на 

сватбата?

– Не, дори не съм предполагала, че такива книги съществуват. Раз-

брах за тях едва сега и бях поразена. 

– „Булчински войни“ е първият ти опит като продуцент. Твоята 

майка е една от първите актриси продуцентки и минава за истин-

ски пионер в тази област. Това ли те окуражаваше най-много по 

време на работата?

– Да, макар че при майка ми ситуацията е била по-различна. Тога-

ва времената са били други и за нея е било много трудно да пробие в 

тази област, когато мъжете са имали тежката дума в Холивуд. А аз 

работех предимно с жени по подготовката на филма. Разбира се, труд-

но е да се съсредоточиш върху ролята си и едновременно с това да се 

занимаваш с организацията на целия снимачен процес. Но тези пет го-

дини, които посветих на този проект, са истинска школа за мен.

Интервюто е предоставено от „Александра филмс“

Бела, брой 2 (132), 200958
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Скарлет Йохансон успя да спре неофи-

циален уебсайт, носещ нейното име. 

Актрисата започна съдебна битка сре-

щу SkarlettJohansson.com, след като на 

сайта бе пусната шеговита игра, да-

ваща възможност някой да спечели „го-

реща тройка“ с нея. Идеята за тройка-

та е повлияна от участието на Йохан-

сон в последния филм на Уди Алън „Вики 

Кристина Барселона“. Но тя явно няма 

чувство за хумор, констатираха създа-

телите на сайта. Те споделиха, че же-

ланието им било просто да се пошегу-

ват и да иронизират начина, по който 

в Холивуд се прави рекламна кампания.

Ева Мендес открито си призна, че 

завижда на Кейт Уинслет. Е, това 

нейно признание се прочете меж-

ду редовете на суперлативите, с 

които Мендес се помъчи да демон-

стрира, че уж споделя възхищение-

то си от своята британска колеж-

ка, снимала се в поредица успеш-

ни филми през последното десети-

летие. Какво бихте си помислили 

обаче, ако чуете това изявление 

на звездата от „Хитч“: „Кейт не 

само е една от най-невероятните 

актриси в целия свят, но се поя-

вява гола в доста от филмите си, 

което показва, че не се страхува 

от нищо. Изборът є на роли е без-

погрешен, тя се справя перфектно 

с всичко. Бих била истински щаст-

лива, ако бях получила поне две от 

нейните забележителни роли.“ Въз-

хищава ли се, или завижда?

Уил Смит е най-високоплатената кинозвезда за 2008 г. 

Героят от „Аз съм легенда“ застана начело на традици-

онната класация, оглавявана през 2007 г. от Джони Деп. 

Смит е едва вторият афроамериканец на върха на тази 

класация след Сидни Поатие през далечната 1968 г. След 

него се наредиха Робърт Дауни-младши, новият Батман 

Крисчън Бейл и Шая Лебоф. Ан Хатауей и Крис Пайн, ко-

гото ще видим като капитан Кърк в новата версия на 

„Стар трек“, са определени за „звезди на бъдещето“. 

Том Круз, който от 1983 г. насам е оглавявал седем пъти 

тази класация, този път не попадна в челната десетка. 

Извън нея се оказа и Джони Деп.

Уплашен от световната финансо-

ва криза се оказа и Даниел Крейг. 

Най-високоплатеният британ-

ски актьор, настоящият Джеймс 

Бонд, наскоро похарчи 5,8 милиона 

долара за апартамент в Лондон. 

Но въпреки това се опасява, че 

филмовата индустрия скоро ще се 

сблъска с финансови проблеми и че 

ефектът от кризата ще се усети 

от всички, включително и от него. 

„Всички ще имат проблеми – заяви 

той. – Особено в индустрия като 

киното, в която се харчат толко-

ва много пари. Много хора ще се 

простят с работата си, въобще 

животът ще стане много сложен.“

Без чувство за хумор

Завистливата Ева

Най-най в Холивуд

Богатите също плачат

жъ л т а  п о д в о д н и ц а
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ГАРИ ОЛДМАН се ожени за 

четвърти път. Актьорът, сред 

чиито съпруги бе и Ума Тър-

ман, се венча в края на 2008 г. 

за джаз певицата Александра 

Едънбъроу, която е почти 20 

години по-млада от него.

Френската звезда ИЗАБЕЛ ЮПЕР ще бъде председател на журито на 

тазгодишния кинофестивал в Кан. Тя е едва четвъртата жена, която 

може да се похвали с подобна чест. Юпер, чиято кариера обхваща че-

тири десетилетия, е била два пъти член на журито, което присъжда 

„Златна палма“, и два пъти е печелила награда за женска роля.

КУИН ЛАТИФА се лиши от диаманти на стойност над 10 000 долара. 

Певицата актриса стана жертва на крадци, които претършуваха ви-

лата, в която тя бе отседнала за новогодишните празници в Тобаго. 

В резултат на обира Латифа се прости с огърлица, два златни пръс-

тена, златна верижка и сребърен пръстен.

НАКРАТКО

С още един уникален дует може да се похвали Слави Трифонов. Заед-

но с украинската звезда Руслана той записа песента My Love/“И ти 

си като мен“. Композицията и аранжиментът са на Евгени Димитров–

Маестрото и Георги Милчев–Годжи, а текстът – на Ивайло Вълчев. 

Инструментите са записани от музикантите на Ку-ку бенд, а в запи-

сите участват и солисти на хора „Мистерията на българските гла-

сове“. 

Слави и Руслана са приятели от времето, когато тя за първи път гос-

тува в неговото шоу. Двамата споделят общи идеи за присъствието 

на фолклора в музиката и притежават почти еднаква по сила енергия 

за работа. Новата песен, която бе представена в „Шоуто на Слави“, е 

първи сингъл от албума на Руслана Wild Energy, посветен на идеята за 

свободата на човешките емоции, пресъздадена чрез използването на 

оригинални и редки етнозвуци.

Продължават здравословните проблеми на Патрик Суейзи. 56-годишни-

ят актьор, на когото миналата година лекари откриха рак, бе приет в 

болница заради пневмония. Само два дни след първото му телевизион-

но интервю пред Барбара Уолтърс, след като му бе поставена диагно-

зата рак на панкреаса, Суейзи не се яви на пресконференция по повод 

премиерата на нов филм в Лос Анджелис. Продуцентът на филма спо-

дели пред журналистите, че актьорът е настанен за лечение в клини-

ка в Калифорния. В интервюто си пред Уолтърс звездата от „Дух“ спо-

дели, че вероятно му остават само две години живот след откриване-

то на рака на панкреаса, но той няма намерение да се отказва от ра-

ботата си.

Слави и Руслана – 
дива енергия х 2

С нова диагноза

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ Бела, брой 2 (132), 2009 61



„Х
индемит“ е нови-
ят филм на Ан-
дрей, построен в 
незастроения у нас 

абсурдистки киножанр. Две 
семейства си купуват ед-
накви къщи в нов квартал, 
живеят еднакво и за всич-
ко еднакво силно разчитат 
на рекламите. Гледането на 
телевизионни реклами ги да-
рява с безценни щастливи 
моменти, които променят 
живота им към... още по-ед-
накво. Ернестина се справя 
възхитително с двете глав-

ни женски роли. 
Докато ние правехме броя, 

те двамата бяха или на 
път, или „в телевизора“. На 
път заради инициативата 
на Андрей Слабаков „Пъ-
туващо кино“, която по-
казва най-новите български 
филми и е била вече в де-
сетки общини. „В телеви-
зора“, понеже любопитство-
то към тази двойка е осно-
вателно голямо и съответ-
но тв изявите им – мно-
го. Единствената възмож-
ност за осъществяването 
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ЕРНЕСТИНА, 
АНДРЕЙ, 

ХИНДЕМИТ

ЕРНЕСТИНА, 
АНДРЕЙ, 

ХИНДЕМИТ
ТЯ Е НЕГОВОТО УСМИХНАТО ЛИЦЕ, НО ТОЙ НЕ Е НЕЙНОТО 

НАМРЪЩЕНО, ЗАЩОТО ЕРНЕСТИНА ШИНОВА Е СТРАШНО 

ЛЪЧЕЗАРНА. „БЕЛА“ ЖЕНА Е. СПОРЕД РЕДАКЦИОННИТЕ 

НИ ВЯРВАНИЯ, ОСНОВАНИ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКА 

ИНТУИЦИЯ, В СТАРИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „БЕЛА“ 

ОЗНАЧАВА НЕ САМО „ХУБАВА“, НО И „ДОБРА“.

ТОЙ Е ИНТЕРЕСЕН РЕЖИСЬОР, ДАЖЕ НЕ СЕ СЕЩАМ 

ЗА ПО-ИНТЕРЕСЕН В МОМЕНТА. НО МОЖЕ БИ 

КИНОВЕДИТЕ ЩЕ КАЖАТ ДРУГО, С КОЕТО ПЪК 

КИНОМАНИТЕ НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСЯТ, ЖУРНАЛИСТИТЕ, 

ПИШЕЩИ ЗА КИНО, ЩЕ ОПЛИСКАТ СПОРА С ДРУГ ЦВЯТ 

БОЯ, А НА АНДРЕЙ СЛАБАКОВ НЯМА ДА МУ ПУКА. 
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на „нашата среща“ остана 
интернет жанрът. За ис-
тински стойностните неща 
в живота не можеш да на-
учиш от рекламите и това 
е един достатъчен повод 
да изтъкнем важния сми-
съл на интервютата. Дори 
ефектът от това, което 
прочетете, да е само този, 
че сте решили да опита-
те любимото питие на Ан-
дрей и да гледате любими-
те филми на Ерна – пак е 
имал смисъл този разговор. 
Даже „прецедени“ през мре-
жата, Ерна и Андрей много 
ми харесаха.

– СЛЕД ВАГНЕР И ХИН-

ДЕМИТ КОЙ ЩЕ БЪДЕ 

СЛЕДВАЩИЯТ, КОЙ-

ТО ЩЕ ОЗАГЛАВИ ВАШ 

ФИЛМ? И ЗАЩО ПЪК 

КОМПОЗИТОР, А НЕ 

ХУДОЖНИК ИЛИ ДЪР-

ЖАВНИК, ИЛИ СПОР-

ТИСТ...  

АНДРЕЙ: Очевидно, без сам 
да го осъзнавам, правя три-
логия за немски композито-
ри, така че е много веро-
ятно следващият ми филм 
да се казва „Шуберт“ или 
„Букстехуде“, но още не 
съм измислил защо. Съмня-
вам се, че ще озаглавя фил-
ма си с име на държавник, 
защото повечето от тях 
не провокират в мен нищо 
друго освен отвращение.

– А КАКВО Е „ХИНДЕ-

МИТ“? МЕТАФОРА НА 

КАКВО Е? СПОМНЯМ 

СИ ЕДНО ИНТЕРВЮ С 

РАДИЧКОВ, В КОЕТО ГО 

ПИТАТ КАКВО Е „СУ-

МАТОХА“, А ТОЙ ОТГО-

ВАРЯ: „НЕ ЗНАМ.“  

АНДРЕЙ: Радичков е голям 
писател и със сигурност 
знае какво е суматоха, но е 
важно човек сам за себе си 
да си обясни какво е. „Хин-
демит“ е това, което всич-
ки превъзнасят, без да го 
разбират.

– ОПРЕДЕЛЯТ ФИЛМА 

КАТО АБСУРДНА ТРА-

ГИКОМЕДИЯ... ИЗГЛЕЖ-

ДА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е 

МНОГО ПОДХОДЯЩО 

МЯСТО ЗА ВДЪХНОВЕ-

НИЕ В ТОЗИ ЖАНР…   

АНДРЕЙ: Даже да го опреде-
лят като екшън с елементи 
на мелодрама, той пак ще 
продължи да си бъде траги-
комедия на абсурда. Мислех, 
че правя абсурден филм, а 
всъщност се оказах реалист, 
защото у нас абсурдът по-
степенно се превърна в реал-
ност. Това, което ме учудва, 
е, че Харолд Пинтър – един 
от най великите абсурдисти 
– не е българин.

– НЕ ИЗКАРВАМЕ ЛИ 

ДЪРЖАВАТА СИ ПО-АБ-

СУРДНА, ОТКОЛКОТО 

Е? НЕ ПРЕУВЕЛИЧАВА-

МЕ ЛИ И НЕ Е ЛИ ФИЛ-

МЪТ СРЕДСТВО ИМЕН-

НО ЗА ТАКОВА ПРЕУВЕ-

ЛИЧЕНИЕ?   

АНДРЕЙ: Не само държава-
та, а и светът е станал 
абсурден. Нямате ли чув-
ството, че някой манипули-
ра вашите цели, стремежи? 
Не е ли вярно, че единстве-
ната мечта на милиарди 
хора по земята са парите? 
Не усещате ли, че някой 
ви принуждава да живеете 
в тъпа реклама? Не разби-
рате ли, че постепенно чо-
векът, „венецът на творе-
нието“, се превръща в по-
купателна единица? Това не 
е ли абсурдно? И за съжале-
ние не е преувеличено.

– КАК ДА ЖИВЕЕ ЧО-

ВЕК, ЧЕ ДА НЕ Е ЕДНА-

КЪВ НА ДРУГИЯ?   

ЕРНА: Човек се ражда уни-
кален, номерът е да запа-
зиш нещо от тази уникал-
ност, след като минеш през 
мелницата на семейството, 
училището, университета, 
модата, телевизията, поли-
тиката, пресата и т.н. 
АНДРЕЙ: Може би един-
ственият начин е човек 
да вярва повече на себе си, 
отколкото на другите, и да 
мисли сам. Последното е за-
дължително.

– КЪЩИТЕ НА СЕМЕЙ-

СТВАТА ОТ ФИЛМА НЯ-

МАТ ИНДИВИДУАЛ-

НОСТ, МНОГО СА СТЕ-

РИЛНИ. КАКЪВ Е ВА-

ШИЯТ ДОМ? ОПИШЕ-

ТЕ ГО, КАКВО ИМАТЕ, 

КЪДЕ СЕ СЪБИРАТЕ?   

ЕРНА: Истински. Може би 
не е нито много подреден, 
нито много напудрен, но е 
част от нас, като дреха, 
която много си харесваш. 
За мен най-важните стаи са 
спалните и кухнята, защо-
то там си най-беззащитен 
и прекарваш най-много вре-
ме. Андрей харесва най-много 
хола, защото там са видео-
то, телевизорът, приятели-
те, когато идват на гости, 
а той обича купоните.

– АКО ВСЕ ПАК ГЕРОИ-

ТЕ ОТ ФИЛМА ИМАХА 

ДЕЦА, КАК СПОРЕД ВАС 

ТЕЗИ ДЕЦА БИХА ГИ 

ПРОМЕНИЛИ?  

ЕРНА: Не е случайно, че 
героите от филма нямат 
деца. Децата се правят с 
любов, иначе не стават до-
бри хора! Мисля, че техни-
те деца биха били различ-
ни и необикновени, каквито 
са всички деца, но с вре-
мето родителите биха на-
правили тези деца стерил-
ни и измислени като сами-
те себе си. 
АНДРЕЙ: За съжаление де-
цата са беззащитни и ня-
мат никакъв шанс да бъ-
дат различни, ако техни-
те родители са бездушни и 
безсърдечни. Такива хора не 
бива да имат деца! 

– А КАК ВАШЕТО ДЕТЕ 

ВИ ПРОМЕНИ ВАС?   

ЕРНА: Детето е малко 
чудо, то не идва отвън, не 
ти е звъннало на вратата, 
то се ражда от теб и ти 
все пак не го познаваш, ма-
кар да можеш да го разли-
чиш сред хиляди други бе-
бета. Животът ти се под-
чинява безусловно на това 
малко чудо и то започва да 
възпитава и променя теб, 
поне така стана при нас. 
АНДРЕЙ: Съгласен съм, ще 
добавя само, че много оби-
чам дъщеря си, повече, от-
колкото обичам Ернестина. 
ЕРНА: В този случай с ра-

дост є отстъпвам първен-
ството.

– ИМАТЕ ЛИ ЛЮБИМА 

РЕПЛИКА ОТ ФИЛМА? 

ЕРНА: „За това ли същест-
вувам – да ям, спя, сера... и 
да си купя прах за пране?!“ 
АНДРЕЙ: „Нашето дете 
няма да бъде такова! То ще 
бъде красиво, умно и висо-
ко... защото ще пие ВИТА-
МИНИ!!!“

– ЕРНЕСТИНА, ТИ БИ ЛИ 

РЕЖИСИРАЛА ФИЛМ?   

– Не, за бога, има кой да 
върши тази работа! Мно-
го по-интересно ми е да иг-
рая, по-бързо става, по-ди-
ректно е! А и актьорът 
има по-силно влияние върху 
публиката. 

– ПОЗДРАВЯВАМ ВИ ЗА 

ИНИЦИАТИВАТА „ПЪ-

ТУВАЩО КИНО“. КАК-

ВО ВИ НАПРАВИ НАЙ-

ГОЛЯМО ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ПРИ СРЕЩИТЕ ВИ СЪС 

ЗРИТЕЛИТЕ? НЕЩО, 

КОЕТО СА ВИ КАЗАЛИ, 

РЕАКЦИИ, ОПРЕДЕЛЕН 

ЧОВЕК...    

ЕРНА: Не очаквах, че тол-
кова ще харесат български-
те филми, някак си всички 
прибързано решихме, че на-
шите филми са второ ка-
чество. Слава богу, срещи-
те със зрителите показа-
ха съвсем друго отношение, 
поне към филмите, които 
показваме. Хората са мно-
го спонтанни, задават мно-
го умни въпроси, интересу-
ват се, вълнуват се... Много 
са готини и мисля, че тези 
срещи са събитие и за тях. 
На прожекция в Бургас една 
младоженка ми подари буке-
та си. Така се притесних, 
че є подарих пръстена си. 
АНДРЕЙ: Винаги съм вяр-
вал, че българският зрител 
е умен, интелигентен и е 
в състояние да мисли сам. 
Това не ми направи впе-
чатление, просто ме зарад-
ва, защото потвърди мое-
то мнение за него, което 
е коренно различно от мне-
нието на повечето медии в 
България.
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– КАКВО ИЛИ КАКЪВ 

ЧОВЕК МОЖЕ ДА ВИ 

ХВЪРЛИ В УМИЛЕНИЕ?   

ЕРНА: Ами, такъв човек 
като младоженката от Бур-
гас. Аз съм много емоционал-
на, лесно е да ме развълнува 
човек, когато е искрен. 
АНДРЕЙ: Може би само де-
цата, защото човек се раж-
да съвършен, но с годините 
постепенно се разваля.

– СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ С 

ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ НА-

ПОСЛЕДЪК Е ПРОЯВА 

НА ЛОШ ВКУС, АКО НЕ 

ГЛЕДАШ БЪЛГАРСКО 

КИНО?   

ЕРНА: Да, правим толкова 
малко филми, че наистина 
е глупаво да не видиш как-
во се прави с твоите пари 
на данъкоплатец и да не из-
разиш мнение. Помислете за 
горките американци. Те са 
принудени да гледат само 
собствените си филми, аб-
солютна рядкост е в Аме-
рика да се разпространя-
ва какъвто и да било друг 
филм, дори европейски. 
АНДРЕЙ: Това няма да е 
проява на лош вкус, а за-
губа на идентичност. Във 
всяка държава хората първо 
се интересуват от собст-
вените си филми, а после 
от другите. При нас това 
е задължително, тъй като 
филмите са твърде малко.

– КОИ ОТ НОВИТЕ БЪЛ-

ГАРСКИ ФИЛМИ ХА-

РЕСВАТЕ?  

ЕРНА: Знам колко труд и 
желание са вложени във все-
ки един от тях и затова 

не мога да прескоча нито 
един, дори и да не се е по-
лучил. 
АНДРЕЙ: Не мога да си 
позволя лукса да харесвам 
или да не харесвам българ-
ските филми за голям ек-
ран, при положение че са 
толкова малко. Просто се 
радвам, че ги има. 

– ИМАМ ПРИЯТЕЛ (ГО-

ЛЯМ КИНОМАН), КОЙ-

ТО КАЗВА, ЧЕ МНОГО 

НЕЩА ЗА ЖИВОТА Е 

НАУЧИЛ ОТ КИНОТО, 

КОЕТО Е МАЛКО ТЪЖ-

НО МОЖЕ БИ... НО КА-

ЖЕТЕ ВИЕ КАКВО СТЕ 

НАУЧИЛИ ОТ КИНОТО?   

ЕРНА: Отрих в себе си чер-
ти (не само положителни), 
които не смятах, че прите-
жавам. Киното наистина ти 
помага да откриеш себе си, 
да изживееш във въображе-
нието си неща, с които жи-
вотът невинаги те сблъсква. 
Това се отнася не само за 
мен като актриса, но и за 
всеки зрител, който си поз-
воли да се отпусне, да се ос-
тави на филма и след това 
да се запита: „Ами, аз какво 
щях да направя, ако...“ 
АНДРЕЙ: Киното е изку-
ство и като всяко изку-
ство ми помага да разбера 
себе си. Животът на пръв 
поглед е скучен и еднообра-
зен, а киното ти дава въз-
можност да го видиш ин-
тересен и смислен. Гово-
ря само за добрите филми, 
тъй като повечето са ед-
нообразни и скучни.

– КОИ ФИЛМИ ОПРЕДЕ-

ЛЯТЕ КАТО НЯКАКВИ 

ВАШИ ЛИЧНИ БИБЛИИ, 

КОИТО СА ВИ ДАЛИ 

ОРИЕНТИРИ В ЖИВО-

ТА?    

ЕРНА: Хубавите филми са 
страшно много, не знам 
какво да ти кажа. Може 
би „Амаркорд“ на Фелини, 
може би „Военнополева бол-
ница“ на Олтман, може би 
„Нощен портиер“ на Ли-
лиана Кавани. Тъжно е, че 
младите няма къде да ви-
дят тези шедьоври, не ги 
познават, а именно те въз-
питават вкуса към киното. 
АНДРЕЙ: Трудно ми е да 
изброя заглавия, тъй като 
съм гледал изключител-
но много филми. Може би 
това са филмите на Буню-
ел, Алфред Хичкок, Фелини, 
Тарковски, Бергман и още 
30–40 велики режисьори.

– АКО ИМАХТЕ ВРЕМЕ, 

ЗА ДА СЕ СРЕЩНЕМ, 

ЩЯХ ДА ВИ ПОКАНЯ 

ДА ПИЕМ БИРА. КАКВО 

ПИТИЕ ПРЕДПОЧИТАТЕ 

– БИРА, ВИНО, РАКИЯ... 

КОЕ ПИТИЕ НАЙ-МНО-

ГО НИ ОТРАЗЯВА НАС, 

БЪЛГАРИТЕ?   

ЕРНА: Аз не пия от 13 го-
дини, вече не ми е вкусно, 
това е въпрос за Андрей. 
АНДРЕЙ: Сливова, аз съм 
националист. „Всичко бъл-
гарско и родно любя, тача 
и милея.“

– И ПОНЕЖЕ КАЗВАТ ЗА 

ТОЗИ МЕСЕЦ, ЧЕ Е НА 

ВИНОТО И ЛЮБОВТА... 

КАКВА ТЕМА Е ЛЮБО-

ВТА – СМЕШНА, ТЪЖ-

НА, ВАЖНА, ИЗГУБЕ-

НА... ВСЪЩНОСТ ИМА 

ЛИ ЛЮБОВ В „ХИНДЕ-

МИТ“?   

ЕРНА: Любовта може би е 
най-важната тема, съжаля-
вам, че така малко е за-
стъпена в нашите филми. 
Действителността, в коя-
то живеем, ни оставя тол-
кова малко шансове за ис-
тинска любов. Надявам се 
младите да имат сили и 
енергия за това прекрас-
но чувство. В „Хиндемит“ 
дори и да е имало някога 
любов, тя се е превърнала в 
ерзац на кофти реклама.  
АНДРЕЙ: Не мога да раз-
бера защо само този ме-
сец е на любовта и вино-
то: тези двете би трябва-
ло да се празнуват 365 дни 
в годината, а на високосна 
– даже 366.

– КАК УСПЯВАТЕ ДА БЪ-

ДЕТЕ ЗАЕДНО ВЪВ ВРЕ-

МЕНА, В КОИТО БРАКО-

ВЕТЕ ТРАЯТ НАЙ-МНО-

ГО ДВЕ ГОДИНИ?    

ЕРНА: Не знам, може би ни 
държи заедно това, през ко-
ето минахме в Италия, де-
тето, общите ни интереси, 
но истината е, че се оби-
чаме. Андрей трябва да го 
обичаш, иначе е непоносим. 
АНДРЕЙ: Заедно сме, защо-
то аз съм много търпелив 
и толерантен и най-вече за-
щото я обичам. Вероятно 
защото е умна, красива, ин-
телигентна и с чувство за 
хумор. Иначе е нетърпима.

Интервю на 
Мирослава ИВАНОВА
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Да поговоримДа поговоримДа поговорим

ИМЕТО Е СЪДБА 
която получаваме по пътища, поняко-
га неведоми. Родителите на две нищо 
неподозиращи и съвсем независими 
едно от друго семейства дали на си-
новете си две съвсем независими име-
на – Чарлз и Рей. Когато тези двама-
та обаче пораснали и напуснали домо-
вете, в които били кръстени и отгле-
дани, по една голяма случайност (или 
не) заживяват в един и същ квартал 
на Вашингтон. А по една още по-го-
ляма случайност двамата наши герои 

Чарлз и Рей, които се оказват и обра-
тни, се събират да живеят под един 
покрив. Оттогава всички съседи ше-
говито им викат Рей Чарлз. 
Шегичката е истинска, а в неверо-

ятната хармония, която струи от 
събирането на личните им имена, ис-
тинските Рей и Чарлз виждат основа-
телна причина да останат заедно, до-
като смъртта ги раздели. 

Ами Кобе Брайънт, който е кръстен 
на японския град Кобе и по-конкрет-
но на кравите, които се отглеждат 
там, и още по-конкретно на специал-
ното телешко филе Кобе бийф? Ба-
щата на нестандартния баскетбо-
лист толкова си падал по тази пър-
жола, че кръстил сина си на нея. Ето 
един татко, за когото можем да ка-
жем, че обича сина си не просто до 
мозъка на костите си, но и до съста-
ва на стомашните си сокове.  
За Челси Клинтън знаем, че е кръс-

тена не на футболния отбор, а на С
ни

м
ка
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ЗА ЧЕСТТА НА

фамилиятафамилията
„ИМЕТО НА ЧОВЕКА Е ГЛАВНАТА 

СЪСТАВНА ЧАСТ НА НЕГОВАТА ЛИЧНОСТ, 
МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ДОРИ КАТО ЧАСТ 

ОТ ДУШАТА МУ.“ ТОВА Е НАПИСАЛ 
ФРОЙД В ЕСЕТО СИ 
„ТОТЕМ И ТАБУ“.
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квартал в Лондон. Я си представете 
ексцентрици от родната политическа 
върхушка, които в отговор биха кръс-
тили децата си Петте кьошета, Ор-
лов мост, Морската градина или Па-
норамата в Плевен?! 
Друг вариант е да кръстите деца-

та си на мъже, с които сте били 
интимни. Най-безболезнено би било, 
ако името на любимия ви мъж съв-
пада с това на близък ваш родни-
на – баща или брат. Така всички 
ще си мислят, че кръщавате дете-
то си на човека от семейството, а 
не на мъжа, който изпълва сърцето 
ви. Ако имате желание да изпълни-
те подобна „каскада“, трябва да из-
бързате със създаването на поколе-
ние. В противен случай вашите бра-
тя или сестри могат да ви изпрева-
рят и да оберат за наследниците си 
точно тези имена, които ви тряб-
ват на вас. 
Обяснявам. Вие сте мадама, която 

има по-голяма сестра. Баща ви се каз-
ва Иван. Доволно потривате ръце, за-
щото сте решили да кръстите дете-
то си Иван или Ивана, понеже така 
и така няма как да имате дете от 
онзи Иван, който винаги ще бъде пър-
вият мъж в живота ви. Обаче сестра 
ви ви изпреварва и ражда син преди 
вас. Няма как да є кажете: „Ей, сес-
тра ми, не кръщавай детето си на 
татко, защото аз искам да кръстя 
моето на един любовник със също-
то име!“

ФАМИЛНОТО НИ ИМЕ 
е малко по-различна работа. То е ед-
новременно знак за принадлежността 
ни към човешкия род (домашните ни 
любимци нямат фамилия), но и знак 
за нашата уникалност. Именно фа-
милното име ни свързва с далечните 
ни предци, а с него получаваме в на-
следство свое лично място в семей-
ната, а защо не и в световната ис-
тория. В момента на своето раждане 
ние сме просто къс безименно месо. 
Приемането на фамилно име ни гаран-
тира, че когато дойде смъртният ни 
час, можем да разчитаме, че ще ос-
танем в паметта на следващите по-
коления. 
Ако искате да обидите някого, 

просто нарочно не изговаряйте ко-
ректно фамилията му или пък под-
чертайте сходството є с някоя не-

благозвучна дума, да кажем, от „сек-
суалната“ лексика. 

ТАКА Е В НАШИЯ РОД 
Често не знаем каква е етимология-

та на фамилното ни име и само мо-
жем да се досещаме за смисъла, с кой-
то то е натоварено. 
Отношението към собствената ни 

фамилия в много случаи зависи от 
това, дали родителите ни са успели 
да ни научат на уважение към рода, 
дали им се е удало да ни предадат 
знанието за рода, за нашите коре-
ни. Отношението към фамилията 
ни зависи и от нашата самооценка. 
Колкото е по-висока самооценката 
ни, толкова по-малко вероятно е да 

се срамуваме или да сме недоволни 
от името си. 
Фамилията е онази непреходност, 

която свързва поколенията. Знание-
то за рода, проследяването на това 
знание прави човека силен и му по-
мага да опознае по-добре себе си. 
Търсейки своите корени, ние съста-
вяме родословни дървета. Чрез тази 
ботаническа метафора се изразява 
процесът на развитие на живота, 
който излиза от рамките на отдел-
ната личност и обединява целия род, 
разрастващ се с всяко следващо по-
коление. Можем да се гордеем със 
своята фамилия или пък обратно – 
да се срамуваме от нея. 

Поглеждайки назад, трябва да призная, че като хлапак имах скандално 
поведение и неудържим усет към белята и днес искрено се възхища-

вам на почти свръхестественото търпение на родителите си. Някои от 
най-изобретателните ми пакости бяха истински шедьоври на хулиганщи-
ната и без съмнение са влезли в съкровищницата на детското непослу-
шание. Една от най-безобидните ми бели бе свързана с дразнещи теле-
фонни обаждания. Когато лошото време ограничаваше репертоара ми от 
хулиганщини, се събирахме у дома с група съзаклятници и се заравяхме в 
телефонния указател в търсене на невинни, уязвими жертви със стран-
ни имена. Шокиращо е колко много хора с изумителни имена присъстват 
в тази дебела книга.
Имаше например един мъченик на име Спанак Попов, на когото дължа 
огромно извинение. Сигурно съм му звънял над 200 пъти, за да му кажа, 
че го търсят от „Плод и зеленчук“. Човекът неизменно отговаряше с 
една и съща изпепеляваща ругатня, а ние, естествено, се заливахме от 
смях. (...) Кой знае защо, светът на спорта е пълен с невероятни имена, 
които будят цял букет от емоции, сред които преобладава недоумение-
то. Най-фрапиращите примери са футболистът Разак Пимпон и баскет-
болистът Ндуди Еби, чието име е най-добре да оставим без коментар. 
Тук хокейните коментатори често си прехапват езика, когато трябва 
да произнесат името на нападателя на Ню Йорк Мирослав Сатан, което 
означава буквално „сатана“ на английски. Психиатричен преглед според 
мен е необходим и на родителите на един от най-талантливите бас-
кетболисти в Бронкс, тъй като те са го кръстили Научна карта (Са-
йънтифик Мап). (...) Много хора са скептично настроени към световно-
то по футбол в Южна Африка. Говори се за липса на средства, висока 
престъпност и неадекватна инфраструктура. Аз обаче съм тотално ен-
тусиазиран, тъй като домакинството ще осигури автоматично участие 
на отбора на ЮАР. Тимът винаги е бил сред моите лични любимци не 
защото е добър, а защото винаги е разполагал с някои от най-уникал-
ните имена в историята на футбола. Нямам търпение да видя в акция 
следните играчи: Рикардо Каца, Тапело Шило, Емил Барон, Цици Махоа, 
Даниел Шабалала и, разбира се, Лефа Цуцулупа. Не завиждам на Ивай-
ло Ангелов през 2010 г.: „Тапело Шило изнася топката по десния фланг 
с дълъг пас към Шабалала. Шабалала към Цици Махоа. Цици центрира и 
гол на Цуцулупааааааа!“

Откъс от статията „Най-шантавите имена в световния спорт“ 
на Иво Иванов, Канзас 

НАУЧНА КАРТА ИГРАЕ БАСКЕТБОЛ
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Възприемаме фамилията си като 

ВАЖНА ЧАСТ ОТ НАШАТА 
ЛИЧНОСТ 

Оттук идва и интересът (или пък 
раздразнението) към някого, който 
по случайност носи фамилия, същата 
като нашата. В такива случаи ние 
сме склонни да гледаме на него като 
на своеобразен наш двойник. 
Друг повод за „страдание“ е фа-

ктът, че много хора носят съвсем 
обичайни, „невидими“, безлични фами-
лии, които не им дават възможност 
за ярка идентификация. 
Фамилията на човека обаче не е 

просто „карта“ за идентификация, с 
нея са свързани нашите фантазии, оч-
аквания и мечти. По тази логика мно-
го жени след развода предпочитат да 
запазят фамилията, която са получи-
ли от бившите си съпрузи. „Правя го 
заради децата“ – твърдят те. Но по-
скоро тези дами искат да заявят, че 
разпадането на предишното им семей-
ство е неприемливо за тях, особено 
ако животът в това семейство им е 
гарантирал принадлежност към някоя 

известна фамилия. 
Можем да разглеждаме фамилното 

име като външно обозначение на на-
шата вътрешност. Това е един чес-
то неосъзнаван процес. В съвременна-
та семейна терапия се използва т. 
нар. метод на генограмата с цел да 
бъде осъзнат горният механизъм. Ге-
нограмата е графично изследване на 
семейната система. Изследването по-
мага да бъдат разгадани стереотипи-
те, които се пренасят в рода от по-
коление на поколение и които влияят 
на отношението ни към света и към 
самите нас. 
Не ви ли се е случвало в детството 

да си въобразявате, че сте други лич-
ности, наследници на кралска фамилия, 
която по нищо не прилича на насто-
ящото ви семейство? Според Фройд 
тази въображаема „семейна сага“ ни 
помага да изградим личността си. Не-
обходимо е обаче да се откажем от 
тези фантазии, за да се „превърнем“ 
в самите себе си и да станем пълно-
правни наследници на истинската си 
фамилия.©
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Т
ой рови в дамската ти 
чанта, чете есемеси-
те в личния ти мо-
билен телефон, обръща 

с две ръце главата ти към 
себе си, ако случайно се заг-
ледаш в нещо или в няко-
го. Ти си 

НЕГОВАТА, ЕДИНСТВЕНО 
НЕГОВАТА

В началото на вашата 
връзка ревността му, ес-
тествено, те ласкаеше (та 
нали, който обича, ревнува!). 
После обаче започна да те 
обърква, а сега те плаши. 

ЗАЩО НЕ УСПЯ ДА РАЗЧЕТЕШ 
СИГНАЛИТЕ, КОИТО ТИ ПОДСКАЗ-
ВАХА, ЧЕ ЖИВЕЕШ НЕ САМО 
С ПСИХИЧЕСКИ, НО И С 
ФИЗИЧЕСКИ НАСИЛНИК?

Днес вече знаеш... 

БУЗАТА ТИ ОЩЕ ПЛАМТИ

Обидата се оказа по-силна 
от физическата болка, ко-
ято той ти причини. Пред 
очите ти са зачервеното 
му от гняв лице, стиснати-
те му устни, заплашител-
ната му стойка. И онзи по-
следен шамар, който сложи 
край на конфликта помеж-
ду ви. Случайност? Едва ли. 
Нормалните хора не използ-
ват шамара като аргумент 
в споровете си. 
Невъзможност да намери 

думи, с които да защити 
позицията си? Не точно. 

НАСИЛИЕТО НЕ Е РЕЗУЛТАТ ОТ 
НЕУМЕНИЕТО НИ ДА КОМУНИКИРА-
МЕ. ПО-СКОРО ТО Е СЛЕДСТВИЕ 
ОТ ЛИПСАТА НА ВЪТРЕШЕН КОН-
ТРОЛ ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ, 
ЧУВСТВАТА И ИМПУЛСИТЕ.

Тази липса на контрол още 
повече обърква мислите и 
засилва желанието 

ДА УНИЩОЖИШ ДРУГИЯ, 
ДОРИ ДА ГО УБИЕШ

После чуваш оправдание-
то му: „Ти започна първа!“ 
Господи, това звучи инфан-
тилно! С подобно изречение 
той може да обясни гнева 
си, да наложи правото си да 
се защити, но не и да из-
вини опита си да реши кон-
фликта с помощта на наси-
лие. И ако ти „започваш ви-
наги първа“, защо той про-
дължава да живее с теб?

„ИЗКАРА МЕ ИЗВЪН КОЖАТА 
МИ!“ Е ДРУГОТО ОЩЕ 
ПО-НЕЛЕПО ОПРАВДАНИЕ. 
ТО ПОКАЗВА НАРАНЕНО ЧЕСТОЛЮ-
БИЕ. ЗАД ТАЗИ ФРАЗА ПРОЗИРАТ 
НИСКА САМООЦЕНКА И ЧУВСТВО 
ЗА МАЛОЦЕННОСТ.

Много е вероятно те да 
се дължат на различни фор-
ми на малтретиране в дет-

ството на насилника или на 
наличието на суров и авто-
ритарен родител, чийто ли-
чен пример се е оказал за-
разителен. 

ВСИЧКО ПОД КОНТРОЛ

Използването на насилие 
при решаване на конфли-
ктите е начин да държиш 
под контрол събитията и 
хората около себе си. 

ДО НАСИЛИЕ ЧЕСТО ПРИБЯГВАТ 
ПАРАНОИДНИТЕ ЛИЧНОСТИ.
Злобата, презрението, зло-

паметността и желанието 
им да унижават другите им 
помагат лесно да „излязат 
от кожата си“.
Ти, разбира се, знаеш всич-

ко това, трудно ти е да 
простиш шамара, но реша-
ваш да не изоставяш мъжа 
агресор. Та той ти изглежда 
толкова засрамен, виновен... 

ЕДВА ЛИ БИ ТИ 
ПОСЕГНАЛ ПАК 

Не вярвай на това. Чув-

ството му за вина наисти-
на го кара да се чувства 
отговорен за действията 
си. А срамът, който при-
видно изпитва, всъщност е 
нарцисизъм – как ли е из-
глеждал в очите ти?
За жалост угризенията, 

който той очевидно изпит-
ва, не са гаранция, че в бъ-
деще няма повече да при-
бягва до насилие. 

ЗАТОВА И ТВОЯТА ПОЗИЦИЯ 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ КАТЕГОРИЧНА – 
РАЗДЯЛА! 

Ако не можеш да го на-
правиш, криейки се зад оп-
равдания от сорта на „оби-
чам го“, децата, къщата, 
парите, ти остават две 
възможности – да потър-
сиш специализирана помощ 
или да се превърнеш в по-
редната жертва на домаш-
но насилие.

Райна Ангелова,

психолог

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.РайРайРайРайРайннннананаааааанааннана нааанааааанаааааанаааананаанааааааннааанааааннанааа АнгАнгАнгАнгАнгА гА елоелоелелоелооелелл вавваввваввааваа
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В
приливи на щастие вие 
автоматично изтрива-
те от паметта си 
всички негативни пре-

живявания, мозъкът ви ус-
лужливо блокира „гадната“ 
информация. Но когато се 
чувствате беззащитни и 
самотни, потребността да 
говорите за минали мъчи-
телни събития е болезне-
но натрапчива. Тогава сте 
в състояние да „възродите“ 
тези потискащи истории с 
подробности и да си причи-
ните такава болка, че дори 
да се разплачете с истински 
сълзи. В такива моменти са 
ви необходими чужда помощ, 
разбиране и мъдър съвет. 

ДА ИЗПРИКАЗВАТЕ 
БОЛКАТА СИ 

пред някого, означава да му 
се доверите изцяло. Но пи-
тате ли се как се чувства 
този някой, когато го зали-
вате със своите сополиви 
„покъртителни“ истории, 
очаквайки да получите съ-
чувствие и пълно внимание? 
Да, започвате да се рови-
те в миналото си, защото 
просто искате някой да ви 
обърне внимание. Но разго-
ворът, провокиран от само-
съжаление, може да излезе 
от контрол и да претър-
пи неочакван обрат. Много 
е възможно, без вие дори да 
усетите, събеседникът ви, 
когото само любезността 
заставя да ви слуша, извед-
нъж да ви се разгневи и да 
ви обиди. И в този момент 

„обидата“ от миналото, за 
която разказвате, може да 
ви се стори като розово 
безобидно облаче. 
Има начин да потискате 

и контролирате самосъжа-
лението, което ражда сълз-
ливи разкази, извадени от 
нафталина. Преди да ре-
шите да измъчвате няко-
го с разкази за миналото 
си, си задайте простичкия  
въпрос: „Нуждая ли се от 
предишния си минал опит, 
за да оценя правилно насто-
ящия момент, настоящата 
ситуация?“ В много от слу-
чаите отговорът е „не“.
А сега „изслушайте“ ис-

торията на Кристина (една 
„чужда“ история), за да си 
извадите няколко „свои“ из-
вода.

ИСТОРИЯТА НА КРИСТИНА

Разказа ни я един психо-
терапевт. 
„Неотдавна при мен дойде 

жена, да я наречем Кристи-
на – интересна и енергична. 
Щом само подхванахме те-
мата за нейното повишение 
обаче, гласът є се промени, 
погледът є стана безумен, а 
в интонацията є се почув-
ства дълбока обида. Знаех, че 
Кристина има проблеми в ра-
ботата си, за които смята-
ше, че е виновна майка є.  
– Знаете ли – каза ми тя 

и в очите є се появиха съл-
зи, – майка ми никога не 
иска да ме изслуша. Моите 
проблеми просто не я ин-
тересуват. Никога не се е 

вълнувала от моя живот! 
Кристина въздъхна, сълзи-

те вече се стичаха по бу-
зите є. 
– Винаги всичко съм тру-

пала в себе си и от това с 
течение на времето започна 
да ме боли глава – каза тя 
в заключение.
– Кристина, моля ви – по-

виших глас аз, – погледне-
те ме! 
Тя не искаше да спре да 

плаче, но аз настоях: 
– Не виждате ли, че май-

ка ви не е тук!“ 

ИЗВОД 1

САМО НАСТОЯЩЕТО 
Е ВАЖНО

Ако изпаднете в състояни-
ето на Кристина, необходи-
мо е да се концентрирате 
и да установите физически 
и мислен контакт с насто-
ящия момент. Опитайте се 
да направите следния експе-
римент със себе си. Огледай-
те се и се вслушайте в зву-
ците наоколо, докоснете ко-
сата си, усетете, че твър-
до сте стъпили на земята. 
Какво се е случило в живота 

ви преди 10 години или преди 
10 минути, няма никакво зна-
чение за настоящия момент. 
Същото можем да кажем и 
за следващите 10 минути, и 
за следващите 10 години. На-
стоящият момент е всичко, 
за което трябва да мислите 
и да се безпокоите. Тъжните 
минали ситуации само отде-
лят съзнанието от реалнос-
тта. Ако вие постоянно ми-
слите за неприятностите, 
които вече са ви се случили, 
и отново и отново ги анали-
зирате, развитието на ваши-
те възприятия и натрупва-
нето на нов опит в живота 
ви спират. Вие преставате 
да приемате новата инфор-
мация и започвате да живе-
ете само чрез миналото си. 
С времето до такава степен 
ще се оплетете в спомени-
те си, че няма да можете да 
различите миналото от на-
стоящето. Кашата в глава-
та ви ще е пълна. 
ИЗВОД 2 

ЗА ПРОМЯНА НИКОГА 
НЕ Е КЪСНО

Често обичате да казвате 
пред познати: „Нищо не ми 
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С ГРЪБ КЪМ

ВСЕКИ ИМА ТЯГОСТНИ СПОМЕНИ, КОИТО МУ СЕ СТРУВА, ЧЕ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА 

ЗАБРАВИ. ИДВА МОМЕНТ ОБАЧЕ, КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ ОСВОБОДИТЕ ОТ ТЯХ.ОСТНИ СПОМЕНИ КОИТО МУ СЕ СТРУВА, ЧЕ НИКОГА НЕЕЕ М МОЖОЖЕ Е ДА 

миналотоминалото
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е наред.“ Престанете да се 
оплаквате и не утвърждавай-
те отрицанието като Крис-
тина. Отнесете се към го-
рното твърдение като към 
хипотеза. С какви аргумен-
ти бихте я оборили? Може-
те например да си припом-
ните ситуация, в която сте 
били на висота. Ако не мо-
жете да си спомните за та-
кава (макар че със сигурност 
такава има, просто вие не я 
виждате по този начин), по-
търсете мнението на окол-
ните, защото човек не може 
сам да се оцени себе си обек-
тивно. На вас самите може 
да ви се струва трудно да 
опровергаете хипотезата. Но 
ако дори и наполовина сте си 
повярвали, вече се придвиж-
вате напред, с единия крак 
вече сте излезли от блато-
то на миналото.

ИЗВОД 3 

БЕЗ САМОСЪЖАЛЕНИЕ

Каквито и страшни неща 

да са ви се случили, един-
ственият начин да излезе-
те от задънената улица е да 
престанете да се самосъжа-
лявате и да вярвате в ло-
шия си късмет. Майката на 
Кристина може би просто е 
била строг и твърд човек. 
Но сега Кристина смята, че 
никой никога няма да я из-
слуша, и предварително вярва 
в своя провал. Кристина не 
може да промени миналото 
си, но тя може да престане 
да му вярва. Капанът, в кой-
то сама е попаднала, е един-
ствената пречка на пътя є 
– оттогава тя е погрешно 
убедена, че никой никога няма 
да чуе „болката“ є, както 
е постъпила нейната майка 
(може би не умишлено). 
Можете ли да си предста-

вите колко трудно є е да 
живее с тази мисъл? Точно 
тази неувереност, че би мо-
гла да направи нещо грешно, 
я кара да се страхува от 

грешки в работата си. Крис-
тина се опасява, че никой не 
би разбрал и не би извинил 
грешката є. И всичко това 
от едното самосъжаление.  

ИЗВОД 4 

„ОТГЛЕДАЙТЕ“ СИ 
ЛЮБИМО ЗАНИМАНИЕ

В момента, в който успе-
ете да се отърсите от ми-
налото си и погледнете от-
крито настоящето, ще раз-
берете колко е глупаво да си 
губите времето, като живе-
ете със старите си болки и 
преживявания. Когато господ 
ни изпраща изпитания, той 
го прави с цел да се научим 
на нещо, преодолявайки го. 
Възможно е даже нещото, на 
което трябва да се научим, 
да е да грешим или да над-
вием страховете си. Иначе 
с времето всичките страхо-
ве прерастват в нереализи-
рани мечти. 

Затова съберете мислите 
си, освободете се от всич-
ки глупави предразсъдъци и 
на момента направете оно-
ва, което искате да направи-
те. Например отидете при 
началника си и му поискайте 
повишението, което отдав-
на чакате (като Кристина). 
Или пък вземете детето си 
от училище и прекарайте с 
него остатъка от деня. А 
може и просто да легнете и 
да поспите малко.
Повярвайте, всичко, което 

трябва да направите, е... да 
направите нещо сега. Така 
стъпка по стъпка, нещо по 
нещо ще се придвижвате 
към целта си. Никой не ви 
дава гаранция, че няма да 
се сблъскате с трудности 
и неразбиране по пътя. Но 
ги преодолявайте и ги за-
бравяйте. Оставяйте ги да 
„гният“ в миналото. Хора-
та, на които им върви, пра-
вят точно така.
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Тя и ТойТя и ТойТя и Той

ФАНТОМНАТА ЛЮБОВ Е ТАЗИ, 
КОЯТО СЕ Е СЛУЧИЛА И НЕДОСЛУЧИЛА 

ЕДНОВРЕМЕННО. НЯКОИ Я 
НАРИЧАТ „ГОЛЯМАТА“, ДРУГИ – 

„НЕЗАБРАВЕНАТА“, 
ТРЕТИ – „СПАСИТЕЛНАТА“. 

КАКВО РАЗКАЗВА 
ПРИЗРАКЪТ 

НА ЛЮБОВТА, ЗАЩО 
ИДВА 

И КОГА?

М
ного жени таят в сърцето си 
призрака на голямата, поняко-
га въображаема или непозната 
любов. Тази любов е останала 

в миналото, но често се пречка в па-
метта и въображението. Това явление 
е по-разпространено, отколкото хо-
рата подозират. Новите ни любовни 
отношения никога не са табула раза 
(чиста дъска) – ние привнасяме в тях 
своето минало, своя преживян опит, 
независимо дали той е бил положите-
лен, или отрицателен, а също и сво-
ите мечти и фантазии. Психотерапе-
втите дават за пример свои клиент-
ки с действителен щастлив брак, ко-
ито обаче в своите фантазии прежи-
вяват по-скоро 

ВРЪЗКА СЪС СВОЙ 
ИДЕАЛИЗИРАН ВЪЗЛЮБЕН 

Той в действителност може да е 
първата им любов или пък мъж, кого-
то те почти не познават, а не фак-
тическият им съпруг, с когото живе-
ят щастливо. 

„Щастлива съм, но все по-често ме 

връхлита усещането, че ние със съпруга 

ми и нашите деца приличаме на пример-

на двойка, която сякаш е извадена от ре-

кламите. Симпатични деца, къща, вила, 

добри кариери. Животът смело изтича 

между пръстите ни и не ни оставя време 

за силни страсти и незабравими емоции. 

Вече няколко месеца волно или неволно се 

връщам към Петър. Връзката ми с него 

ми струваше грандиозни скандали с ро-

дителите ми, защото те не го понасяха. 

Учихме заедно във филологическия фа-

култет на университета, той беше по-

голям от мен с три години. Когато за-

вършихме, той не искаше да работи и ця-

лото си време посвещаваше на писане на 

стихове, приятели и други непризнати 

„гениални“ поети. Живееше, без да ми-

сли за утрешния ден, внезапно изчезваше 

за по цяла седмица, а после се обаждаше 

от друг град с молба за пари за обратен 

билет. Животът ни беше неопределен 

и вълшебен. За нас двамата нямаше ни-

какво бъдеще, но у Петър имаше някак-

во безумство, което сега не ми достига, 

направо ми липсва. Напоследък често ми 

хрумва да го намеря, но все не се реша-

вам на това.“

НЕЗАБРАВЕНАТА 
любов е в състояние да разруши се-
мейство, но също така и да му вдъ-
хне нов живот. Условието е да си 
зададете точните въпроси и да им 
отговорите. За улеснение ще наречем 
фантомната, призрачната, успокои-
телната и прочие любов голяма. 

КАКВО Е ЗА ВАС ТАЗИ ОСТАНАЛА 
В МИНАЛОТО ГОЛЯМА ЛЮБОВ?

Тя е паят на вашите фантазии, 
вашият вълшебен вятър. Спомня-

те си за тази връзка, когато сте в 
носталгично, елегично или мечтателно 
настроение. Тези фантазии не заплаш-
ват сегашната ви връзка или семей-
ство, не се конкурират с тях. След-
ва ли тогава да се отказвате от на-
стоящето?
Голямата любов ви помага да пре-

одолеете рутината в отношенията, 
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но бъдете внимателни. Постоянното 
бягство от действителността може 
да ви попречи да отдавате нужното 
количество време и енергия, за да раз-
вивате отношенията във връзката, 
която имате. Рано или късно трябва 
да вземете решение, да се срещнете 
с реалността и да се простите с ми-
налата история.

КОГА МИСЛИТЕ ЗА ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ?

В периоди на конфликти или съм-
нение за направения избор в живо-

та, когато не ви достигат разбиране 
и подкрепа от страна на партньора. 
Не се преселвайте изцяло в света 

на фантазиите, постарайте се да по-
мислите за това, че можете да про-
мените живота си или отношения-
та с партньора си така, че те да 
ви носят имено онова, за което фан-
тазирате. 

КАКВО ХАРЕСВАХТЕ В СЕБЕ СИ, КОГАТО ИМАХТЕ 
ОТНОШЕНИЯ С ГОЛЯМАТА СИ ЛЮБОВ?

Смелостта, чувствителността, не-
зависимостта си, решителността да 
поемате рискове... Кое от това ваше 
предишно аз изгубихте във времето? 
Никога не е късно отново да се вър-
нете към своята индивидуалност.

ЗА КАКВО СЪЖАЛЯВАТЕ?

Любовната история не свършва без 
причина – несъвместимост на харак-
терите, изневяра, разминаване във 
възгледите, непознаване на себе си и 
т.н. Помислете какво цените в от-
ношенията – доверието, разбирането, 
уважението? После сравнете по този 
„показател“ предишната и сегашната 
си връзка.

ФАНТОМНАТА Е МНОГОЛИКА

Говорим за фантомна любов. Първа-
та юношеска страст; чувства, които 
са били изначално обречени, защото 
един от партньорите не е бил сво-
боден; смърт на любимия човек; раз-
вод, който не е преживян и до днес 
– какво според вас е общото между 
тези спомени? Тези „истории“ не са 
дълговечни, но дават богата храна на 
фантазиите ни, предизвикват съжале-
ние или угризение на съвестта. Ако 
подходим само с разума си и признаем 
пред себе си, че подобна любовна ис-
тория няма бъдеще, подсъзнанието ни 
също ще стане послушно. 
Според мнението на специалисти 

именно благодарение на нашето под-
съзнание спомените ни стават тол-

кова интензивни, а машината на въ-
ображението ни работи така продук-
тивно. 
Нашите отношения възникват под 

влиянието на архетипите анима (жен-
ската част на несъзнаваното) и ани-
мус (мъжката част на несъзнаваното). 
Недостъпните за съзнанието образи 
на мъжкото и женското начало ние 
проектираме върху реален човек 

И ГУБИМ УМА СИ 
по него. Силното чувство ни заслепя-
ва и ние неволно приписваме на обек-
та чертите, които нашето подсъзна-
ние „смята“ за идеални, проектираме 
върху него своите очаквания и пред-
стави. Този импулс е толкова силен, 
че не можем да отделим реалния чо-
век от нашите фантазии и очаква-
ме от него това, което той не може 
да ни даде. 
Доста по-късно се опитваме да раз-

берем какво толкова ни е очаровало в 
него – гласът му, маниерите му, по-
ведението му, начинът, по който го-
вори... Но определящо си става друго 
– в кой точно момент сме намерили 
у другия човек нещо съвършено, тако-
ва, каквото не може да съществува в 
реалността и да бъде продължител-
но във времето. Остава ни само па-
метта за тази идеална и идеализира-
на „огромност“, тази, която Марсел 
Пруст е нарекъл „грамадното здание 
на спомените“. Времето сплита него-
вите нишки, разплита ги и ги препли-
та отново, като изглажда грапавини-
те, намалява болките, променя самата 
история и нейните действащи лица.
Потребността, привързаността ни 

към фантомната любов – жива или 
мъртва, реална или въображаема – ни 
помага да си създадем лична легенда 

ДА МИТОЛОГИЗИРАМЕ МИНАЛОТО 
Силната страст остава в миналото 

и се превръща във фундамент за бъ-
дещата история, която прави живо-
та ни по-наситен и интересен. 
Ярките любовни истории привнасят 

смисъл в иначе баналния ни живот. В 
тези моменти ние успешно излизаме 
от границите на собственото „аз“, 
усещаме връзката с нещо по-голямо, 
оставяме се то да обръща смисъла на 
живота ни. Като преживяваме тези 
мигове отново и отново, ние усещаме, 
че животът ни струва нещо, защото 
сме го напълнили с необикновени от-

ношения. Животът ни не прилича на 
скучния живот на другите, а връзка-
та ни не прилича на техните скуч-
ни връзки. Чувстваме се като геро-
ини в роман, като Булгаковата Мар-
гарита или 

КАТО АННА КАРЕНИНА 
Личният ни живот става по-ярък и 

обемен, когато вярваме, че сме прежи-
вели голяма любов, почти толкова ве-
лика като тази, описана в романите. 
Като идеализират бившите си лю-

бовници, жените преживяват чувства, 
които не са изпитвали в детството 
си (например не са усещали възхищени-
ето на майката, защото тя е дарява-
ла с него само сина си). Именно сила-
та на това отношение между майка-
та и сина дъщерята търси в любов-
ните отношения. С него е свързано и 
идеализирането на мъжа, от когото 
тя би могла да го получи – той е съ-
вършеният мъж. Отблясъкът на него-
вото съвършенство пада и върху нея, 
като дава шанс на жената да се ха-
реса, да се полюбува сама на себе си. 
Всичко това обаче е възможно само 
във въображението, понеже в реални-
те отношения се проявяват особено-
стите на характера, както и недос-
татъците на партньора. 
При мъжете е различно. За разлика 

от жените, които гледат на отноше-
нията като на смисъл на живота, мъ-
жете се вълнуват повече от собст-
вените си амбиции, от въпросите за 
статуса и властта. Те се пренасят в 
света на въображението и спомените 
единствено когато в реалните им от-
ношения възникват трудности. Сил-
ният пол трудно се решава на разго-
вори за чувства и затова предпочита 
да заема позицията на жертва и да 
фантазира за това, колко хубаво би 
било в този момент наоколо да бъде 
голямата любов, която, уви, е оста-
нала в миналото. Това е механизмът, 
по който мъжът сигурно може да „из-
лезе“ от реалния женски образ и да 
„влезе“ в идеалния. 
Фантомната любов може да бъде 

СТИМУЛ ЗА ДВОЙКАТА

Разочарованията и обидите в насто-
ящата връзка имат по-малка власт 
над нас, когато „храним“ в сърцето 
си памет за голямата любов. Поняко-
га се случва така, че до брака в жи-
вота на двойката има голяма страст, 
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която заглушава мислите є за нещо 
друго. 

„Случи ми се да си спомня  за моята лю-

бов точно по време на съпружески секс. 

Не знам дали това е хубаво за нашите 

отношения, но за мен това е начин да се 

вслушвам в своите желания, в това чис-

ло и в сексуалните.“

С фантомните любовници можем ед-
новременно да изневеряваме и да ос-
таваме верни на човека до себе си. 
Има различни видове изневяра. Но е 
важно да се подчертае, че човек може 
да изневери както на партньора си, 

така и на самия себе си. Фантомна-
та любов е по-скоро измяна на парт-
ньора, но не и измяна на самия себе 
си. Всъщност това е изневяра, за ко-
ято другият често въобще не науча-
ва, защото изневерилият остава ве-
рен както на настоящата си връзка, 
така и на себе си (тоест на човека 
от своето минало, с когото той се 
идентифицира). 
Когато спомените за голямата лю-

бов обаче са прекалено натрапчиви, 
те могат да разрушат настоящите 
ни отношения. Сериозното увлечение 
дори по нещо въображаемо отслабва 
силата на истинската ни връзка. Чу-
десно е, ако имаме смелостта да си 
зададем въпросите: „Разкривам ли се 
достатъчно в настоящата връзка?“, 
„Разполагах ли с достатъчно време, за 
да изживея пълноценно предишните си 
любовни отношения?“, „Какво ми пре-
чи да се отдам напълно на мъжа, с 
когото съм в момента?“. 
Това са важни въпроси и когато им 

отговорите, призракът на любовта 
ще се превърне във феята на ваше-
то настояще. 

Кога ще е сватбата?
Вече се уморихте да чакате любимия 

да се реши да ви предложи брак, нали?

Непростима ще е грешката ви обаче, 
ако постоянно мрънкате и го при-

тискате с намеци в смисъл „А не е ли 
вече време да сключим брак?“. Всеки раз-
умен мъж знае, че жената чака от него 
пръстена на съединението. И ако вие сте 
убедени, че вашата кандидатура го ус-
тройва напълно, но все още сте 

В РЕЖИМ НА ИЗЧАКВАНЕ 

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МУ 
може би не сте взели предвид всички об-
стоятелства в неговия живот. 
Мъжете не могат да вършат пет неща 

едновременно. Работата по важен проект 
(диплома, дисертация и т.н.) не може по 
никакъв начин да бъде съвместена със се-
мейния живот в мъжката глава. Или пък 
може би той е убеден, че трябва да се 
ожени, когато е достигнал определен ма-
териален статус? Или пък би се радвал 
да ви предложи брак, но няма възмож-
ност да ви предложи място за живеене. 
Не е изключено, разбира се, колебанието 

на вашия мъж да се дължи 

ЕДИНСТВЕНО И САМО 

НА НЕГОВИЯ СТРАХ 
Тогава организирайте „репетиция“ на 

съвместния ви живот. На вас тя би ви 
била полезна, тъй като ще ви даде шанс 
да разберете дали искате да се омъжите 
точно за този мъж. Подобна репетиция 
може да бъде вашата съвместна отпуска. 
Планирайте я за това лято. Но не в мно-
го скъп хотел, където се очаква да бъде-
те обгрижвани от вежлив персонал. Тряб-
ва да преживеете по-трудни моменти, за 
да разберете няма ли да увехне любовта 
ви под техния натиск. Ако животът не 
ви опровергае, е много по-лесно да вземе-
те решение да го продължите заедно. 
Но най-важното от всичко е да усеща-

те, че този мъж ви обича. Ако не сте 
сигурна в това, по-добре не се омъжвай-
те за него. С времето любовта може и 
да се поизхаби, но винаги е за предпочи-
тане бъдещият ви съвместен и никак не 
розов семеен живот да стъпи върху лю-
бовна основа. Бракът е по-надежден!©
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„В живота има само една 
любов: всички преди нея са 
подготвителен етап, а след 
нея – опит за връщане на 
изгубеното. Голямата любов 
е сега или никога“ е казал 
Фредерик Бегбеде.

Притиснати от мнима 
свобода, се стремим да на-
мерим онези отговори, от 
които би ни заболяло по-
малко. Страхуваме се от 
самотата. Знаем, че в един 
несъвършен свят няма как 
да изживеем съвършена лю-
бов, и това ни потиска. 
Знаем, че любовта е твър-
де уязвима, твърде крехка, 
с твърде кратък срок на 
годност. Затова просто за-
почнахме да я възприемаме 
като средство към целта 
да не останем сами. 

Превърнахме любовта в 
част от покупко-продажба-
та – разменяме чувства за 
внимание, даваме само ко-
гато знаем, че ще получим. 
А когато усетим болка от 
любов, бягаме, бягаме дори 
от себе си. 

За добро или за зло, чо-
вешкият живот е твърде 
дълъг за една любов. Любо-
вта до края е идеалният 
вариант, но за жалост поне 
за един от двамата тя ви-
наги се оказва по-кратка, 
по-нетрайна. И единстве-
ното, което можем да на-
правим, след като нейният 

срок на годност изтече, е 
да съхраним неопетнен спо-
мена за любимия, вече тъй 
далечен за нас, защото ня-
кога сме го обичали.

 

Понякога човек се изхабя-
ва от любовта и има нужда 
да остане сам. Има нужда 
да бъде себе си. Да си оти-
де за малко, за да провери 
дали няма друго „аз“. 

Влюбените виждат веч-
ността един в друг. Опит-
ват се да изграждат съв-
местно общо бъдеще, без 
да калкулират, че в живота 
няма нищо трайно... Нищо. 
„Мдаа! Любовта наранява!“ 

– ще си кажат някои, след 
като прочетат предишно-
то изречение. Други дори 
биха стигнали по-далече: 
„Глупости, любовта не съ-
ществува!“ А трети, про-
читайки тези редове, ще се 
обърнат надясно, за да целу-
нат любимия човек, който 
изглежда като ангел, дока-
то спи. Толкова са различ-
ни хората... 

Нараняваме, за да се чувст-
ваме силни. Позволяваме да 
ни наранят, за да не се са-
мозабравяме. Но все пак не 
обичаме да бъдем слабите 
в любовта. Въпреки че чес-
то наричаме себе си мазо-
хисти, господарския трон в 
царството на любовта ни 

харесва повече. 

Прикриваме чувствата си, 
за да не се почувстваме на-
ранени в бъдеще, за да не 
се почувстваме огорчени и 
разочаровани. Това е грешка. 
Някой беше казал: „Никога 
не се опитвай да прикри-
ваш чувствата си. Ако си 
щастлив, отдай им се. Ако 
не си – преживей ги!“ 

Човърка ни отвътре да 
разгадаем всяка тайна, без 
да осъзнаваме, че има причи-
на тайните да бъдат тай-
ни. Любовта е тайнство. 

В младостта любовта е 
неразумна. С годините чо-
век натрупва прекалено мно-
го опит, от който се пред-
полага, че се учи. Знанието 
очертава съвсем ясно пред-
стоящите опасности. Това 
ни разколебава да обичаме 
безрезервно. Добре че сме 
хора и обичаме да повтаря-
ме грешките си.

Може би трябва да сме 
благодарни, че господ не ни 
дава всичко, от което има-
ме нужда. Да, понякога гу-
бим любими същества, но 
никога не ги забравяме. И 
именно споменът за тях ни 
дава силата да продължим 
напред в очакване на нова, 
по-хубава среща, с по-подхо-
дящ човек.

Силвия НИКЛЕВАС
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РЕСТОРАНТА?
П

ътят към близостта 
между двама души е 
много труден и тряб-
ва да се извървява де-

ликатно. Темата за парите 
е част от този път. Ма-
кар че в интимните отно-
шения никога не става дума 
само пари, любов и секс, а 
също и за нашите фанта-
зии и очаквания. Малка за-
бележка, неправилен жест – 
и любовната срещата може 
да завърши с катастрофа. 
Какво се крие под маса-

та в ресторанта? Какви са 
съставките на въздуха меж-
ду мъжа и жената от две-
те страни на сметката? 
Чия ръка движи ръката, ко-
ято плаща? На какво мири-
шат тези пари – на секс, на 
любов, на протокол, на пол, 
на възраст, на образование, 
на възпитание, на какво?

„ДА СИ РАЗДЕЛИМ 
СМЕТКАТА!“

„Винаги предлагам да пла-

тим поравно, като много се 

надявам, че той няма да при-

еме. Ако се съгласи на предло-

жението ми – няма проблем 

да бъдем любовници, но със 

сигурност ще охладнея. Ко-

гато мъжът плаща заради 

мен, се чувствам самка, мога 

да бъда пасивна, защото съм 

уверена, че той изпитва же-

лание към мен.“ 

Вергиния, 28 години
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
Тази жена иска мъжът да 
бъде точно този, който тя 
желае и който може да я 
направи щастлива. Незави-
симо от властния си харак-
тер обаче тя не играе роля 
на човек, който има всичко, 
защото знае, че това може 
да провокира у партньора 
є тревога и да го унижи. 
Затова предлага сметката 
да се раздели поравно. Кое-
то всъщност автоматично 
отменя сбъдването на же-
ланията є. В този смисъл 
„Да платим поравно“ е заб-
ранена реплика, особено ако 
тази среща е първа любовна 
среща и силно желаете да 
удължите живота на отно-
шенията си. 

„КАК ЩЕ ПОСТЪПИМ?“
„Ако той се бави и не пое-

ма инициативата, естест-

вено, че ще извадя картата 

или портмонето си и ще пла-

тя! Така ще му покажа, че не е 

на висота и че отношенията 

ни свършват тук, на масата в 

ресторанта.“ 
Евгения, 35 години

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
Когато донесат сметка-
та и той неуверено попита 
„Как ще постъпим сега?“, 
цялото очарование на вечер-
та изчезва. Работата не е 
в парите и плащането, но 
мъжът е длъжен да вземе 
ситуацията в свои ръце. 

„ФИРМАТА ПЛАЩА!“
„Компанията черпи“ – обик-

новено ми казва той и приби-

ра касовата бележка в малко-

то джобче на сакото си.“
Антоанета Белева, 

27 години
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
Това е още една странна си-
туация за жената – мъжът 
държи да вземе касовия бон, 

защото вечерята може да 
бъде пързулната като раз-
ход на компанията, за коя-
то работи. Интересен ка-
зус. В този случай е много 
спорно кой плаща всъщност. 
Вярно е, че всички подоб-
ни фирмени разходи имат 
някакъв лимит, ограничени 
са в рамките на определен 
бюджет. Жените обаче не 
подскачат от радост, че са 
били наместени в този бю-
джет. Някак си всичко им 
изглежда по-истинско, кога-
то някой извади парите от 
собствения си джоб. 

ПАРИТЕ НИ ВРЪЩАТ 
В ДЕТСТВОТО

Несъзнателно, разбира се. 
Те могат да символизират 
гръдта, която кърми, или 
пениса, който е олицетво-
рение на мъжествеността. 
На едни от нас парите но-
сят усещане за безопасност, 
възможност за удовлетворе-
ние на желанията. На други 
позволяват да контролират 
ситуацията, символизират 
силата, властта, потенция-С
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та. За трети са отплата 
за инцеста. На този прин-
цип мъжът на първа среща 
изпитва не само влечение, 
но и ирационално чувство 
на вина, усещане, че прави 
нещо забранено, и може да 
се каже, че зад тези пре-
живявания стои неговото 
несъзнателно влечение към 
сестрата или майката (осо-
бено ако момичето, което 
седи срещу него, му напомня 
за тях). Тогава парите, по-
харчени на първата „любов-
на“ вечеря, се превръщат в 
неволен опит да се изкупи 
тази невротична вина.
Именно заради силата на 

своята многозначност пари-
те са заредени с 

ЕРОТИКА ИЛИ СТРАХ 
Те определят ценността 

на преживения момент. 
„В моето семейство не беше 

прието да ходим често на рес-

торант и започнах да посеща-

вам заведения с чувството, 

че правя нещо забранено. При-

ятно ми е, когато аз плащам, 

защото така мога да кажа на 

жената, че я харесвам. В съ-

щото време изпитвам презре-

ние, защото знам, че чувства-

та не бива и не могат да се ку-

пуват. Възможно е и малко да 

завиждам, защото понякога 

ми се иска да бъда на мястото 

на жената“ – споделя 34-го-
дишният Виктор Иванов.
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
Този мъж кани жените на 
ресторант с неохота. Той 
се нуждае от майчинска 
гръд, иска да бъде този, за 
когото се грижат. Култур-
ната традиция обаче е дру-
га и от мъжете напоследък 
се изисква все повече и по-
вече. Жените могат да ини-
циират секс (не само като 
платят сметката), но това 
тежко бреме взе да им до-
тяга и те очакват инициа-
тивата за сексуалните от-
ношения да дойде от мъжа. 
Дори и да са феминистки. 

БУМЪТ НА ФЕМИНИЗМА 
В средата на ХХ век мно-

го от идеите за равенство 

между половете се реали-
зираха на практика. Жени-
те започнаха да отстояват 
своите права, включително 
и правото сметката да се 
дели поравно или да се пла-
ща изцяло от самите тях. 
Въпреки тези извоювани въз-
можности много от съвре-
менните момичета продъл-
жават да очакват мъжът 
да я плаща, защото само 
така могат да се почувст-
ват като обекти на мъжко-
то сексуално желание. 
Голямо влияние върху на-

шето поведение оказват и 
архетипите 

УНИВЕРСАЛНИТЕ 
ПРЕДСТАВИ ЗА МЪЖКО 

И ЖЕНСКО 
Парите дават възможност 

на мъжете да усетят сво-
ята мъжественост. Тях все 
още ги движи патриархално-
то мислене, според което те 
са тези, които печелят пари 
и разпределят бюджета. Ко-
гато плати цялата сметка 
в ресторанта, мъжът чув-
ства цялото свое могъще-
ство. Науките за поведение-
то пък настояват, че в та-
къв момент жената очаква 
мъжът да бъде за нея и май-
ка кърмилница, и баща за-
крилник. Именно това очак-
ване облича нашето влечение 
в културно приемливи нор-
ми. Да плати, за мъжа озна-
чава да демонстрира своето 
желание и следователно своя 
сексуален потенциал. Мъже-
те плащат и когато чувст-
ват, че жената желае и оч-
аква това от тях. 
Когато извади картата си 

или няколко големи банкноти 
от портмонето си, „мъжът 
извършва своеобразна еякула-
ция на характера си“. Така 
поне твърдят сексолозите. 
С плащането на сметката 
мъжът намеква нещо, кое-
то не може да си позволи 
да изрече с думи. Жената, 
която откликва на този на-
мек, всъщност потвържда-
ва, че е съгласна да приеме 
въпросната „еякулация“. Тази 
игра без думи, която обаче 

говори много, се е възприела 
като част от добрия тон. 
Излиза, че плащането е 

РАВНОЗНАЧНО НА 
СЕКСУАЛЕН РИТУАЛ 

Всъщност само вечеря ли 
е любовната среща в ресто-
ранта, или нещо, което пред-
шества или не предшества 
секса? Това обърква както 
мъжете, така и жените и 
те не могат да разберат 
коя стратегия на плащане-
то на сметката е правилна-
та. Във всеки случай мъжът 
не бива да се отчайва, ако 
след плащането на сметка-
та жената не се съгласи да 
„изпие едно кафе“ в неговия 
дом. Той е постъпил като 
мъж. Жената също не бива 
да се чувства задължена да 
„компенсира“ със съгласие за 
секс платената от мъжа ве-
черя. Тя също е постъпила 
като жена.
Когато мъжът е по-скло-

нен сметката да бъде разде-
лена поравно, той в действи-
телност предлага друго раз-
пределение на ролите. Сякаш 
казва: „Готов съм да се от-
кажа от моята мъжка власт 
над парите. А ти готова ли 
си да се откажеш от своя-
та женска власт над моята 
сексуалност?“ В този мъж-
ки подход обаче много жени 
виждат нещо съвсем различ-
но. „Равенството – казват 
те – е удобен параван, зад 

който мъжете скриват сво-
ето скъперничество.“ 
Естествено, че особено на 

първа среща мъжът трябва 
да плати, но често се случ-
ва така, че

ЖЕНАТА НАСТОЙЧИВО 
ИСКА ДА ПЛАТИ 

наполовина или цялата 
сметка.

„Не се правя на ударена и не 

отивам в тоалетната, кога-

то сметката е поискана, и 

честно плащам своята поло-

вина. Ако обаче почувствам, 

че мъжът ще се обиди, позво-

лявам му да плати.“

Ваня Бойкова, 29 години
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
Тази жена не е готова да 
се чувства сексуално „за-
дължена“, значи не е готова 
да играе играта на съблазън. 
Но тя в същото време не 
отива прекалено далеч, за-
щото не предлага да плати 
за двама. Жената пък, коя-
то обича официално да кани 
мъжа на вечеря и да плаща 
цялата сметка, се възприе-
ма като прекалено активна, 
което плаши мъжете. 
Много сложно, нали? Не е 

лесно да се разгадае какво 
стои зад парите, с които 
се плаща сметката. Поне-
же сме сигурни, че сте на 
път да се объркате окон-
чателно, няма да повдигаме 
сега темата за... бакшиша 
например. 
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Б
еше чуден следобед. До-
пивах си кафето след 
двоен час гимнастика и 
се изфуках на момиче-

тата, че ще ходя на кънки. 
Те ми завидяха за ентусиа-
зма, а аз суеверно заключих 
пръсти и пророних: „И без 
повече травми!“ Казах това, 
защото през един друг яну-
ари за пръв път в живота 
си счупих кост на ръката, 
пързаляйки се на леда. А съм 
пианистка. 
В чудно настроение се от-

правих към пързалката. Ча-
сът вървеше бързо и прият-
но, но към края му треньор-
ката обясняваше нещо, ко-
гато аз от място – тъпо 
и нелогично – политнах на-
зад и 

СЕДНАХ ВЪРХУ ЛЯВАТА СИ 
РЪКА 

Познатото „хрус“ и един 

бегъл поглед към китката 
ми бяха повече от доста-
тъчни, за да разбера как-
во бе станало. Докато тре-
ниращите правеха задължи-
телните за края на трени-
ровката реверанси, аз сто-
ях зад тях и гледах изкри-
вената си по странен на-
чин ръка (разбрах по-късно, 
че точно това изкривява-
не се наричало китка вили-
ца и било типична деформа-
ция при ПВОР – падане вър-
ху опъната ръка). Бързо из-
търчах до болницата, къде-
то направиха необходимото 
за мен – упойка, наместване 
и разпъване. 
Силна болка почувствах 

единствено в таксито на 
път от болницата към вкъ-
щи. Не пророних нито дума, 
но таксиджията някак си 
разбра колко ми е зле и не 
пожела да ми вземе пари. 

От там насетне нито съм 
пила обезболяващи, нито съм 
имала други непоносими фи-
зически страдания. 

МНОГО ПОВЕЧЕ 
МЕ БОЛЕШЕ ДУШАТА 

защото често я тормозех с 
въпроса: „Защо това се слу-
чи точно на мен?“ Следва-
щите два дни бяха празници. 
Прекарах ги сама, потънала 
в сълзи. Не ме беше страх 
от самотата, но имах кре-
щяща нужда от близост и 
споделяне. Приятелките ми 
– с деца, мъже и животни 
около себе си – сигурно от-
маряха заслужено и едва ли 
им беше до моите вопли. 
Пратих есемес със зов за 

помощ на един любим мъж, 
към чието сърце 20 години 
бях търсила път. Той не от-
говори. Нещо в мен оконча-
телно се „счупи“. Посетих 
небезизвестен сайт за запоз-
нанства, в който се надявах 
най-накрая да намеря зарит 
в купчината тор скъпоценен 
камък, разбирайте мъж. С 
един от всичките мъже раз-
говорът потръгна. Обясних 
му колко е гадно да „хвър-
чиш“ с вдигнати ръце, душа-
та ти да пее, а накрая да 
се пльоснеш върху леда. Ка-
зах му, че 

ВЕЧЕ НЯМА 
ДА КАРАМ КЪНКИ 

Тогава той изрече памет-
ните думи: „Ваня, не се 
отказвай от мечтите си. 
Само с тях ще се чувстваш 
жива.“ Позволих си да пре-
карам два дни като нещаст-
на жертва (по-късно четох, 

че и Дженифър Анистън по-
стъпвала така), но дотук. 
Опитах се да се скрия от 
майка ми, която беше на 
село, но тя ме надуши, че 
се чувствам зле, при разго-
вор по телефона и аз се 
разревах (което не го мога 
пред хора). Помолих я да не 
ми се сърди. Тогава и тя 
ревна, запали колата и дойде 
да ме глези. Следващите дни 
като че всичко се обърна 
на сто и осемдесет градуса. 
Почувствах се в страхотен 
подем. Вкъщи дойдоха моми-
четата от фенклуба на Ал-
бена и Максим (с тях вина-
ги е празник) и отидохме на 
пързалката. Само три дни 
след травмата вече се носех 
с гипса по леда. Бях в ня-
каква тиха и смирена еуфо-
рия. По природа съм страх-
лива. А ледът продължава-
ше да си е хлъзгав. Тогава 
каква бе тайната на моето 
безстрашно пързаляне – се 
питах аз. Започнах да раз-
бирам, че 

ЛЕДЪТ Е КАТО ОГЛЕДАЛО 
което отразява различни 
части от мен. Сега той 
отразяваше моята смелост. 
Когато паднах  върху него, 
беше отразил една от най-
големите ми слабости – не-
способността ми да си при-
знавам, че съм слаба. 
На следващия ден отидо-

хме да подкрепим морално 
нашите патрони в съда (се-
щате се за случката с Мак-
сим Стависки), но това е 
вече друга история. 
Връщам се към моята – 

както си бях с гипса, започ-
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наха да ми се случват раз-
ни хубави неща и аз се за-
инатих да използвам макси-
мално тази травма в поло-
жителна посока. Урок ли бе 
тя за мен – продължавах да 
се самоизмъчвам с въпроси 
към себе си. Интуицията ми 
подсказа, че тук става въ-
прос не за урок и за нака-
зание, а за възможности. И 
то много. Случилото се с 
мен бе като един shortcut 
към много неща, които и 
без това исках да променя. 
Ето кои.

ЗДРАВЕ

Родителите ми са меди-
ци, а аз се увличам от не-
традиционна медицина. Тази 
травма решително и ясно 
ми показа, че е тъпо да има 
вражда между традиционна-
та и нетрадиционната ме-
дицина. След като лекари-
те си свършат работата, 
идва ред на рехабилитация-
та – строго специализира-
ното раздвижване, започва-
що часове след слагането на 
гипса, а не след свалянето 
му. Поне аз така направих 
и ръката ми и двата пъти 
излезе много читава от гип-
совия калъп. През това вре-
ме се срещнах с прекрасни 
мъже – с лекаря от спешна 
помощ, а после и с ортопе-
да, който и двата пъти ме 
вдигна на крака с... веселото 
си настроение. 
Когато дойде заветният 

момент на свалянето на ги-
пса, той весело запя „Боят 
настана, тупкат сърца ни“. 
Рехабилитаторът ми оказа 
също неоценима помощ. 
Рентгеноложката пък е 

сестра на най-добрата ми, 
трагично загинала преди го-
дини приятелка и счупената 
ми ръка се оказа поводът, 
който ни събра. Обещах си 
да я потърся извън болница-
та. След медицината рейки, 
магнитотерапията и спор-
тът ме възстановиха наис-
тина за нула време. Първия 
път имах възможност да по-
кажа силата си – 10–15 дни 
след махането на шината 
вече свирех на пиано. Вто-

рия път се оставих повече 
на слабостта си, реших да 
я изживея спокойно.

СЕБЕПОЗНАНИЕ

Когато човек е стресиран, 
се запознава с всичките си 
комплекси. Току след трав-
мата говорех сама на себе 
си: „Падна, защото си ста-
ра, падна, защото си дебела. 
Падна, защото не заслужа-
ваш да се занимаваш с не-
щата, които обичаш. Пад-
на, защото си лекомислена 
и бог те наказа!“ Хората 
около мен сякаш окуражава-
ха тези мои мисли, като ме 
съветваха: „И да не ходиш 
повече на пързалката!“ или: 
„Нужно ли е да си счупиш 
още нещо, та да станеш по-
сериозна към себе си?“. 
Имаше и други интерпре-

тации: „Имаш проблем с по-
лучаването“, „Трябва да по-
работиш върху отношения-
та си с хората“, „Искат да 
те спрат, но не от кънки (и 
до днес не знам кои са тези, 
които искаха да ме спрат и 
от какво да ме спрат, но 
все едно).“ 
В една книга прочетох, че 

всяка част от тялото от-
говаря за нещо. Сигурно не 
беше случайно, че два пъти 
си чупех китката – и то на 
една и съща ръка, и то една 
и съща кост, и то при едни 
и същи обстоятелства (мал-
ко преди да ме прехвърлят в 
група за напреднали). Какво 
означаваше това? Нима се 
страхувах от напредък? Ля-
вата ръка е свързана с прие-
мането, цялата лява страна 
– с женствеността, а кит-
ката е символ на лекота. А 
пък аз току-що бях приклю-
чила превода на книга, в ко-
ято повече от сто пъти 
се повтаряше думата „леко-
та“. Идеята бе, че повечето 
неща в живота трябвало да 
се постигат с лекота. 
Посетих един семинар, в 

който други хора изиграха 
пред мен драмата на моето 
семейство, изиграха самата 
мен, както и отношенията 
ми с онзи любим (с 20-го-
дишната връзка). Като на 

лента пред мен се разкриха 
истини. Първата: явно от 
прабаба ми насам жените 
от нашия род сме си малко 
амазонки – създаваме силово 
поле около себе си. При това 
положение мъжете няма как 
да се почувстват сериозни 
и мъжествени до нас. Въ-
просът беше не в това, че 
сме лоши, а че това сило-
во поле трябвало временно 
да се отслаби и трансфор-
мира, за да се проявяло но-
вото. Втората истина, ко-
ято осъзнах, бе, че същият 
онзи любим ме вижда като 
напълно инфантилна, защо-
то обичам да пея, танцу-
вам и спортувам. В негови-
те представи тези мои за-
нимания не бяха съвместими 
с отговорния и сериозен жи-
вот. Но понеже за мен бяха, 
ми просветна какво точно 
не искам да променям в жи-
вота си. Достатъчно години 
прекарах в тъмнина, обър-
кване, комплекси. Сега си ис-
кам лекотата!

ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ

Не е толкова лошо да си 
слаб и другите да се погри-
жат за теб. Усетих, че и 
на другите им е приятно да 
правят разни хубави неща за 
мен. Разбрах колко дълбоко 
ме обича майка ми и че ви-
наги ще ме подкрепя, за кое-
то съм є много благодарна.
След дълги безуспешни оп-

ити да променя отношени-
ята си с мъжете и да при-
ключа онази стара и без-
плодна връзка, най-накрая ми 
се удаде шанс да го направя. 
Точно сега, когато бях обез-
движена, безработна и без-
парична. Едвам успях да се 
накарам да изляза и да се 
срещна с онзи мъж от сай-
та (впрочем той носи съ-
щото име като предишния), 
да приема да ме докара до 
вкъщи, да ми купи спаначе-
на супа, бира, и – о, ужас! – 
дори билети за кино. 
Веднъж той нарами целия 

ми багаж, а аз се опитах да 
взема поне една малка чан-
тичка с думите: „Аз ама-
зонка ли съм, или лукова гла-

ва?!“ Мъжът ме изгледа и 
рече да си запазя тези свои 
навици на амазонка за време-
то, в което не сме заедно. 
Негови са също паметните 
фрази: „Жената е култово 
нещо“, „Една жена никога не 
може да бъде курва“ (държа 
да отбележа, че иначе ду-
мата „курва“ не присъства 
в неговия речник – осморно 
„Ура!“) и „Жената трябва 
да е глезена“. На обещания-
та ми за скорошно отслаб-
ване той отвърна: „Е, от-
слабни, щом толкова искаш, 
но според мен можеш да ка-
чиш поне още килце отгоре.“ 
Най-прекрасното от всичко 
бе, че този мъж не изпитва-
ше ревност към занимания-
та ми, дори ги подкрепяше. 
Не се питам дали това е 

той с главно „Т“ и какво ще 
стане с нас в бъдеще. Прос-
то ми е хубаво, че го има. 
Че сме заедно. Че понякога 
споделянето на емоции по-
между ни е толкова насите-
но, че изпитвам нужда да се 
отделя за малко от него, та 
да има и за утре. А може 
би за много години напред. 
Кой знае? За други хубави 
неща няма да говоря, защо-
то със сигурност ще ми за-
видите. То аз самата си за-
виждам. Бях изпитала мно-
го силни чувства два пъти 
в живота си. Не вярвах, че 
сега, на тази възраст (упс!), 
ще изпитам трето – още 
по-дълбоко, леко и богато. 
Не ме разбирайте криво, 

не обичам травмите. Гадни 
са. Имаше и мрак, и страхо-
ве – кошмари с обезобразе-
ни китки, ужас при най-мал-
ката болка. Ще ме попита-
те дали е било възможно да 
се променя и без да си счупя 
китката два пъти? Надявам 
се при вас нещата да се слу-
чат и без това, но при мен 
се случиха по този начин (не-
ведоми са пътищата божии). 
И ако два пъти счупената 
ми ръка е цената за една го-
ляма вътрешна метаморфо-
за, готова съм да я приема. 
Счупеното оздравява, лю-

бовта остава.
Ваня СТОЙЧЕВА
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З
а човешкото развитие 
и етапите, през които 
то минава, са написа-
ни множество теории. 

Една от тях, биогенетич-
ната, определя човека един-
ствено и само като резул-
тат от заложената още пре-
ди раждането му генетична 
програма (според нея съзря-
ването на индивида е след-
ствие на вродените му за-
ложби, които предварително 
програмират бъдещото му 
развитие). Привържениците 
на това направление в пси-
хологията отдават второ-
степенна, даже пасивна роля 
на отделните процеси, фор-
миращи отделния индивид. 
Според някои представители 
на това направление основ-
на биологична единица е ин-
стинктът, който се схваща 
като цялостно вродено по-
ведение. Инстинктът под-

лежал на дообучаване, как-
то твърдят те, и после във 
времето „обрасвал“ с нави-
ци. Стига се дотам да се 
твърди дори, че с усмивка-
та си или с плача си 

БЕБЕТО УПРАВЛЯВА 
ИЗЦЯЛО РОДИТЕЛИТЕ СИ

Други учени обаче хич не 
са съгласни развитието на 
човека да зависи единстве-
но и само от добрите или 
не чак дотам добрите му 
гени. Затова се появила со-
циогенетичната теория, спо-
ред която главният фактор 
за усъвършенстване на чо-
вешкия индивид е средата, 
в която той расте и живее. 
Значението на наследствения 
фактор не се изключва, но е 
силно подценено. Идеологът 
на социогенетичната теория 
Джон Лок дори говори за чо-
века като за чиста дъска, 

върху която всеки може да 
сложи своя отпечатък.
Там, където има война, 

има и помирение и то идва 
с раждането на бял свят 
на ковергентната теория, 
която обединява мощта и 
на двата фактора. Според 
нея не може да се игнорира 
нито един от тях. Детето 
се ражда с някаква генетич-
на програма, но тя не е кон-
стантна величина, а посто-
янно се променя под влияние 
на средата.
Аз лично обаче харесвам 

най-много една друга теория, 
която говори за психичната 
активност на човека. Спо-
ред нея личността не е ме-
ханичен резултат от наслед-
ственост и влияние на сре-
дата или от влиянието и на 
двата фактора по равно, а 
тя по-скоро се развива в ак-
тивното и действено съп-

рикосновение с вътрешните 
и особено с външните усло-
вия на своето съществуване. 
Различните условия на жи-
вот придобиват своята зна-
чимост за развитието, но не 
пряко, а опосредствано – 

ЧРЕЗ ДЕЙНОСТТА 
НА ЧОВЕКА 

Ето защо дейността е 
главното условие, в рамките 
на което се извършва наше-
то развитие.
Мисля си обаче, че наред с 

основните видове дейност – 
игра, учене и труд – човек 
не само се доразвива и усъ-
вършенства, но и коренно се 
променя. Той максимално се 
отдалечава от своята апри-
ори добра природа, за да се 
превърне в неискрен, често 
подмолен, меркантилен или 
най-общо казано, лукав.
И ако бебето е подчине-

но единствено на две важни 
свои потребности – първо, 
от ласка и второ, от за-
доволяване на физическите 
му нужди, – то възрастният 
има доста повече нужди. Не 
нужди, а по-скоро ламтежи за 
коли, пари, кариера и власт.
Седя в откритото квар-

тално кафене и си мисля 
колко невинни и истински се 
раждат децата и колко раз-
лични се оказват после, ко-
гато станат зрели хора.
И ако се опитам да напра-

вя паралел, то той безспор-
но би бил в полза на малки-
те същества. Защото те са 
по-непосредствени и по-спон-
танни от нас. Освен това 
притежават воля за водене 
на необременен живот. 

ЕТО ГИ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

СЪБУЖДАНЕ Сутрин 
бебетата се събуждат 

с призивен плач от глад, а 
ние се будим от рязкото 
звънене на будилника. Бебо-
ците, разбира се, бързо задо-
воляват глада си, след като 
им се предложи необходима-
та порция храна. Те изоб-
що не се притесняват за 
фигурата си. А възрастни-
те от ранни зори започват 
да се изтезават с малки, да 
не кажа незначителни пор-
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ции храна (предимно мюсли 
с кисело мляко, че е по-дие-
тично) или пък в името на 
талията си направо пропус-
кат закуската. В резултат 
на което в двубоя за разби-
ране на живота и на макси-
мата „Храната прави бор-
бата“ пак водят бебетата. 
Умните малки същества да-
ват адекватен отговор на 
глада и започват деня сити, 
а ние, с остъргани стомаси, 
освирепели от глад, се втур-
ваме в делника.

ПЛАН ЗА ДЕНЯ Бебъли-
те нямат план за деня. 

Ние организираме времето 
си до минута (или поне се 
опитваме). Когато на бе-
боците им се доспи (около 
10.00 ч.), те  просто зас-
пиват. А по това време на 
деня възрастните се впус-
кат в битката за изкарване 
на насъщния.

ЦЕННИ ВЕЩИ Когато 
от полезрението на бе-

бето изчезне неговата люби-
ма играчка, то просто си на-
мира друга. Когато обаче ние 
загубим някоя уж ценна вещ, 
тъжим за нея с години.

ЛЮБОВ Ако малкото съ-
щество обича някого ис-

тински, то просто му се ус-
михва и така го възнагражда-
ва с любовта си. Когато ние 
обичаме някого, сме склонни 
да изгубим хиляди секунди, ча-
сове и дни в свян и в очак-
ване този някой да забележи 
чувствата ни (без обаче ние 
да сме ги изразили).

СМЯХ Когато на бебе-
тата им се смее, те 

просто се заливат от смях, 
без да търсят с поглед не-
чие разрешение за това. Ко-
гато на нас ни се смее, осо-
бено в присъствието на вис-
шестоящи, преди да си поз-
волим да разтегнем лицето 
си в усмивка, изчакваме да 
видим дали друг ще го на-
прави, дали смехът ни ще ни 
приобщи, или напротив – ще 
ни изложи и изолира.

ВНИМАНИЕ Бебчета-
та могат да прегърнат 

и целунат без задни мисли 
дори този, който повече от 
час ги е изоставил да се за-
бавляват сами. Възрастните 
не могат да прощават лип-

сата на внимание към себе 
си и до последно се измъч-
ват с анализи и въпроси от 
сорта: „Защо той/тя не ми 
обръща(ше) внимание?“

ОБЩУВАНЕ Когато 
бебетата не желаят 

някой да им прави смешни 
физиономии (да ги забавля-
ва насила) или, най-общо ка-
зано, този някой просто не 
им е симпатичен, те нада-
ват неистов вой и всячески 
се опитват да се освободят 
и опазят от това слож-
но за тях общуване. Кога-
то на нас, възрастните, ни 
се налага да общуваме с ня-
кой недостатъчно долюбван 
от нас човек, ние напрягаме 
воля, за да продължим неже-
лания контакт, преструвай-
ки се, че ни е приятен.

ОЧАКВАНИЯ И ПО-

ТРЕБНОСТИ Бебетата 
имат малко на брой очаква-
ния от живота – да са сухи, 
нахранени и приласкани. Ние 
имаме огромни потребности 
– до имаме завидна работа, 
скъпи вещи и, естествено, 
романтични ваканции.

РЕЧ Бебоците не мо-
гат да говорят, но и 

няколкото звука, които из-
дават, са разбираеми. Ние 
можем да говорим, но често 
се отмятаме от думите и 
имаме навика понякога да да-
ваме обещания, които знам, 
че не можем да изпълним.

ДРЕХИ На бебето не 
му пука с какви дре-

хи е облечено – важното е 
да се чувства спретнато и 
чисто. Ние изпитваме необ-
ходимост да препълваме гар-
дероба си с планини от дре-
хи, като при всяка покупка 
на нови се заблуждаваме, че 
точно с тях ще изглеждаме 
по-добре.

В МАГАЗИНА на бебе-
то просто му е дос-

татъчно да докосне нещо, 
за да се чувства щастливо 
– някоя шарена играчка или 
дреха. А ние още с влизане-
то си в магазин се превръ-
щаме в хищници – искаме да 
притежаваме всичко, което 
се предлага в него.

РЕКЛАМИ Бебетата 
се радват искрено на 

рекламите и дори спират да 

си играят, за да им се на-
сладят истински. Възраст-
ният се пази от рекламите 
като от огън, защото знае, 
че на съзнателно или на под-
съзнателно ниво те отново 
ще му бръкнат в джоба.

ЩЕДРОСТ Бебетата 
обичат да късат книж-

ните салфетки на хиляди 
парченца. Когато поискате 
да ги измъкнете от ръчички-
те им, те ги дават без ув-
ъртане, макар че накрая ви-
наги се оказва, че са си ос-
тавили едно парченце, за да 
продължат играта си с него. 
Възрастните трупат и умно-
жават богатствата си и ко-
гато някой посегне да им ги 
вземе, не са склонни да дадат 
нито „парченце“ от тях. В 
крайна сметка се оказва, че 
когато се обърнат назад и 
се огледат, около тях няма 
нищо кой знае колко ценно, 
което си е заслужавало тича-
нето, треперенето и скъпер-
ничеството.

СТАНДАРТ За бебето 
няма никакво значение 

от каква марка шише пие 
вода. За нас често има ог-
ромно значение точно в кой 
ресторант ще седнем и как-
ва марка са дрехите ни.
Отпивам поредната глът-

ка от кафето си и вероят-
но още дълго щях да разсъж-
давам колко естествени и все 
ще „необработени“ са бебета-
та и колко измоделирани от 
живота сме ние, възрастни-
те, когато забелязах как един 
бебок на съседната маса хем 
ми се смее, хем ми се плези.
Казват, че бебетата се ус-

михвали по 300 пъти на ден 
(възрастните надали успяват 
да го направят и 20 пъти). 
Затова в този момент ме 
обзе желание да съм като 
бебето от съседната маса, 
да разчупя всичките си огра-
ничаващи вярвания и разсъж-
дения и да стана естест-
вена. Тутакси се изплезих и 
се усмихнах на моя приятел 
бебето. Почувствах се пре-
чистена.

Венета МЛАДЕНОВА, 

психолог
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В 
енциклопедиите мо-
жем да прочетем, че 
великият драматург и 
поет Уилям Шекспир 

е роден на 23 април 1564 
година. Починал е на съ-
щата дата след 52 годи-

ни (през 1616 г.). Спорът 
за това, бил ли е Шекспир 
този, за когото го приема-
ме, тече отдавна, а около 
него тепърва ще се роят 
сюжети за детективски ро-
мани.

В шекспирологията съ-
ществуват 

МНОГО ХИПОТЕЗИ ЗА ЖИ-
ВОТА НА ВЕЛИКИЯ ПОЕТ 
Независимо от изобилието 

им обаче не всяка от тях 
се радва на особено внима-
ние. Една от най-любопит-
ните в колодата на извест-
ните версии остава тази 
на известния руски изследо-
вател Иля Гилилов. Своята 
теза той излага в книгата 
„Играта на Уилям Шекспир, 
или тайната на великия 
Феникс“ („Игра об Уильяме 
Шекспире, или Тайна Велико-
го Феникса“, М., 1998). Из-
ложените в книгата факти, 
много от които откритие 
на самия автор, са обясне-
ни убедително, а на логика-
та им е трудно да се про-
тивопоставиш, камо ли да 
я опровергаеш.
Какво ни е известно за 

Шекспир? От училище зна-
ем, че той се е родил в 
Стратфорд на Ейвън. Баща 
му бил занаятчия, шивач на 
ръкавици. Уилям се учил в 
стратфордското грамати-
ческо училище. Училище-
то представлявало неголяма 
стая, в която ученици от 
различни възрасти се огра-
мотявали по една-единстве-
на книга – Библията. Цяло-
то обучение в граматиче-
ското училище се свежда-
ло до това човек да може 
да се подпише под жалба 
или съдебен иск. Но Уилям 

не могъл да завърши дори 
тази „крепост на грамот-
ността“, защото баща му 
имал финансови затруднения 
и взел сина си да му помага 
в работата. 
Гениалният поет няма 

дори начално образова-
ние? Да! Главните аргумен-
ти на привържениците на 
„стратфордската версия“ 
за произхода на поета са, 
че на вдъхновението не му 
е нужен университет, а на 
простолюдието не трябва 
да се отрича правото на 
талант. От времето, в ко-
ето е живял Шекспир, са 
запазени стотици, хиляди 
документи, ръкописи, авто-
графи. Не съществува обаче 
нито един ред, написан от 
ръката на Уилям Шекспир. 
На историята са извест-
ни всичко на всичко шест 
подписа на стратфордския 
жител – под завещанието, 
под един крепостен акт (за 
недвимиж имот), под една 
ипотека (заложно свидетел-
ство), както и под съдебни 
искове. Впрочем трудно е 
дори да наречем това, под-
писи. По-скоро това са ня-
какви заврънкулки, надраска-
ни от неуверена ръка, коя-
то очевидно не е привик-
нала да държи перото. Би-
ографите на поета обясня-
ват това с рядка болест, 
която се изразява в спа-
зми на пръстите и от коя-
то уж страдал Шекспир. В 
пет от шестте свидетел-
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КАКВА Е ВСЪЩНОСТ МИСТЕРИЯТА ОКОЛО 
ШЕКСПИР, ВЕЛИКИЯ АНГЛИЙСКИ ПОЕТ 
И ДРАМАТУРГ НА ХVІ ВЕК, АВТОРА НА 
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ТОЙ? РЕАЛЕН ЧОВЕК ИЛИ ГРАНДИОЗНА 
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НИКОГА НЕСЪЩЕСТВУВАЛИ НА СВЕТА ХОРА“?
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоянно 
се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифицира-
ни препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техниката, 

технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, от-
страняват от третираните повърхности прахта, космите и всички ме-
ханични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не пропус-
кат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които раз-
читаме в работата си, не оставят петна и не променят външния вид 
на вашия килим, мокет или под. След почистване последните оста-
ват почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие можете да 
използвате помещението си веднага след нашата намеса, незави-
симо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почиства-
що оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; NILFISK 

(„Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сантоема“) и 
TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД
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ства с неговия подпис име-
то му е написано като „Уи-
лям Шакспер“. По този на-
чин е било изписано в цър-
ковните книги и името на 
неговия баща. В случая не 
става дума за транскри-
пция на името, тъй като 
на английски език „Шакспер“ 
и „Шекспир“ се пишат по 
различен начин, съответно 
Shakspere и Shakеspeare. Не 
на последно място – Ше-
кспир е име със значение и 
се превежда като „разтърс-
ващото копие“. Името (със 
значението му) дошло, кога-
то Уилям помогнал на зна-
тен покровител, след което 
получил семеен герб, на кой-
то бил изобразен конник с 
вдигнато копие в ръка. 
Всеизвестно е, че Шекспи-

ровите произведения се от-
личават с изумително ху-
дожествено майсторство 
и философска дълбочина по 
важни въпроси на битието. 
Творбите са свидетелство 
не само за гениалност, но 
и за енциклопедични позна-
ния, които са били достъп-
ни за малцина в онези вре-
мена. Речникът на Шекспир 
наброява повече от 20 хиля-
ди думи, т.е. два-три пъти 
повече, отколкото у най-на-
дарените писатели и фило-
софи на ХVІ и ХVІІ век, че 
и през следващите векове. В 
това време преобладаваща-
та част от енциклопедич-
ните познания, за които го-
ворим, би могла да бъде по-

лучена само в университет. 
А поетът дори не е завър-
шил училище!
Ключ в разгадаването на 

загадката „Шекспир“ е 

ПОЕМАТА „ФЕНИКСЪТ 
И ГЪЛЪБЪТ“ 

Произведението разказва 
за платоничната любов и 
брака на една особена двой-
ка, посветила себе си на из-
куството.
Поемата била напечата-

на за първи път в сборни-
ка на поета Робърт Чес-
тър със заглавие „Жерт-
ва на любовта“. Поемата 
на самия Честър в същия 
този сборник също разказва 
за тайнствените Гълъб и 
Феникс, погълнати от огъ-
ня на смъртта. Първи уми-
ра Гълъбът, а птицата Фе-

никс като вярна спътница 
го следва доброволно. 
Шекспироведът Гилилов 

установява истинската 
дата на издаването,  1612 
година, след което изясня-
ва кои са прототипите на 
Гълъба и Феникса. Това са 
Роджър Манърс, петият 
граф Рътланд, и неговата 
съпруга Елизабет Рътланд, 
дъщеря на английския поет 
Филип Сидни. Тях действи-
телно ги е свързвал плато-
ничен брак и практически 
са умрели по едно и също 
време. По мнението на Ги-
лилов именно те са били 
„Шекспировите“ герои, до-
несли после на поета све-
товна слава. 
С какво тези двамата са 

наистина любопитни за ли-
тературните историци? Не 
с факта, че умират в един 
и същ ден (Елизабет се са-
моубива почти веднага след 
смъртта на съпруга си). Не 
и с това, че бракът им е 
бил на практика неконсуми-
ран (не са имали деца и лю-
бовта им е била платонич-
на). Тези двама души са ин-
тересни с това, че според 
Гилилов именно те стоят 
зад творчеството на зна-
менития поет и драматург. 
Графът е бил много добре 
образован за времето си, 
а съпругата му, дъщеря на 
поет, също е творяла по-
езия. 
Версията, че 

ЗАД УИЛЯМ ШЕКСПИР 
СЕ КРИЯТ МЪЖ И ЖЕНА 
и по-конкретно благо-

родническото семейство 
Рътланд, е подкрепена с 
много доказателства. На-
пример това, че голяма 
част от издадените по 
това време Шекспирови 
произведения били подписа-
ни с името William Shake-

speare – студентското про-
звище на Рътланд. 
Граф Рътланд умира през 

1612 година. След тази го-
дина няма свидетелство за 
написването на нито една 
Шекспирова строфа, въпре-
ки че Шекспир е живял още 
четири години след това. В 
началото на ХХ век белгий-
ският историк Демблон на-
мерил в списъка на студен-
тите на университета в 
Падуа за 1596 година име-
ната на двама датски сту-
денти – Розенкранц и Гил-
денстерн, известни по це-
лия свят от Шекспировия 
„Хамлет“. Интересното 
е, че точно по това вре-
ме в университета получа-
вал образованието си граф 
Рътланд. 
В замъка на Рътланд по-

стоянно се събирали из-
вестни аристократи, как-
то и най-добрите поети 
на епохата. Каква тайна и 
каква игра е свързвала гос-
тите с техните стопа-
ни граф Рътланд и негова-
та съпруга? Намеци за тази 
игра често се мяркали в за-
писките на хора от този 
кръг. Поетът и драматург 
Бен Джонсън нарекъл това 
тайно общество на могъщи 
велможи „велики владетели“. 
На какво са били владете-
ли тези хора? На тайна-
та! Тайната за самоличнос-
тта на Шекспир, зад ко-
ято се крие един обикно-
вен малограмотен човек на 
име Уилям Шакспер, чия-
то самоличност преди че-
тири века са използвали ня-
колко талантливи владете-
ли на перото. И един благо-
родник, който за дребна ус-
луга дава на Шакспер името 
Шекспир.

Още много 
шекспировци...
Произведенията на Шекспир са 

били приписвани на много та-

лантливи хора, живели по това 

време. Сред тях са филосо-

фът, политикът и поет Фран-

сис Бейкън, поетът Кристофър 

Марлоу, граф Оксфордски, кра-

лица Елизабет I, графиня Пем-

брук в съавторство с Уилям 

Пембрук и Филип Монтгомъри, 

поетът Филип Сидни...

© Lisov Sergey – Fotolia.com

Родната къща на Шекспир в Стратфорд

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

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

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

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

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

Необходими са 
ОТ ТРИ ДО ОСЕМ СЕАНСА 

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

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

За повече информация
Клиника DERMAPRO

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

www.dermaproclinics.com

Приложения на IPL технологията
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ИнтимноИнтимноИнтимно

 

Т
ова вече е изписано със златни 
букви в една неиздадена още ле-
тописна чиклит приказка. 
Днес тази приказка има нужда 

от продължение, но защо летописци-

те се ослушват и са я спрели дотук? 
Защото нещо става и нещата отново 
се променят. Страстта между първа-
та среща и първия секс утихна и не 
е достатъчна за 

СВЕТКАВИЧНОТО НАГРАБВАНЕ 
помежду им. Защо вече на тези два-
мата не им е толкова добре заедно 
и ще си пуснат ли ръцете и тела-
та завинаги?
Мъжете вече имат нужда да казват 

всичко и не искат да показват нищо, 
а жените искат да показват и хич 
не им се занимава с приказки. С дру-
ги думи, жените започнаха да искат 
секс на първа среща, а мъжете спряха 
да им го дават. 
Парадоксът е огромен, защото вре-

мето, до което е спряла приказката, 
изисква от нас да бързаме и сексът 
на първа среща задоволява именно на-
шето бързане. 
Но защо мъжете намалиха скорост-

та, а жените дадоха газ? 
Ще подсиля драматичността на 

тези въпроси, наболели пред чиклит 
летописците, като ви разкажа какво 
ми се случи на мен. 
Беше през пролетта на миналата 

2008 година. Запознах се с много го-
тин мъж. Той определено прояви ин-
терес към мен. Поиска ми телефона, 
а аз му дадох визитка с три стаци-
онарни и два мобилни номера, един 
адрес в София, два имейла, ICQ и 
SKYPE. Каза ми, че ще ми се оба-
ди, за да излезем. Така каза той. А аз 
повярвах на думите му, които ми се 
сториха съвсем недвусмислени. 
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Приказка 
    за секса

Тя е първата среща, той – първият 

секс. Тези двамата дълго време не се 

познаваха изобщо. 

Тя беше правила секс, той беше хо-

дил на първи срещи. Живееха са-

мотно и бяха щастливи, макар че не 

знаеха един за друг. 

Мина време, отлетяха години. Пър-

вата среща и първият секс се запоз-

наха и взаимно си казаха: 

„Приятно ми е!“ 

Но нито тя, нито той смятаха за 

допустимо да правят секс на първа 

среща. После започнаха да излизат 

често. След това – все по-често, за-

щото времената течаха, нравите се 

променяха, а революциите избухва-

ха като изригнали оргазми във вул-

канично-сексуална нощ. Тя искаше да 

му каже всичко, той – да є покаже 

всичко веднага. 

Докато първата среща и първият 

секс не започнаха да се награбват 

почти всеки път, трябваше да мине 

още време. На мъжете то беше не-

обходимо, за да се научат да изслуш-

ват всичко, което първата среща 

имаше да им каже. На жените също 

им трябваше време, докато с охота 

свикнат да виждат всичко, което 

първият секс искаше да им покаже.

МЪЖЕТЕ ВЕЧЕ ИМАТ НУЖДА 
ДА КАЗВАТ ВСИЧКО И НЕ 

ИСКАТ ДА ПОКАЗВАТ НИЩО, 
А ЖЕНИТЕ ИСКАТ ДА 

ПОКАЗВАТ И ХИЧ НЕ ИМ 
СЕ ЗАНИМАВА С ПРИКАЗКИ. 
С ДРУГИ ДУМИ, ЖЕНИТЕ 

ЗАПОЧНАХА ДА ИСКАТ СЕКС 
НА ПЪРВА СРЕЩА, А МЪЖЕТЕ 
СПРЯХА ДА ИМ ГО ДАВАТ.
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НЕ БЯХ ВЛЮБЕНА В НЕГО 
защото не си бях мислила за него 
много силно и абсолютно непрекъсна-
то. Казах си само: „Пак първа сре-
ща!“ – „Ооо, ще има секс, щом е го-
тин“ – зарадваха се приятелките ми. 
След два месеца той ми се обади, за 

да ми каже, че ще ми се обади, за да 
се срещнем. След още месец и полови-
на ми се обади и наистина си угово-
рихме среща. Така си помислих аз. Но 
той искаше да ходим на кино. 
Зимата чукаше на вратата или 

поне се беше запътила да почука. 
Бях сигурна, че първата ни среща 
ще започне след киното, а после... 
ще видим. Но след киното се ока-
за, че това не било първа среща, а 
било само ходене на кино. Не съм го 
питала, сама го разбрах, след като 
към седем вечерта ме върна вкъ-
щи, защото имал работа в офиса. 
Каква работа, моля ви се, може да 
има човек, когато е на първа среща? 
Според мен единствената му работа 
могат да бъдат срещата и сексът. 
Не го рових дълго с анализи този 
случай. Само бързо пресметнах, че с 
тези темпове първата среща може-
ше да се окаже през 2012 година, а 
първият секс – веднага след това, 
някъде към 2018 г.  
Единият извод от тази поучителна 

случка е, че мъжете вече въобще не 
правят секс на първа среща. Другият 
възможен извод е, че 

АЗ ОСТАНАХ БЕЗ СЕКС 
НА ПЪРВА СРЕЩА

защото въобще не съм била на среща. 
От всичко това може да се направи 
дори още по-лошата прогноза, че мъ-
жете вече не правят и срещи на пър-
ва среща. 
Аз, драги читателки, живея в при-

казката, а не в нейното продълже-
ние, което, подозирам, съвсем няма 

да е розово. Ще звучи като скандална 
публикация във вестник и ще започва 
така: „Първата среща и първият секс 
се разделят.“ 
Продължавам да вярвам на приказки-

те въпреки жестоката действител-
ност. Приказките са дали на жените 
образа на принца на бял кон, те са 
им разказали и за красивата любов на 
първата среща и на първия секс. 
Дано никое издателство не издаде 

продължението на прекрасното чети-
во, което е прекъснало на толкова ху-
баво място! 
Дано мъжете не намерят обществе-

на подкрепа за отказа си да правят 
секс на първа среща! 
Тъкмо ни направиха достатъчно ци-

нични, че да вярваме на действител-
ността, в която първата среща и 
първият секс се сграбчват лакомо. 
Тази жестока действителност тол-
кова ни хареса, че я превърнахме в 
любима приказка, а сега някакви нови 
мъже ни казват, че това четиво ня-
мало повече да се изучава в училище.   
Възможно е първата среща и пър-

вият секс да знаят, че връзката им 
ще трае кратко, и да не искат да я 
бързат или пък изобщо не искат да 
я започват. Това обяснение дойде от 
факта, че браковете днес траят по 
две-три години, а връзките – още по-
малко. 
Понякога дистанцията се определя 

от факта, че тази първа среща е 

ПЪРВА СЛЕД МНОГО, 
МНОГО ДЪЛГО ПРЕКЪСВАНЕ 

Как да правите секс, като не помни-
те откога дори не сте се целували? 

Във всеки случай представите ни за 
психологията и етикета на първите 
срещи и на интимните първи сре-
щи са се променили до неузнаваемост. 
Всичко се движи с бясна скорост и 
изглежда, за да следваме промените, 
трябва да забавим темпото, както 
предложиха мъжете.  
Новите повели на времето, които 

учат да не се прави секс на първа 
среща, поне ще спестят някои от 
досегашните женски тревоги. Ако из-
общо такива са останали. А трябва 
ли да се чака и колко точно? Няма 
ли мъжът да изгуби интерес? Въз-
можно ли е да ни разбере неправил-
но, ако веднага се съгласим да скочим 
в леглото?
Вместо да се вайкаме и да се ослуш-

ваме, най-добре е да основем движение 
за възвръщане на позициите на секса 
на първа среща и да припомним, че 

НЯМА ПО-УБЕДИТЕЛНИ ДИКТАТОРИ 
ОТ ЖЕНИТЕ 

Само така доброто ще победи, как-
то е в хубавите приказки. А чиклит 
приказката, с която започнахме, ще 
завърши точно там, където е прекъс-
ната. Краят є звучи така: 

 Мирен СЛАВОВА

Днес първата среща и първият секс 

живеят щастливо заедно в огромен 

дом, някъде на границата на разши-

ряващия се Европейски съюз. Развли-

чат се в частния си киносалон, име-

нието им разполага още с ресторант 

и бар за първа среща, както и с ня-

колко огромни спални за първи секс.
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Ако останете без секс на първа среща, 
възможната причина е, 

че не сте имали среща, а само... 
сте ходили на кино

ДАНО МЪЖЕТЕ НЕ НАМЕРЯТ 
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

ЗА ОТКАЗА СИ ДА ПРАВЯТ 
СЕКС НА ПЪРВА СРЕЩА. 
ТЪКМО НИ НАПРАВИХА 
ДОСТАТЪЧНО ЦИНИЧНИ, 
ЧЕ ДА ВЯРВАМЕ НА 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА, В КОЯТО 
ПЪРВАТА СРЕЩА И ПЪРВИЯТ 
СЕКС СЕ СГРАБЧВАТ ЛАКОМО.
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В
ероятно мнозина вече 
са готови да поспорят 
и ще кажат, че се-
ксът е по-важен. Ние 

няма да разглеждаме въпро-
са от медицинска гледна 
точка, а именно влияе ли 
лошо професията върху по-
тентността на мъжа, или 
напротив, позволява му да 
води здравословен начин на 
живот и да има пълноценен 
секс. Ние не искаме и да 
противопоставяме секса на 
професията, опитвайки се 
да разберем кое е по-добро 
– сексът или професията. 
Искаме само да разберем 

КОЯ ПРОФЕСИЯ Е 
ДОБРА ЗА СЕКСА 

и какво жените могат да 
разберат за поведението на 
мъжа в леглото по… ра-
ботното му място. 
Точно когато искат да си 

отговорят на тези въпро-
си, много жени си мечта-
ят да притежават ясновид-
ски способности, да разга-
дават безпогрешно сексуал-
ното поведение на избра-
ника си според това, как-
во работи той, колко е дъ-
лъг носът му и други таки-
ва женски дивотии. Има и 
още признаци, по които да-
мите гадаят за сексуалното 
майсторство на господата 
– по чертите на лицето, 
прическата, стила на обли-
чане и дори цвета на очи-
те. Глупости! Ако мъжът в 
бързането сутринта е на-
влякъл първия чифт дън-
ки, изпречили се пред погле-
да му, иди, че отгатни ка-
къв е този мъж в леглото 
според начина му на обли-
чане. Но понеже жените не 
обичат да удрят на камък, 
те непрекъснато си измис-

лят нови начини, които да 
им помогнат в отговора на 
големия въпрос: „Какъв ли 
секс прави той?“ Поредни-
ят е да разчитат сексуал-
ността на мъжа по негова-
та професия. 
„Със зодиите беше по-лес-

но.“ Знаем, че това ще си 
помислите, защото знаците 
в зодиака са само 12, а про-
фесиите – безброй. Не се 
безпокойте! С „професио-
нална“ информация можете 
да се затрупате отвсякъде 
– списания, интернет, при-
ятели. Не всяка жена може 
да разкрие пред друга име-
ната на мъжете, с които 
дава примери за сексуалния 
си живот, но професиите 
им – на драго сърце. И с 
радост би споделила изводи-
те си, че 

ВОДОПРОВОДЧИКЪТ Е 
ПО-СТРАСТЕН ОТ 

СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 
и че шофьорите са го-
леми женкари. Така че 
инфо от приятели ще 
намерите предостатъч-
но. Стига само да 
проявите интерес.
Освен това има 

много популяр-
ни професии 

– такива, които познаваме 
повече или поне си мислим, 
че познаваме, – за които не 
е нужно да събираме никаква 
допълнителна информация. 
Подбрахме за вас пет при-

мера и се опитахме да ана-
лизираме наистина ли смя-
таните за най-сексапилни 
мъжки професии отговарят 
на славата си.

1. СТРИПТИЙЗЬОР

Вероятно изобщо не се 
учудвате, че тази профе-
сия оглавява импровизирана-
та ни класация за сексапил. 
Този сексапил обаче е ня-
как много предсказуем. Съв-
сем предвидимо е сексуално-
то желание на жените да 
се събуди при вида на краса-
вец с удивителна фигура и 
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В ЖИВОТА ОБИКНОВЕНО СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ХУБАВА ПРОФЕСИЯ 
Е С ПРЕДИМСТВО ПРЕД СТРЕМЕЖА КЪМ ХУБАВ СЕКС. 
КОЙ ЩЕ ПОВЯРВА, ЧЕ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ГОЛЯМА ФИРМА ЩЕ 
ПРЕДПОЧЕТЕ ДА ИМА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В СЕКСА, 
ВМЕСТО ФИРМАТА МУ ДА БЕЛЕЖИ РЪСТ?
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хубав тен. Ако пък същият 
този мъж е факир и в тан-
ците, всички знаем на какви 
мисли би навел той краси-
вите женски главици. 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Професията на стриптий-
зьора е изключително стре-
сова. Докато са на работа, 
мъжете са длъжни да кон-
тролират своите желания. 
Нереализираните им фан-
тазии към посетителките 
на нощните клубове, кои-
то възникват често, могат 
да изиграят на красавците 
лоша шега. Толкова лоша, че 
в секса да разочароват сво-
ята партньорка. Още по-
трудно е да изградиш сери-
озни отношения с предста-
вители на тази професия. 
Не си правете илюзии!

2. ПИЛОТ ИЛИ 
МОРСКИ КАПИТАН

Някои наричат тези за-
нимания „професии по раз-
писание“. Силни и сериоз-
ни мъже в униформа, кои-
то управляват цели самоле-
ти или кораби – коя жена 
не си е фантазирала за бърз 
секс (по разписание) с та-
къв мъж? 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Умението да правиш всич-
ко по разписание е основ-
ната отличителна характе-
ристика на мъжете с така-
ва професия. На тях са им 
нужни стабилни отношения, 
на секса гледат като на 
физиологична необходимост, 
а не като на удоволствие, 
което не може да се про-

пусне или прекъсне. В край-
на сметка никой от тях не 
може да си позволи да за-
държи полета или рейса си, 
за да довърши партньорка-
та му втория си оргазъм. 
Не се страхувайте обаче да 
направлявате тези мъже в 
леглото и даже открове-
но да доминирате. Когато 
те разберат какво искате 
в секса, няма да се поколе-
баят и ще се постараят да 
ви доставят удоволствие.

3. ПОЛИЦАЙ, ВОЕНЕН

Мъже, които винаги са 
във форма, винаги са сери-
озни и готови за решител-
ни действия. Почти невъз-
можно е да ги завариш не-
подготвени. Страстни лю-
бовници са, а броят звез-
дички на пагона възбужда 
жените не на шега.

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Те не разбират флирта. 
Възприемат всеки жест и 
поглед от страна на неж-
ния пол като директна за-
повед за сексуална атака. 
Тези мъже са досадно на-
стойчиви, не приемат от-
каз. С тях не бива да се 
шегувате, защото всяка 
ваша шегичка те разбират 
като покана за секс.

4. БИЗНЕСМЕН, 
ПРЕДПРИЕМАЧ, РЪКОВО-
ДИТЕЛ, МЕНИДЖЪР

Кое не ви се струва съблаз-
нително? Скъпите костюми 
(доспехите на тези мъже) 
или още по-скъпите коли, в 

които те се возят?

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Съвсем невинаги на скъ-
пата марка кола отгова-
ря също толкова качестве-
на сексуалност. Често точ-
но такива мъже изпитват 
трудности на интимния 
фронт. „Не се доверявай на 
никого“ – това е златно-
то правило на мъжете, кои-
то заемат ръководни длъж-
ности. Те винаги очакват, 
че някой може да се опита 
да завладее тяхната тери-
тория, имуществото им и 
пр. Сами се досещате, че 
това се отнася не само за 
бизнеса, но и за личния им 
живот. Ето защо, да бъдат 
разкрепостени в леглото, за 
тях е непосилна задача. 

5. АКТЬОР, 
ХУДОЖНИК, ПИСАТЕЛ

Да ги наречем „мъже с 
творчески професии“. При-
ето е да се мисли, че те 
са най-големите романтици 
– правят серенади под про-
зорците, съчиняват стихо-
ве, рисуват шедьоври, вдъ-
хновени от любов. А се-
ксът с тях е романтична и 
нежна приказка. 

В 
ДЕЙСТ-
ВИТЕЛНОСТ 
Ако сте с 

такъв роман-
тик, ще ви се на-
ложи да развивате би-
цепсите си, защото тези 
мъже обичат жените да ги 
носят на ръце. Предста-
вителите на творческите 
професии изпитват „твор-
ческа“ нужда някой посто-
янно да им се възхищава. 
Те са и доста непостоян-
ни – винаги искат да им 
е ново и интересно. Едно-
образният сексуален живот 

не е за тях. Главното за 
творците са ярките от-
ношения и разнообразният 
секс. Ако имате сексуална 
връзка с такъв човек, бъ-
дете готови на всичко и 
поддържайте изобретател-
ността си във форма.
Тук безотговорните ни 

опити да разгадаем „сек-
суалните характеристи-
ки“ на мъжките профе-
сии свършват. Психолози-
те, социолозите и антро-
полозите веднага ще взе-
мат думата и ще кажат, 
че не са правени изследва-
ния за това, как професи-
ята влияе на „работата“ в 
леглото. А и коя от нас, 
жените, може да каже, че 
докато е била продавачка, 
е правила по-лош секс, а 
когато е започнала рабо-
та в чуждестранна компа-
ния, изведнъж коефициен-
тът є на полезно сексуал-
но действие се повишил? 
Действително няма гледна 
точка, от която да мо-
жем да разсъждаваме обо-
сновано по темата. Мо-
жем само да правим пред-
положения за всички зави-
симости на секса от про-
фесията и да обобща-
ваме предпазливо. 
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Героят в мен
Луиз Хей не е име, което 

може да се срещне по фил-
мовите плакати, макар че 
има среди, в които е по-по-
пулярна и от Батман. Прех-
върлила 80-те, тя и днес 
е икона, сякаш сладък спо-
мен от времената на Мери-
лин Монро, когато красиви-
те жени бяха лица на една 
по-различна Америка.
Животът є се преобръ-

ща, когато е на 49 годи-
ни – за някои ужасна въз-
раст, на която няма да ти 

обърне внимание нито 
известен режисьор, 
нито красив богаташ. 
Като бивша манекен-

ка и Луиз се е докос-
вала до известността. 
Раково заболяване оба-
че я прави излишна в 

светските среди. Вярна на 
себе си, тя започва да жи-
вее по нов начин. Заложила 
живота си, американката 
разработва уникална систе-
ма за лечение, която зала-
га на първо място на по-
зитивността. Добрите ми-
сли работят за теб, пропо-
вядва Хей, и понеже дейст-
вително надживява ковар-
ната болест, се превръща 
и в най-големия пример за 
правдивостта на система-
та си. Въпреки това изда-
телите не обръщат вни-
мание на книжката, коя-
то пише – „Излекувай тя-
лото си“. Луиз Хей я от-
печатва сама, подарява я на 
приятели и непознати... По-
сле пише „Излекувай живо-
та си“ и идва времето на 
бестселърите... Най-важни-
те неща нямат етикет с 
цена, проповядва тя и ся-
каш малко чудотворно до-
бавя: „Силата е в теб!“

Можеш, ако 
мислиш, 
че можеш
Позитивното 

мислене обаче е ро-
дословно дърво с много раз-

клонения. За негов основопо-
ложник психолозите сочат 
Ернст Холман. Друг амери-
канец също става светов-
ноизвестен с уроците по 
хубави мисли, които дава... 
Животът на Норман Вин-
сънт Пийл (1898–1993 г.) е 
огледало на тезите, с ко-
ито изпълва книгите си. 
Онова, което мислиш, съ-
бужда енергия във вселена-
та – казва Пийл – и ако 
го мислиш достатъчно чес-
то и достатъчно продъл-
жително, то действително 
ще породи физически резул-
тат в твоя живот.“ А по-
сле подкрепя мисълта си с 
примера на своя личен жи-
вот. Женен за съпругата 
си Рут повече от 60 годи-
ни, той се радва на семейно 
щастие. В кариерата също 
му върви – редактор е на 
сп. „Гайдпост“. Ръководни-
те му принципи са свобо-
да и вяра, сам той се числи 
към Реформираната протес-
тантска холандска църква 
в Ню Йорк. Сред най-по-
пулярните му заглавия пък 
са „Силата на положително-
то мислене“, „Ентусиазмът 
променя света“ и „Във вя-

рата е истината“.

По примера 
на природата

Положителното мислене 
обаче е като топлата вода 
– нали не си мислите, че е 
изобретено нейде в Амери-
ка през XX век?
За да разкрие именно спо-

собността на древните да 
мислят положително, д-р 
Робърт Стоун се връща при 
древните гърци с тяхната 
слабост да философстват. 
Разкрива жизнения им модел, 
сякаш да подчертае колко 
естествено е протичала ми-
сълта преди няколко хиля-
долетия в главата на чо-
века. Едни от най-големи-
те си вдъхновения елините 
получавали, докато се диве-
ли на природата. Корените, 
вятърът, приливът стана-
ли основа на връзката им 
със света. Именно отдале-
чаването на съвременния чо-
век от естествената среда 
го води до много главоболия, 
твърди д-р Стоун, който е 
автор на 86 книги и пре-
подавател по метода Сил-
ва. А за да подкрепи мисъл-
та си, дава един прости-
чък пример: отпуснете се 
сред природата и ще усети-
те „бялата“ енергия, която 
ви облива. Това е доказател-
ство, че тази връзка не е 
прекъсната, че красивото и 

ЕзотеричноЕзотеричноЕзотерично

Измислен свят
Както добрите, 
така и лошите 
неща се случват 
първо в нас самите. 
Доказателства за тази 
простичка философия 
има и в древността, а 
и в наши времена.
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положителното е изначално-
то състояние на света ни.

Хармонията е 
въпрос на морал
Над хармонията размишля-

ва Вера Пайфър, която се 
занимава професионално с 
психоанализа. Има практи-
ка и като хипнотерапевт, 
така че събирайки богат 
опит, дава отговори за мно-
го от проблемите на съвре-
менния човек. Пише и книги, 
чрез които съветва напри-
мер как да разширим при-
ятелското си обкръжение 
или да заменим безсилието 
и самотата с положителна 
самооценка и добри собст-
вени желания. „Едно от най-
важните ви морални задъл-
жения е да бъдете в хармо-
ния със себе си“ – твърди 
Вера. Така се отключва и 
собствената ни способност 
да бъдем щастливи, защо-
то хармонията означава да 
се тревожиш по-малко и да 
се радваш повече, да виж-
даш хубавите неща, а не 
печалните... Голямата сила 
на положителната нагласа е 
да те накара да харесваш 

себе си, да те интересуват 
околните, да проявяваш ин-
терес и към света!

Йога възпитава 
ума в добро

Древните представи за 
ума са развивани в продъл-
жения на хилядолетия. Си-
вото ни вещество обаче не 
е изследвано със скалпел, а 
чрез обстоятелствата, ко-
ито... създава или пък про-
меня. Затова системи като 
йога имат безспорно добра 
представа за начина, по кой-
то човек мисли. Концепту-
ално, умът работи в три 
режима: летаргично, енер-
гично и хармонично. Първо-
то състояние поражда недо-
волството, негативните ми-
сли и объркаността. Енер-
гичността пък дава шанс 
и на нашите страсти да 
се изявяват, въпреки че в 
това си състояние умът ни 
може да... „вижда надалеч“. 
Балансът пък е присъщ на 
хармоничните ни мисли, но 
єога обикновено разглежда 
нас самите като изява и на 
трите възможности в раз-
лични пропорции. Безспорно 
обаче е едно – когато раз-
мишляваме положително, са-
мият живот е по-ясен, а 
проблемите – решими.

Добро настрое-
ние за тялото

Когато мислим положител-
но, организмът ни разбира 
това. Изследвания се правят 
от дълго време. В унисон 
обаче с източни системи за 
здравето, например Аюрве-
да, по правило хармоничният 
живот по-рядко води към 
болести и страдания. Запад-
ните лекари вече също зна-

ят това, макар че съвре-
менната медицина отстъпва 
позициите си изключител-
но бавно. Резултатите от 
такива изследвания обикно-
вено си приличат, различни 
са само повлияваните орга-
ни или проблеми – по-ниска 
кръвна захар, по-редки аст-
матични кризи, колитът от-
шумява, подобрява се дори 
имунната система при хора, 
заразени със СПИН.

Силата на 
мисълта ражда 

„чудесата“
Древните вярвания и съ-

временната наука съвсем 
се сплотяват в едно цяло, 
щом застанат зад мъдрост-
та на молитвите и ман-
трите. Многобройни изслед-
вания показват ефектив-
ността им – при това не 
просто в личен аспект, а 
върху другите. Мисълта в 

такива случаи се превръща 
в посредник между по-висш 
източник на енергия и тя-
лото. Правени са и експери-
менти, в които се включ-
ват хора от различни ве-
роизповедания – християни, 
хиндуисти или пък будист, 
мюсюлмани и евреи... „Чуде-
сата“ обаче се случват не-
зависимо от културни или 
религиозни различия! Паци-
енти, към които се отпра-
вят молитви, се възстано-
вяват по-бързо, операциите 
са по-леки, последствията – 
приемливи! Или както казва 
д-р Лебовици от медицин-
ски център „Рабин“ в Из-
раел, най-важното е молит-
вата да е произнесена от 
доброжелателен и убеден в 
праведното дело човек, раз-
стоянието няма значение.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание 
„Усури“

Положително 
мислене ЗА 
МЕНИДЖЪРИ
С всевъзможни сред-

ства модерната психо-

логия от XX и XXI век оп-

итва да реализира сила-

та на мисълта и в про-

фесионална област. Това 

обаче не значи, че мени-

джърът трябва просто 

да мисли положително. Техники-

те, разработвани на базата на 

мисълта, целят да се контро-

лират емоциите, да се заменят 

отрицателни схващания с поло-

жителни, да се общува по един 

по-успешен модел. Така се раж-

дат системи, които разчитат 

на най-добрия избор в заплете-

ни ситуации, а и да се повлия-

ва чрез позитивизъм на околни-

те. Бизнесът изцяло се пренася 

в областта на мисълта, въпро-

сът е добре да се усвоят ин-

струментите є, но интересно-

то е може ли мисълта да лъже 

или заблуждава толкова добре, 

колкото безкористно помага...
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По светаПо света

О
тново сме в Гърция, позната и 
непозната, близка и далечна, но 
със сигурност гостоприемна за 
българския турист. Вече. Път, 

граница, път… и вече сме в плани-
ната Парнас, населена с легенди от 
гръцката митология. Движим се по 
спирала, гледките се редуват – ту 
внушителни, ту страховити, – обла-
ците са надвиснали и обещават буря 
и само тук-там 

НЕЖНО СЕ ПРОКРАДВА СЛЪНЦЕТО 
осветявайки спокойни, пасторални 
пейзажи.
Движим се бавно и внимателно, на-

щрек сме – и от гледката, и от опас-
ните участъци по пътя. Да се прекоси 
цялата планина Парнас – това е един 
от вариантите да се стигне до Делфи 
с кола. Има и друг – по истинско ев-
ропейско шосе, построено в долината. 

Но ние предпочетохме планинския път. 
Дори само защото е с километър по-
къс, но не само заради това, а заради 
живописните природни картини.
Малко преди да стигнем до градчето 

Делфи, ни очаква приказна гледка на 
огромна маслинова гора, плавно преми-
наваща в дълбок морски залив – пре-
ливане на маслиненозелено в морско-
синьо. Впоследствие се оказа, че на 
тази гледка човек може да се насла-
ди от всички ресторанти на Делфи с 
чаша узо или вино в ръка.

ГРАДЧЕТО Е МЛАДО 
– на не повече от 50 години, разполо-
жено върху почти отвесния склон. На 
трите му стъпаловидни улички, наре-
дени една над друга, са накацали мал-
ки хотелчета, сувенирни магазинчета 
и фамилни ресторантчета. И все пак 
изненада – не се запознаваме с нито 
един български сервитьор (това е поч-
ти неизбежно в други гръцки градове), 
но всички са много дружелюбни и при-
ятелски настроени към българите.

ветаПо светаПо светаветаетаПо светаПо светаааааеео свео светтПо светПо светПо света   

Амфитеатърът в Делфи

В музея на Делфи

Снимки Личен архив
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На професионалистите от „Атлас Травелс“ можете да се доверите, защото те лично проверяват всички предлагани дестинации. 
Агенцията е специализирана и в областта на бизнес пътуванията. 

www.atlas-travels.net

Колоните в храма на Аполон са не-

подвластни на времето – връзка 

между земното и космическото

Сякаш вълшебство 

извира 

от планината

Срещаме много мили холандци, до-
шли като нас да съберат слънце в 
Гърция и 

ДА ТЪРСЯТ ХРАМА

На сутринта ставаме рано, искаме да 
снимаме, искаме да бъдем там първи, 
искаме да преживеем величието и мис-
тиката, дошли там нейде от дълбини-
те на историята. Всеки си спомня по 
нещо – легендите за Аполон, предсказа-
нията на Пития, древни митове и пре-
дания, забулени във вечни тайни.
Утро е. Планината е обгърнала ос-

танките на величествения храм. Въз-
духът ухае на трева и някакъв нея-
сен магнетизъм владее пространство-

то. Щракат апарати – останките от 
кръглия храм, основите на гимназиума, 
от другата страна на шосето са ко-
лоните на величествения храм на Апо-
лон, съкровищницата на тогавашния 
град-държава Атина, амфитеатърът 
и стадионът. Древни и непреходни. 
Питаме се 

КЪДЕ ЛИ ТОЧНО Е БИЛА ПИТИЯ 
в черната си тога, къде е хвърля-
ла омайни билки и треви в огъня, из-
ричайки магически слова, заклинания и 
съдбоносни предсказания. Май никой не 
знае… Но усещаме спокойствие, без-
метежност, безвремие, приютеност и 
желание да останем тук завинаги. 

Дали ни омагьоса оная омайност, ид-
ваща от дълбините на земята, която 
преди много години накарала овцете на 
местен овчар да подивеят (поне така 
твърди една легенда), или просто има 
нещо във въздуха и в самите нас? Дали 
тук все още витае духът на Пития?
А може би храмът в Делфи отваря 

храма на човешката душа, за да вне-
се в него светлина, любов, хармония и 
безкрайно спокойствие.
И ние ставаме някак си по-добри, 

по-изпълнени и обнадеждени, докоснали 
се до вечността.

Текст Ирена ЦEКОВА,

мениджър в туристическа агенция 
„Атлас“

Приказна гледка на пътя към Делфи – маслинова горич-

ка, плавно преливаща в дълбок морски залив

В Делфи почти няма местно население. Градчето е 

възникнало заради туристите. Хотели, ресторанти, 

сувенирни магазинчета – всичко работи заради тях

Съкровищницата, в която са събирани 

дарове от град Атина

Градчето има три главни улици, 

разположени терасовидно една над 

друга. Напомня за Велико Търново

Осем часът сутринта е. Бързаме, за да сме 

първите посетители в храма. Ентусиазирани 

германци вече са ни изпреварили

Останките от кръглия храм
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Charles Aznavour – 
Duos
Една от последните живи легенди 

на френския шансон е с поразите-

лен артистичен талант, съчетан с 

безгранична енергия. Шарл Азнавур 

го демонстрира с новия си двоен ал-

бум. В него най-известните песни 

на изпълнителя, продал над 100 ми-

лиона албума по време на феноме-

налната си кариера, са записани в 

дует с едни от най-големите звез-

ди на френската и международната 

сцена. Сред тях са Пол Анка, Селин 

Дион, Пласидо Доминго, Джони Хо-

лидей, Хулио Иглесиас, Елтън Джон, 

Лайза Минели, Едит Пиаф и Стинг. 

С изключение на дуетите с Франк 

Синатра и Дийн Мартин всички 26 

песни са написани и/или композирани 

от Шарл Азнавур и не са издавани до 

този момент.

Trance 2009
Ако не сте купонясвали достатъчно 

по празниците, може да наваксате с 

тази компилация от 20 омагьосва-

щи транс изпълнения – общо 80 ми-

нути с най-добрите представители 

на жанра. Първи в списъка е хитът 

First Light на Bart Claessen – типич-

но за него вокално тектранс пар-

че, което успя да влезе в топ 20 на 

даунлоуд класациите в цяла Европа. 

Следва омагьосващ инструментал с 

латиноелементи – Alanda на Carlos. 

Канадският диджей Jamaster A и го-

лемият Paul Oakenfold са замесени 

в трака Merry Chistmas Mr.Lawrence 

(Heart оf Asia). Сред другите хито-

ве в албума са меланхолично роман-

тичното Smalltown Boy на DJ Tom и 

пленяващата приказка Summernight 

Confessions на Leon Bolier.

СпектърСпектърСпектър

„Завинаги“
Една красива жена преобръща жи-

вота на един мъж. На бляcкaвo 

пapти известният aдвoкaт Джoвa-

ни Гpaциoли (Джaнкapлo Джaнини) 

попада в мрежите на изкусител-

ката Сара. Cъc cвoите cмpaзявa-

щи любoвни игpи тя е уcъвъpше-

нcтвaлa cпocoбнocттa cи дa кapa 

мъжете дa тичaт cлед нея, a cлед-

вaщата є цел е oчapoвaтелният 

Джoвaни. Bлюбен дo пoлудa в нея 

въпpеки непocтoянcтвoтo є и pе-

дувaщите cе poмaнтични cpещи c 

внезaпни oтcъcтвия, тoй изocтa-

вя cигуpнocттa нa бpaкa и дoмa cи. 

Ho безумният cтpaх нa Capa oт 

cеpиoзните вpъзки cъcипвa вcичкo 

хубaвo в живoтa є и тя гo изocтa-

вя. Oтчaяниетo oбcебвa Джoвaни и 

никoй не е в cъcтoяние дa излекувa 

paзбитoтo му cъpце, кoетo вoди дo 

неoбpaтими пocледcтвия.

„Вълшебникът 
Магориум“
Прелестна приказка за цялото се-
мейство с участието на големия 
Дъстин Хофман. Той е в ролята на 
мистъp Maгopиум – собственик на 
нaй-стpaнния, нaй-фaнтaстичния 
и нaй-чудесния мaгaзин зa игpaч-
ки в светa. Bсъщност тoвa е въл-
шебнo мястo, къдетo всичкo oживя-
вa. Нo ексцентpичният сoбственик 
се кaни дa се oткaже oт paбoтaтa 
си, все пaк е oтпpaзнувaл свoя 243-
ти poжден ден. В резултат на това 
някoгa шумният и oживен мaгaзин 
се пpевpъщa в сивo и унилo мястo, 
кoетo пpедстoи дa бъде зaтвopе-
нo. Eдинствените, кoитo мoгaт 
дa пoмoгнaт зa спaсявaнетo му, сa 
Moли Maxoни (Нaтaли Пopтмaн), 
9-гoдишен хлапак и скептичен сче-
товодител, нo сaмo aкo успеят дa 
oткpият в себе си вяpaтa във въл-
шебствoтo.

„Шаферът“
Как да кажеш на най-добрата си 

приятелка, че я обичаш – пред това 

предизвикателство се изправя 

главният герой в тази романтична 

комедия. Том (Патрик Демпси) е ча-

ровен мъж, с хубава работа и репу-

тацията на Казанова. През легло-

то му се изреждат различни жени, 

но той държи най-много на Хана, 

с която се познават от години. 

Само тя успява да го постави на 

място и само на нея той има пъл-

но доверие. Том все повече осъзна-

ва, че животът му няма смисъл без 

Хана, и решава да є предложи брак. 

Тя обаче се завръща от бизнес пъ-

туване в Шотландия и му сервира 

новината, че е сгодена, и дори го 

кани да є стане шафер. Единстве-

ният шанс на Том е да направи 

така, че да провали тази сватба.

„Свободни стаи 2: 
Началото“
Това е предисторията за смразява-

щия мистър Смит и неговия хотел 

на ужасите. Сред първите му жерт-

ви са трима приятели, които ще 

преживеят кървава нощ, която може 

да се окаже и последна. Калеб, не-

говата красива годеница Джесика 

и саркастичният им приятел Танър 

отсядат в „Медоу Вю ин“. Те копне-

ят да си починат след дългото пъ-

туване, но попадат на грешното 

място. Това не е просто поредният 

усамотен хотел, а ужасяващ капан, 

където гостите са безмилостно из-

мъчвани до смърт от садистичния 

маниак Смит и неговия ненаситен 

съучастник, който заснема на лента 

зловещите убийства. Въвлечени в 

жестока версия на Big Brother, три-

мата младежи трябва да се борят 

за оцеляването си.
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Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Невести 
на копнежа“
Книга за живота на една изключи-

телна жена – поетеса, философ и 

мистик – и нейния изпълнен с дра-

матични обрати живот, който при-

лича на литературен ребус. Хуа-

на Инес де ла Крус е дете чудо. 

Още съвсем малка тя чете вели-

ките автори на античността, за-

познава се с митологията на сво-

ята страна и написва първите си 

стихотворения. 15-годишна, Хуана 

става сензация с ума и красота-

та си в двора на вицекраля на Нова 

Испания в Мексико. Тя обаче обръ-

ща гръб на бляскавия дворцов жи-

вот и постъпва в манастир, къде-

то продължава да пише, борейки се 

за правото на жената на духовен 

живот и навличайки си гнева на Ин-

квизицията.

„Забранено“
„Какво ще правя? Ще видя. Де да 

можех да видя!“ Такива мисли се вър-

тят в главата на момичето. Име-

то є е Вихра, първата є целувка е 

била с жена, случва се да пие кафе-

то си уж със захар, а да є се стру-

ва горчиво. Нещо подобно на вкус е 

и животът є. Вихра е героинята на 

първата книга на Светла Иванова. 

Опитът на Светла да напише ро-

ман е бил успешен, а за всички по-

читатели на певицата тези стра-

ници са изключителна възможност 

да надникнат в душата на изпъл-

нителката, да се докоснат до оне-

зи нейни емоции, които не прозират 

от сцената. Но да знаете, че рома-

нът не е автобиографичен. Напи-

сан „на един дъх, на екс“, така как-

то героинята Вихра обръща водки-

те. Препоръчваме ви да го четете 

по-бавно за по-дълга наслада.

„Гробище за 
домашни любимци“
Неподвластен на времето се ока-

за този роман на Стивън Кинг, до-

казал, че няма по-голям майстор от 

него в страховития жанр. Ужася-

ващата история за пропадането в 

ада на едно обикновено семейство 

постигна невероятна популярност 

благодарение и на успешния є кино-

вариант. Семейство Крийд се пре-

мества да живее в красива стара 

къща в провинциален Мейн. Всич-

ко изглежда прекалено хубаво, за да 

е истина: бащата – лекар, краси-

ва съпруга, очарователна дъщерич-

ка, сладко бебе момченце, а сега 

и този идиличен дом. Като семей-

ство те имат всичко, даже и га-

льовна котка. Но в близката гора 

се крие смразяваща кръвта сила, 

която ще изправи Крийд пред ко-

шмарно изпитание.

„Здрач“
Тази историята за невъзможната 

любов на едно смъртно момиче и 

един вампир се превърна в истин-

ски феномен. Тя е първата книга 

от фентъзи поредицата на Стефа-

ни Майър, която измести от сърца-

та на тийнейджърите приключени-

ята на Хари Потър. Четирите кни-

ги от нея се задържаха 71 поред-

ни седмици на първо място в кла-

сацията на „Ню Йорк таймс“. Бела 

Суон винаги е  различна и в учили-

ще никой не я забелязва. Но кога-

то се премества във Форкс, неща-

та се променят. Тя се превръща 

в център на вниманието, а нейно-

то е привлечено от мистериозния 

и нечовешки красив Едуард Кълън. 

Едуард обаче пази страшна тайна, 

а разкриването є ще доведе до ре-

дица опасности и до раждането на 

една изпепеляваща любов.

„Шпионинът, 
който дойде 
на Коледа“
Бащата на съвременния трилър Дей-

вид Морел отново заплита интригу-

ващ и изпълнен с изненадващи обра-

ти сюжет. В него един мъж се из-

правя пред най-голямото изпитание 

в живота си. Пол Каган е преследван 

от трима въоръжени мъже. Той тряб-

ва да спаси не само собствения си 

живот, но и този на бебето, което 

носи под шубата си. Преследвачите 

са членове на руската мафия и Ка-

ган много добре познава жестокост-

та им, защото доскоро самият той 

е бил един от тях. Тази вечер обаче 

всичко се е променило. Като един от 

най-безмилостните наемници на ру-

ската мафия Каган решава да излезе 

от прикритие, убива един от хората 

си и се опитва да бяга с бебето, кое-

то е трябвало да отвлекат.

„Приключението 
на дамския 
фризьор“
Това е последната книга от сати-
ричната трилогия на Едуардо Мен-
доса, включваща още „Загадката 
на омагьосаната крипта“ и „Масли-
новият лабиринт“. Общото в три-
те романа, пародия на детектив-
ския жанр, е комичният главен герой 
– леко смахнат злосторник без име, 
който тук се проявява в ролята на 
Джеймс Бонд. Анонимният детектив 
най-сетне е изписан от лудницата, 
но попада в едно още по-безумно об-
кръжение – каталонското общество, 
където той се оказва с повече здрав 
разум от всички. Криминалната ин-
трига не е лишена от сходство с 
българската действителност. И 
тук се наслаждаваме на бликащото 
въображение на Мендоса, на свежия 
му, на места сюрреалистичен хумор 
и саркастичния език.
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„Пътува Одисей“
Въображението на Теди Москов е неизчерпаемо. Големият режисьор ви-

наги успява да ни изненада с нещо оригинално, заредено със силна доза 

абсурд и черен хумор. Авторският му спектакъл по мотиви от „Одисея“ 

на Омир е поредният му шедьовър. Одисей не може да стои на едно мяс-

то, прескача от остров на остров, а покрай него са богините на съдба-

та, очакващата го Пенелопа, други герои от гръцката митология и... ня-

кои по-съвременни герои. Всъщност Москов обещава още нови образи – 

циклопи, кентаври и други, които със сигурност ще обогатят още повече 

представлението. Той признава, че целта му не е да върви по сюжета на 

Омир, а по съдбата и желанието за път. Задължителен спектакъл!

„Професията на г-жа Уорън“
Макар че е писана преди век, пиесата на Бърнард Шоу е много актуална 

и днес, когато лесно натрупаните пари започват да изглеждат срамни. 

Едно семейство се оказва на ръба на нервна криза, резултат от неразум-

ните действия на властната г-жа Уорън (много силна роля на Слава Геор-

гиева). Драматургията на Шоу е адски добра, но сътресението в отно-

шенията между героите лесно би могло да се превърне в безумно креще-

не на сцена. Бина Харалампиева обаче не е изпуснала нещата от контрол. 

Тя умело е режисирала актьорите. Удоволствие е да се гледа играта на 

младите София Бобчева и Христо Терзиев – част от новото попълнение в 

трупата на ловешкия театър. 

Аплодисменти

9 по десетобалната

Аплодисменти

7 по десетобалната

Аплодисменти

6 по десетобалната

Аплодисменти

2 по десетобалната

Театър „Българска армия“

Драматичен 
театър – Ловеч

Драматичен 
театър – Ловеч

Модерен театър
„Клас“
Тази постановка на Ивайло Христов звучи адски актуално на фона на все 

по-честите случаи на агресия в училище. Две момчета не издържат на 

постоянното малтретиране на съучениците си и решават да се самораз-

правят с... оръжие. От този истински сюжет естонецът Илмар Рааг се 

вдъхновява за своя първи игрален филм, номиниран за „Оскар“. А сега мо-

жем да видим на българска сцена тази потресаваща история като част 

от програмата на новосформирания частен Модерен театър за предста-

вяне на съвременни драматургични текстове и млади имена в областта 

на театралното изкуство. Играта на абсолвентите от класа на проф. 

Пламен Марков – Тони Минасян и Павлин Танев, е на ниво.

„Капризите на Марияна“
Пиесата на класика Алфред дьо Мюсе може и да няма качествата на „На-

празни усилия на любовта“, но сюжетът за болните от любов обитате-

ли на малко градче звучи интригуващо. За жалост съвсем не толкова ин-

тригуваща е постановката на Гергана Тодева, която доста неуспешно се 

е опитала да осъвремени действието. Всички отправки към настоящето 

(„Марияна кара ко-ле-ло“) звучат съвсем не на място. Вместо изгарящи 

от страст герои на сцената се вихрят пулещи се един на друг актьори, 

които явно сами не знаят защо им се налага да се гонят и пълзят по два 

опънати моста (с това се изчерпва сценографията, отново дело на Тоде-

ва). След 80 минути си тръгвате с усещането, че сте гледали безкраен и 

долнопробен сериал.

Текст Ивайло ТодоровБела, брой 2 (132), 200996



 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

ИДЕИ ЗА КОПИРАНЕ
Малкото понякога е много. Ако изворът ви 
на хрумвания за интериорни решения е пре-
съхнал, ние ще ви помогнем с няколко свежи 
предложения – например как можете да из-
майсторите калъфка за възглавница от обик-
новен шал или пък да си направите етажерки 
от пейки или сушилня за детски рисунки...

ИЗНЕНАДИ ЗА ПТИЧКИТЕ
Оригиналните хранилки за птици, за които също ще ви дадем 
идеи, ще са и чудесна украса на вашия двор през зимата. А и мо-
жете да включите децата в направата им, което ще е забавно. 

МАЛКИ ВКУСНИ НЕЩА
Когато нямате много време за 
готвене, но пък не ви се яде какво да 
е, запретнете ръкави и експеримен-
тирайте някоя от четирите рецепти, 
които „Бела“ селектира за вас на стр. 
106–107. Ще „загубите“ най-много 50 
минути, но пък вкусовите ви рецепто-
ри ще се почувстват поглезени.

ГОРЕЩО СИРЕНЕ
През студените зимни дни топ-
лото фондю е изключително 
удоволствие. А това, че се сер-
вира в един общ съд, предразпо-
лага към по-оживени и неприну-
дени разговори край масата. Ако 
не вярвате, пригответе поне 
веднъж това ястие за вечеря и 
поканете приятелите.

ДА ПОСТЕЛЕМ КИЛИМА!
Спомняте ли си, че килимът беше най-
красивата вещ в социалистическия дом? 
Даже някои семейства си имаха по три в 
хола – един на пода, един закачен като пано 
на стената и един преметнат върху дива-
на. Днес килимите продължават да играят 
важна роля в интериора, но въобще не се 
налага да ги избирате на принципа „колко-
то повече, толкова по-добре“. А как точно, 
можете да прочетете на стр. 104–105.
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Идеи за копиране

Калъфка от шал
Новият калъф за възглавница ще бъде готов за минута! При това не ви трябва нито 

шевна машина, нито дори игла и конец. Изберете шал (или парче плат) с квадратна фор-

ма, който по размер да е по-голям от възглавницата, която ще обличате. Сложете въз-

главницата върху шала и плътно завържете двата му противоположни края. Вържете на 

красив възел (постарайте се повече) и останалите два противоположни края, тъй като 

това ще бъде лицето на калъфа.

Стационарен 
ключодържател
Ясно е, че никиой не иска да търси клю-

човете си из цялата къща. Винаги ще 

бъдете сигурни къде се намират те, 

ако им отредите специално място. Из-

ползвайте здрава (масивна) дървена 

фоторамка и няколко средно големи ме-

тални куки на винт, които можете да 

купите от всеки железарски магазин. 

Навийте няколко на долната страна на 

рамката (виж илюстрацията). Оста-

ва ви само да сложите в рамката ня-

коя любима семейна снимка и да окачи-

те ключодържателя на подходящо мяс-

то в коридора.

Сушилня за рисунки
Децата ви започват да рисуват и нито вие, нито те искате да се 

разделяте с шедьоврите им. Как най-добре да се погрижите за дет-

ските рисунки, преди да ги подредите в албума за вечни времена. В 

този случай дори няма да ви се налага да правите или да приспособя-

вате нещо. Просто купете нова или пък извадете от килера старата 

сушилня за кухненски съдове. В отделенията за прибори можете да 

сушите измитите четки, а в другите отделения – самите рисунки.
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Табло „цветна полянка“
Необходими са ви филц, акрил или вълнени парчета 

плат в различни оттенъци, лепило, ножица, гвоз-

деи с големи глави (или пък кабарчета). Изрежете 

от плата цветя в различни размери, съчетайте 

ги по ваш вкус и слепете три изрязани парчета в 

едно цвете. След това ги прикрепете към табло-

то с помощта на гвоздеите или кабарчетата. Да 

учиш и работиш, невинаги е приятно, но когато за-

дачите ви за седмицата са толкова пъстри, вина-

ги ще се подсещате за тях с цветно настроение. 

„Лепкава“ лента
Не бързайте да изхвърляте стария колан. На-

нижете на него всички ролки скоч и изолир-

банд, пръснати из къщата. В първия момент, 

когато ви потрябва нещо от „лепкавата“ лен-

та, ще оцените в колко удобно съоръжение 

може да се превърне един обикновен колан.

Етажерка 
от пейки
Боядисайте няколко пейки с 

различни дължини в любимите 

си цветове и ги подредете 

една върху друга. Веднага ще 

получите отличен стелаж, на 

който можете да подредите 

всякакви дреболии. Укрепе-

те конструкцията, а после я 

сложете плътно до стената, 

за да не я разглобите с някое 

свое неволно движение.

Чанта за баня
Отрежете горната част на 

стари дънки. Дънковата чан-

та ще бъде по-обемна, ако є 

пришиете дъно. Другият ва-

риант е само да съедините 

долните краища там, къде-

то сте отрязали пантало-

на. Украсете с апликации. В 

чантата ще ви бъде удобно 

да държите сешоар, четки и 

гребени за коса и всички ос-

танали малки, но необходими 

за тоалета ви неща. 

Подвързия за книга
Изрежете правоъгълник от стари дънки. „Облечете“ лю-

бимата си книга с плата по същата технология, по ко-

ято обвивате книга с хартиена подвързия. Когато под-

вързията бъде готова, залепете краищата на плата. За 

красота направете върху обвивката апликация от мъ-

ниста и стъклени или пластмасови орнаменти. 
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www.mebeliaron.com

С
палнята е мястото, къде-
то започва и завършва всеки 
един ден. От начина, по кой-
то изглежда тази част на 

дома ни, зависи и в какво настроение 
ще сме ние – сутрин и вечер. 
Много модерен напоследък е цве-

тът венге. Представете си и спал-
ня в този тъмен цвят, който иде-
ално контрастира със светли тоно-
ве и с бяло. Тъмните цветове внуша-
ват тайнственост и загадъчност и 

в този смисъл няма по-подходящи от 
тях за спалното помещение. Светли-
те цветове, от друга страна, прида-
ват закачливи отблясъци и създават 
настроение. Съчетанието между две-
те ще зареди вашата спалня с интри-
гуваща и... страстна атмосфера.
Както винаги, и този път Мебелна 

компания „АРОН“ ни предлага 

няколко изключителни 
модела спални 

– Santiago, Lyon и Malena. 
Спалня Santiago се състои от 
легло, гардероб, комод и нощни 

шкафчета в цветовата комбинация 
от венге и алуминий. Сребристите 
отблясъци внасят повече светлина и 
простор в стаята и прекрасно кон-
трастират с тъмното венге. Декора-

тивно огънатите алуминиеви врати-
чки на гардероба и комода създават 
усещане за мекота, а изящно огъна-
тата табла на спалнята въздейства 
еротично и изкусително.

Ако харесвате правилните фор-
ми, изберете спалня Lyon, която 

можете да намерите само в магазини 
„АРОН“. Тя също се състои от гарде-
роб, легло, комод и нощни шкафчета 
в цветовата комбинация венге и алу-
миний. НО е по-изчистена. Правите 
линии сякаш освобождават помещени-
ето, внушават простота и неангажи-
раност. С допълнителните декорации, 
които ще поставите в тази спалня, 
ще внесете част от своята индиви-
дуалност в помещението.

Ако искате всички да ви завиж-
дат, изберете спалня Malena, из-

Спалня във венге 
и алуминий

LYON
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пълнена почти изцяло в цвят вен-
ге, с леки, дискретни ленти в алуми-
ний. Практичната и естетска спалня 
Malena се състои от легло с нощни 
шкафчета, гардероб и комод с 4 чек-
меджета. Сутрин, когато се събуж-
дате, и вечер, когато си лягате да 
спите, е много важно да се огледа-
те в огледалото. По възможност то 
трябва да е голямо. Разбира се, ме-
белна компания „АРОН“ е помислила 
и за това. Гардеробите и на трите 
модела спални са с огледални врати, 
които, освен че оптически разширя-
ват стаята, са и доста естетични 
и практични.
За да изпъкне обзавеждането в спал-

нята, трябва да се погрижите и за

подходяща декорация 
и аксесоари 

Цветовете венге и алуминий са не-
ангажиращи и затова се комбинират с 
всички други цветове – червено, бяло, 
зелено, синьо и т.н. Какъв цвят по-
кривало или каква нощна лампа ще из-
берете, оставяме вие да решите. 
Ако желаете друг цвят обзавеждане 

за вашата спалня, можете да посети-
те магазините на Мебелна компания 
„АРОН“ в цялата страна или сайта 
им www.aron.bg.

Здравословният матрак
Външният вид на спалнята е важен, 

но още по-хубаво е, когато сутрин се 
събуждате отпочинали и здрави. С гри-
жа за вашето здраве и комфорт Ме-
белна компания „АРОН“ предлага три 
вида матраци с марката Sunrise – пру-
жинни, латексови и от високоеластич-
на пяна. Специалистите на компания-
та съветват, че можете да спести-
те пари от леглото или гардероба, но 
парите, вложени в добрия и качествен 
матрак, ви спестяват болките и схва-
щанията в гърба. Благодарение на ма-
трачните калъфи можете да се увери-
те, че вашият матрак е същият като 
показаната мостра в шоурума. 
Без значение от вида си матраци-

те Sunrise са неподатливи на дефор-
мация, антибактериални са и осигуря-
ват необходимия комфорт при спане. 
Те прилепват по извивките на тяло-
то и поддържат правилната му фор-
ма през цялата нощ. Благодарение на 
тях сутрин се чувствате свежи и бо-
дри за новия ден.
Всички матраци са със свалящи се 

и перящи се калъфи (при температу-

ра до 60 °С), а това е единствени-
ят начин да си осигурите хигиеничен 
и здравословен сън. 
Повечето модели матраци се пред-

лагат и с матрачните калъфи от се-

рията Exclusive. Те са изработени от 
дамаски, съдържащи памук, полиестер 
и полиамид, двустранно пиковани с 
антиалергична вата, като различните 
модели съдържат и добавки от алое 
вера, кашмир, морски алги и сребър-
ни нишки. 
Какъв модел матрак и матрачен ка-

лъф ще изберете, е въпрос на лич-
но предпочитание. А повече информа-

ция за всички тях можете да наме-
рите на сайта www.matraci-sunrise.com 
или в магазините на „АРОН“ в цяла-
та страна.

Здравка НЕНОВА

телефон 0700 10 222 

(на цената на един градски разговор)

SAN
TIAG

O

MAL
ENA

Бела, брой 2 (132), 2009 101



с р ъ ч н о

ИЗНЕНАДИ ЗА
КАРТОНЕНА ФРУКТИЕРА От стари кашони изрежете три 

кръга с различни диаметри. Направете дупка в центъра на 

всеки от тях и ги нанижете на дървена пръчка (на еднак-

ви разстояние един от друг). Напълнете картонените „па-

нички“ с любими на хвъркатите ви приятели лакомства.

ВЕНЕЦ ОТ ФЪСТЪЦИ За да изработите тази хранилка, ще 

ви е необходима гъвкава тел (две пръчки с различни дъл-

жини), на която да нанижете гердан от фъстъци (с шу-

шулките). Получените 2 фъстъчени венеца завържете с 

канап така, че единият кръг да се падне точно по среда-

та на другия (вж. илюстрацията). Закачете хранилката 

на подходящо място в двора. 

КЪЩИЧКИ ОТ КАРТОН Боядисайте картонени кутии (най-

добре с формата на паралелепипед – от шоколадови бон-

бони) в бяло. С макетен нож изрежете дупка във формата 

на правоъгълник на всяка кутия, след което на входа на 

всяка получена къщичка закрепете по една пръчка (дърве-

но „стъпало“, на което ще кацат птичките, преди да вля-

зат в новото си жилище).

ОРИГИНАЛНИТЕ ХРАНИЛКИ ЗА ПТИЦИ, 
ЗА КОИТО ЩЕ ВИ ДАДЕМ ИДЕИ, 
ЩЕ СА И ЧУДЕСНА УКРАСА 
НА ВАШИЯ ДВОР ПРЕЗ ЗИМАТА.
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ПЛОДНО ДРЪВЧЕ

В стара лейка аранжирай-
те букет от сухи клони. 
„Украсете“ вашето дърво 
с ябълки, като някои от 
тях можете да обелите, 
за да е по-лесно на хвърка-
тите ви приятели да заби-
ват клюн в тях.

ЯБЪЛКИ

Разполовете една голяма 
ябълка и почистете сем-
ките є. Издълбайте леко 
двете половини и ги на-
пълнете със сурови фъс-
тъци, орехи, семки и жит-
ни зрънца. Можете да сло-
жите ябълковите половин-
ки върху дървена постав-
ка или просто някъде из 
двора.

УЮТЕН ДОМ

Истинска къщичка за пти-
ци инсталирайте на закъ-
тано тихо място, за да 
може новите є обитатели 
да се чувстват в безопас-
ност. И помнете, че по-
върхността, върху която 
ще разположите дома на 
своите хвъркати любимци, 
трябва да е стабилна.

ВЕСЕЛА КОШНИЦА

Ще ви трябва една 
кошница със средна 
големина. Боядисайте 
я в бяло. Детето 
ви с удоволствие ще 
ви помогне. Напъл-
нете я с птичи ла-
комства – ябълки, 
сушени плодове, ядки 
и пшеница. Закре-
пете кошницата на 
перваза на прозореца 
или є намерете мяс-
то някъде из двора.
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...РАЗМЕРА И ФОРМАТА

1. ГОСТНАТА 

В стаи, в които няма 
много мебели, е добре да 
постелете по-големи кили-
ми. Периметърът на кили-
ма трябва да е с 25 см 
по-малък от периметъра на 
стаята. Допустимо е пред-
ните крачета на дивана да 
са стъпили върху килима, а 
задните – върху пода.

2. СТОЛОВАТА 

Изберете килим, който е 
приблизително 120 см по-
широк и по-дълъг от кух-
ненската маса. Иначе ще за-
стъпвате и подгъвате кра-
ищата му със столовете.

3. СПАЛНЯТА 

За да направите това по-
мещение по-уютно, инте-
риорните дизайнери препо-

ръчват да изберете килим 
с размер, покриващ напълно 
пода (опиращ до стените).

...РИСУНЪКА

Напоследък шарените пер-
сийски килими отстъпиха 
място на тези с едноцве-
тен релефен десен. Те са 
много подходящи за стаи, 
в които има много мебели 
и аксесоари. Така че, ако не 
са ви по душа традицион-
ните разцветки, пробвайте 
да добавите към интериора 
релефен десен. 

МНОГООБРАЗИЕ 

Не е беда обаче, ако пред-
почитате необичайните, 
причудливи и ярки разцве-
тки пред едноцветните. 
Стаята няма да изглежда 
претрупана, ако темати-
ката и цветовата гама на 
шарките по килима си ко-
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СПОМНЯТЕ ЛИ СИ, ЧЕ КИЛИМЪТ БЕШЕ НАЙ-КРАСИВАТА 
ВЕЩ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ДОМ? ДАЖЕ НЯКОИ 
СЕМЕЙСТВА СИ ИМАХА ПО ТРИ В ХОЛА – ЕДИН НА 
ПОДА, ЕДИН ЗАКАЧЕН КАТО ПАНО НА СТЕНАТА И 
ЕДИН ПРЕМЕТНАТ ВЪРХУ ДИВАНА. ДНЕС КИЛИМИТЕ 
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИГРАЯТ ВАЖНА РОЛЯ В ИНТЕРИОРА, 
НО ВЪОБЩЕ НЕ СЕ НАЛАГА ДА ГИ ИЗБИРАТЕ НА ПРИНЦИПА 
„КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ“. А ЕТО КАК. ИЗБИРАМЕ...

Правилният избор

 Правоъгълният килим е най-подходящ 

за правоъгълна стая. 

 Килимът с кръгла форма може да 

смекчи строгостта на мебелите с пра-

вилна геометрична форма. 

 Килимът с неправилна форма ще ос-

вежи всеки интериор, който ви се струва 

прекалено строг и скучен.

© George Mayer – Fotolia.com
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В 
януарския брой на „Бела“ ак-

центирахме върху начини-

те за оптимизиране на кон-

сумацията на вода, а сега ще на-

правим същото и по отношение 

на електроенергията вкъщи.

Необходимо условие е постепенно 

да започнем да подменяме стари-

те си електроуреди с енергийно 

по-ефективни. 
Енергийната ефективност на 

уредите се определя от т. нар. 

ЕНЕРГИЙНИ КЛАСОВЕ 

които са разделени на групи от А 

до G. С буква „А“ се обозначават 

уредите от най-високия клас – 

т.е. тези, които са най-икономич-

ни. При уредите от група G кон-

сумацията на електрическа енер-

гия достига своя максимум.  
Уред от енергиен клас А консу-

мира с около 25% по-малко елек-

троенергия в сравнение с уред, 

произведен преди 15 години. 

Хладилниците, фризерите и ком-

бинациите им вече се предлагат 

и в класовете 

А+ и А++ 

Уредът с клас А+ е с 25% по-

ефективен от уред с клас А, а 

уред с клас А++  с цели 50%. Тези 

разлики в енергийната ефек-

тивност са много важни, кога-

то се отчитат разходите за це-

лия жизнен цикъл на един елек-

троуред. 

Изчисленията показват, че ако 

инвестирате в уред с висок 

енергиен клас, на втората годи-

на от експлоатацията му инвес-

тицията ви ще се е изплатила. 

След това вие започвате да „пече-

лите“, тоест да спестявате пари 

от редуцираната месечна сметка 

за консумирана електроенергия. 

Тази сметка би намаляла значи-

телно, ако подмените

ГОТВАРСКАТА ПЕЧКА 

Старите електрически печки 

консумират толкова много елек-

троенергия, че когато ги включ-

вате/изключвате, интензите-

тът на осветлението в къщата 

се променя.  

Експлоатацията на даден уред 

също е определяща за пестене-

то на електроенергия у дома. 

 При готвене например изключ-

вайте котлона 10 мин преди ясти-

ето да е напълно готово и за до-

вършването му използвайте ос-

татъчната топлина.  Когато 

купувате нова готварска печка, 

отдайте предпочитание на така-

ва със стъклокерамичен плот. За 

разлика от печката с класически 

електрически котлони тази ви 

дава предимство по-прецизно да 

настройвате и регулирате сте-

пента на загряване на готварска-

та повърхност.  Ако по-често 

печете, снабдете се с мултифунк-

ционална фурна (с вентилирано 

разпределение на горещия въздух), 

която ще ви позволи да изпичате 

ястията по-равномерно, по-бързо 

и при по-ниска температура. Така 

ще спестявате до 40% електрое-

нергия.  За хладилника е важно 

да знаете, че трябва да бъде по-

ставен на по-хладно място (не до 

печката) – с всеки един вдигнат 

над 20 °C градус на околната сре-

да електропотреблението на уре-

да нараства с около 6%. Идеал-

ната температура, която е дос-

татъчна за запазването на хра-

нителните продукти в хладилник, 

е +5 °C, а във фризер –18 °C. Под-

държането на по-ниски темпера-

тури означава винаги и по-голяма 

консумация на електричество. Ко-

гато отваряте вратите на хла-

дилника и фризера, старайте се 

да ги затваряте максимално бър-

зо, за да не „избяга студеното“. А 

възстановяването на идеалната 

температура в хладилника/фри-

зера ще увеличи консумацията на 

ток.  Прането при температура 

60 °C при пералните машини на-

малява значително консумацията 

на електроенергия. 

Не забравяйте, че пестенето на 

електроенергия вкъщи щади не 

само семейния бюджет, но и окол-

ната среда.

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

Електроенергията – 
да пестим вкъщи 
и навън?

НАШИЯТ СЪВЕТ: Обръщайте специално внимание на това, от 

какъв енергиен клас е електроуредът, който купувате.

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com

респондират. 

ЯРКОСТ 

Дългата пътека с колори-
тен рисунък (от насите-
ни цветове) ще ви помогне 
да освежите тесния мра-
чен коридор или пък хола, в 
който не влиза достатъчно 
светлина. 

ОРГАНИЧНО 

Никак не е сложно да се 
комбинират рисунки с рас-
тителни мотиви (изобра-
жения на растения, цветя, 
клони и листа).

...ЦВЕТА

Килимът може да хармони-
ра с мебелите или с цвета 
на стените в стаята или 
пък да им контрастира. 

В ЕДНА ГАМА 

Не е задължително цве-
тът на килима да е точно 
същият като този на сте-
ните – той може да е с ня-
колко нюанса по-тъмен или 
по-светъл. Можете също да 
изберете килим, в който са 
използвани едновременно ня-
колко цвята, от които вие 
ще изберете онзи, с който 
искате да съчетаете оста-

налите елементи от инте-
риора. 

БЛЯСЪК 

Килимът в тъмен цвят 
ще изглежда още по ат-
рактивно, ако неговата по-
върхност леко блести, от-
разявайки светлината (така 
както я отразява коприна-
та). Това би направило ста-
ята малко по-светла. 

ЯРКИ ЦВЕТОВЕ 

Яркоцветните килими ся-
каш са създадени за мал-
ки помещения. Стоят до-
бре, ако покриват по-голя-
ма част от пода или почти 
цялата негова повърхност.

Правилният избор

 Десенът на карета прави петната по килима 

„невидими“. И много лесно се съчетава с останали-

те цветове, присъстващи в стаята. 

 Геометричният рисунък улеснява съчетаването 

на несъчетаеми форми и цветове в интериора. 

 Килимите на цветя няма да изглеждат просто-

вато, ако флоралните мотиви не са прекалено едри. 

Отдайте предпочитание на дребните цветчета.

Подходящи 

съчетания

 Стените са в лавандулов 

цвят, а килимът – шоколадо-

во кафяв. 

 Светлосини стени и ки-

лим в цвят кафе.

 Стените са в цвят брик, 

а килимът – небесносин. 

 Малиново-червеният ки-

лим би стоял добре на сте-

ни, боядисани в неутрален 

цвят (например екрю).

© Offscreen – Fotolia.com



в к у х н я т а

Малки ВКУСНИ 
неща Когато нямате много време за готвене, 

но пък не ви се яде какво да е, запретнете 

ръкави и експериментирайте някоя 

от четирите рецепти, които БЕЛА 

селектира за вас. Ще „загубите“ най-

много 50 минути, но пък вкусовите ви 

рецептори ще се почувстват поглезени.

Месно руло 
(С ПЛЪНКА ОТ ЯЙЦА И „ЗАБУЛЕНО“ В БЕКОН)

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 суха франзела  4 яйца  1 глава кромид лук  5 листенца салвия (градински чай)  2 с. л. олио  1 скилид-

ка чесън  800 г мляно месо  150 г заквасена сметана  1 с. л. каперси  1 стрък праз лук  50 г бекон, нарязан на тънки фи-

лийки  пакетче подправки за супа (микс)  1 голяма консерва белени домати в собствен сос (850 мл)  250 мл месен бульон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Франзелата се накисва във вода, за да омекне. 3 яйца се сваряват и обелват. Кромидът и листата от салвия се нарязват 

на дребно и се запържват в олиото. Добавя се и пасираният чесън. 2. Напоената с вода франзела се намачква и се смесва с 

каймата и с останалото едно яйце. Каймата се подправя със сол на вкус и се разстила върху твърда повърхност във форма 

на правоъгълник. Намазва се със сметаната и върху нея се подреждат запържените зеленчуци, каперсите и яйцата (в реди-

ца). След това се оформя рулото. 3. Месното руло се увива с ивиците бекон и с листа от праза, предварително бланширан за 

2 мин във вряща вода. 4. Пакетчето подправки за супа са смесва с консервираните домати и сместа се изсипва на дъното на 

средно голяма тава. Върху тях се поставя рулото и се пече 35–40 мин в предварително загрята до 200 °С фурна.

Време за приготвяне: 45 мин

В една порция: 850 кал
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ГАРНИРАНИ СЪС СМЕС ОТ МОЦАРЕЛА, КЪЛЦАНО МЕСО И ДОМАТИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:  2 патладжана  4 домата  2 филета от аншоа 

 400 г кайма  2 с. л. зехтин  2 с. л. доматено пюре  1 ч. л. из-

сушен магданоз  100 мл червено вино  смлян черен пипер и сол 

 125 г моцарела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Патладжаните се нарязват на филии с дебелина 1 см. Посоляват 

се и се оставят да престоят в дълбок съд 15 мин, за да им „излезе“ 

горчилката (да се отцедят). Доматите се нарязват на кръгчета, а 

рибата се нарязва на дребно. 2. Каймата се запържва в зехтина. До-

бавят се доматеното пюре, аншоата, магданозът и виното. Сместа 

се задушава 5 мин. Овкусява се със сол и черен пипер. Моцарелата 

се нарязва на кубчета. 3. Фурната се загрява да 200 °С. Филийките 

патладжан се подсушават със салфетка и се подреждат в тавичка, 

чието дъно е намазано предварително с олио. Моцарелата се смесва 

със запърженото месо и заедно с доматите се подрежда върху филии-

те патладжан. „Сандвичите“ се запичат 15 мин и преди сервиране се 

украсяват със свежи зелени подправки.

Време за приготвяне: 54 мин

В една порция: 390 кал

СЪС ЗЕЛЕНЧУКОВО-ВИНЕН СОС

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 морков  1 корен целина  1 глава кромид лук 

 2 с. л. зехтин  1 скилидка чесън  2 с. л. доматено пюре  400 г 

кайма  125 мл червено вино  125 мл бульон  1 консерва белени до-

мати в собствен сос (425 мл)  400 г спагети  черен пипер  сол 

 50 г пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Морковите и целината се нарязват на кубчета. Лукът се нарязва 

на дребно и се запържва в зехтина. Когато стане прозрачен, към него 

се прибавят пасираният чесън, нарязаните зеленчуци и доматеното 

пюре. Всичко се задушава при непрекъснато бъркане. 2. Каймата се 

запържва отделно, залива се с червеното вино, бульона и консервира-

ните домати и всичко се задушава 30 мин. Двата соса се смесват и 

овкусяват със сол и черен пипер. 3. Спагетите се сваряват. Разпре-

делят се по чиниите и се заливат със соса. Преди сервиране порции-

те се поръсват с настърган пармезан.  

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 730 кал

С ПИКАНТНА ПЛЪНКА ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ И КЪЛЦАНО МЕСО

ЗА 4 ПОРЦИИ:  125 г брашно  250 мл мляко  2 яйца  сол  3 с. 

л. краве масло  1 глава кромид лук  1 люта чушка  2 с. л. олио 

 300 г кълцано месо  1 консерва белени домати в собствен сос 

(425 г)  4 с. л. консервиран бял боб  4 с. л. консервирана цареви-

ца  лют червен пипер  смлян черен пипер  2 с. л. разтопено кра-

ве масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. От брашното, млякото, яйцата, разтопеното краве масло и солта 

се забърква тесто за палачинки. Оставя се да „почине“ за 30 мин. 2. 

Лукът се нарязва на дребно. Лютата чушка се почиства от семките, 

нарязва се на дребно и заедно с лука се запържва в олиото. Добавя се 

и каймата и също се запържва. В сместа се разбъркват доматите 

и всичко се задушава 20 мин. Накрая се слагат бобът и царевицата. 

Всичко се овкусява с подправките и се разбърква добре. 3. От тес-

тото се изпържват 4 палачинки. Върху всяка се слага 1/4 от плънка-

та и палачинките се навиват на руло. При поднасяне по желание се 

украсяват с пресен магданоз, нарязан на дребно, или с кръгче лайм.

Време за приготвяне: 50 мин

В една порция: 560 кал

„Сандвичи“ 
от патладжани 

Спагети 
с кайма

Палачинки по 
мексикански 
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ЗАМРАЗЕНАТА РИБА...
...преди термична обработ-
ка заливам с мляко. То неутра-
лизира специфичната є мириз-
ма и рибата е като прясно при-
готвена.

Катя Миткова от Своге 

ШОКОЛАДЪТ...
...много по-лесно се настър-
гва на ренде, ако преди това е 
престоял 20 мин в хладилник.

Таня Гаврилова от София

ТЕСТОТО С МАЯ...
...много по-лесно се надига 
(бухва), ако е замесено с топла 
вода, в която са варени карто-
фи. Нишестето от картофи-
те влияе положително (ускоря-
ва) на „жизнената дейност“ на 
маята.

Петя Славова от Кюстендил 

СОСЪТ ЗА ПЕЧЕНОТО МЕСО...
...ще стане по-приятен на вкус, 
ако вместо сметана използва-
те извара, смесена със свежи 
ароматни подправки. Така ще 
намалите и калорийната стой-
ност на ястието.

Елена Стефанова от Пловдив

ЛЮТА ЧУШКА...
...можете да изсушите, да на-
кълцате в хаванче и да съхраня-
вате в стъклен буркан. Така лю-
тата подправка винаги ще ви 
бъде подръка.

Калина Стоянова от Кубрат 

МЕСНИТЕ РУЛА...
...които се пекат във фурна-
та, не губят формата си и не 
се „разтичат“, ако преди това 
в каймата се прибави малко ни-
шесте (1 с. л.).

Димитрина Колева от Варна

СМЕТАНАТА...
...за приготвяне на крем желе за 
торта трябва да е с масленост 
не по-малко от 30%. И тряб-
ва да се разбива с желиращата 
маса, като се добавя на тънка 
струйка от каничка, за да ста-
не сместа за крема еднородна.  

Валентина Бикова 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.

СЛАДКИШ 
ОТ БУТЕР ТЕСТО 
С ВИШНИ

(ВИШНИТЕ МОЖЕТЕ ДА 
ЗАМЕНИТЕ С ЛЮБИМИТЕ 

ВИ ПЛОДОВЕ)

ЗА 8 ПОРЦИИ:

 450 г бутер тесто

 80 г готварски марципан

 2 белтъка

 4 ч. л. размекнато краве масло

 350 г вишни без костилки (от сладко 

или от компот)

 150 мл сметана

 1 пакетче ванилова захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Марципанът се нарязва на кубчета и се смесва с предварително разбитите заедно с маслото белтъ-

ци. 2. Фурната се загрява до 180 °С. Тестото се разстила върху плот и от него се изрязват 8 правоъгъл-

ника. От останалото тесто се изрязват тънки ленти, които се подреждат като бордове върху всеки 

от осемте правоъгълника. Правоъгълниците се „напълват“ с марципановата маса и се украсяват с виш-

ните. Сладкишите се поставят в тавичка за печене с намокрено с вода дъно. Пекат се 15 мин. 3. Сме-

таната се разбива с ваниловата захар. Преди сервиране сладкишите се поръсват с пудра захар и се гар-

нират със сметаната.

Време за приготвяне: 15 мин

В една порция: 410 кал  
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В 
превод от френски fondue 
означава „разтопявам“, кое-
то отлично описва това яс-
тие във всичките му вариа-

ции. Фондюто в основния си вариант 
представлява сос от един или два 
вида разтопени сирена. За сгъстяване 
на вече разтопената смес се добавят 
няколко чаени лъжички нишесте или 
брашно, размито в бяло вино. Подна-
ся се в специален съд с дебели сте-
ни, така че да се нагрява равномерно 
и да не загаря. 

СЪДЪТ ЗА ФОНДЮ 
се натрива отвътре със скилидка че-
сън, в него се налива бялото вино, за-
грява се и се добавят настърганите 
сирена. Докато сместа къкри в сре-
дата на маса, всеки набожда на дъл-
га вилица залче хляб (обикновено хля-
бът е нарязан на кубчета) и го топи 
в топлото сирене. Съдът за фондю 

може да бъде метален, керамичен или 
глинен. В повечето случаи е на краче-
та, за да може под него да се поста-
ви модулът за нагряване.  
Традиционно фондю се приготвя в 

страните, където производството на 
сирене има многовековни традиции: 
Швейцария, Франция, Германия. В Се-
верна Италия аналогично блюдо носи 
наименованието „фондута“. Различава 
се от фондюто по това, че хлябът 
не се топи в сиренето, а се залива с 
разтопените сирена. 
Предполага се, че фондю е пригот-

вено за първи път през XVIII век. 
През зимата, в затрупаните си със 
сняг домове 

АЛПИЙСКИТЕ ПАСТИРИ 
трябвало да се хранят с това, кое-
то имали подръка – изсъхнал хляб и 
много твърдо сирене. За да разтопят 
твърдото сирене, швейцарците измис-
лили да го загряват на огън, разбърк-
вайки го с малко вино. Около пълното 
с къкрещо сирене котле от глина или 
емайлиран чугун се събирало цялото 
семейство. Така се родило фондюто. 
С думата „фондю“ днес се назова-

ва по-скоро начинът, по който то се 
яде, отколкото самото ястие. Горе-
щия шоколад, в който се топят пар-
ченца плодове, някъде също наричат 
„фондю“ 

ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ ЗИМНИ ДНИ ТОПЛОТО ФОНДЮ Е 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ. А ТОВА, ЧЕ СЕ СЕРВИРА 
В ЕДИН ОБЩ СЪД, ПРЕДРАЗПОЛАГА КЪМ ПО-ОЖИВЕНИ 
И НЕПРИНУДЕНИ РАЗГОВОРИ КРАЙ МАСАТА. АКО НЕ 
ВЯРВАТЕ, ПРИГОТВЕТЕ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ТОВА ЯСТИЕ 
ЗА ВЕЧЕРЯ И ПОКАНЕТЕ ПРИЯТЕЛИТЕ.
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ШОКОЛАДОВО ФОНДЮ

ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  600 г черен шоколад с високо съдържание на какао  15 г краве масло 
 600 г сметана  3 с. л. ликьор с аромат на кафе  1 с. л. настърган шам-фъстък или 

филирани бадеми  нарязани плодове (банани, ягоди, киви, грозде и др.)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Шоколада и маслото сложете в съд от йенско стъкло, залейте ги със сметаната и ли-
кьора и загрейте сместа на водна баня. 2. Пресипете шоколадовата смес в съд за фондю 
и запалете подгряващия модул. Консумирайте десерта, като потапяте парченцата плод в 
горещата шоколадова смес.

ИНСТРУКТАЖ

2 РЕЦЕПТИ 
ПО ТЕМАТА

ПРИГОТВЯНЕТО – СТЪПКА ПО СТЪПКА

1. Подгответе всички продукти, 

необходими за приготвяне на фон-

дюто: двата вида сирена (твърдо 

и меко), чесън, бяло вино и браш-

но. Намажете дъното и вътрешни-

те стени на дълбок тиган с краве 

масло, а след това ги натъркайте 

с разполовена скилидка чесън.

2. Твърдото сирене настърже-

те на едро, а мекото нарежете 

на парченца. Сложете сирената 

в тигана, залейте ги с бяло вино, 

поставете тигана на печката и 

включете котлона. Когато сире-

ната започнат да се топят, ще ви 

трябва тел за разбъркване.

3. Когато сирената се разтопят 

добавете предварително запър-

женото брашно, като продължи-

те енергично да бъркате с телта. 

Прелейте горещия сос от сирена в 

съд за фондю и запалете подгрява-

щия модул под съда, за да поддържа-

те фондюто топло.

4. Запържете различни нарязани на 

парчета зеленчуци в олио за 3–4 

мин. Ако има и картофи, добре е 

да ги сварите предварително. За-

пържете ивици бекон (или друг кол-

бас). Раздайте на гостите вилици 

с дълги дръжки, за да се насладят 

на вкуса на фондюто.

ПАНИРАН КАМАМБЕР

ЗА 1 ПОРЦИЯ:  1 камамбер (в единична кръгла опаковка – 
около 250 г)  прясно изцеден сок от портокал  1 с. л. 
вишнево сладко  1 яйце (леко разбито)  галета  олио 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Извадете сиренето от кутийката и ако сте го съхраня-
вали в хладилник, го оставете да престои 30 мин на стай-
на температура. 2. Парчето камамбер потопете в разби-
тото яйце, а след това оваляйте в галета. За да се полу-
чи по-плътна панировка, потопете сиренето още веднъж в 
разбитото яйце и след това отново го оваляйте в галета. 
3. В средно голям тиган налейте голямо количество олио 
(за да покрие парчето сирене). Загрейте го на котлона. Ко-
гато олиото се нагрее достатъчно, пуснете камамбера за 
20–30 секунди в него и изчакайте панировката да придо-
бие леко червеникав цвят. В този момент можете да сте 
сигурни, че сиренето вътре се е разтопило. 4. Сервирайте 
го веднага залято с портокалов сок и гарнирано с лъжичка 
вишнево сладко.

Бела, брой 2 (132), 2009110
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за месец ФЕВРУАРИ

Професионални 
астрологични анализи 

за всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

Няма да сте на ниво

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Очите – на четири!

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Обучение в чужбина

РАКРАК

Финансови постъпления

ЛЪВЛЪВ

Динамичен месец

ДЕВАДЕВА
Много работа

ВЕЗНИВЕЗНИ

Това е вашето време!

СКОРПИОНСКОРПИОН

Препятствия и нервно напрежение

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Влюбвате се от пръв поглед

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Любовни проблеми

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Щастливци!

РИБИРИБИ

Ново начало
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ГОРИТЕ ОТ НЕТЪРПЕНИЕ Ще ви 
се прииска да задвижите деловите 

си ангажименти още на 1-ви, когато Луна-
та е в Овен и ви изпраща много енергия. 
На тази дата е добре да сте близо до 
своите приятели и съмишленици – от тях 
ще научите важна информация, която ще 
ви бъде от полза по-късно. Но не се под-
лъгвайте да се включвате в нови инициа-
тиви или съдружия, защото има опасност 
някой неволно да ви подведе. Не сте в из-
годна позиция сега. Другите ще се възполз-
ват от вашия ентусиазъм, за да се обла-
годетелстват на ваш гръб. 

НАПРЕЖЕНИЕ И НЕДОРАЗУМЕ-

НИЯ На 1-ви, 2-ри и 3-ти планетата  
на комуникациите, търговията и бизнеса 
Меркурий е в стационарно положение, и 
то в нехармоничния за вас знак Козирог. 
Това ще ви донесе напрежение и недоразу-
мения. В неравностойно положение сте. 
Ще ви липсва разбирането на околните. 
Всичките ви инициативи ще пропадат. Не 
се напрягайте, сега звездите не са с вас. 
Оттеглете от активното поле на дейст-
вие до 8-и. Дните до 4-ти не са благопри-
ятни за подписване на документи и дого-
вори, за търговия или нови начинания. Да 

не говорим, че ще бъдете и много разсея-
ни и разбалансирани от емоции, защото 
на 3-ти планетата на любовта Венера на-
влиза във вашия знак и към вас започват 
да се „сипят“ изкушения и съблазни. 

ТЕМАТА ЗА ЛЮБОВТА става много 
актуална за вас през целия февруари 

до средата на март. През февруари „най-
засегнати“ ще са Овните, родени между 
21 март и 5 април. Останалите да се 
готвят за любовни перипетии през след-
ващия месец. Венера ще ви действа на 

различни нива – някои Овни ще създадат 
нови партньорства, като преди това, в 
началото на месеца, има опасност устано-
вените вече близки отношения с някого да 
се разклатят. Най-рискови в това отно-
шение са дните от 3-ти до 7-и включител-
но. Не проявявайте излишна мнителност 
и ревност през този период. 

СПОНСОРИ И БЛАГОДЕТЕЛИ На 
8-и или на 9-и ще приключите с леко-

та отдавна започнат проект или друга 
работа, за която все не са ви достигали 
творчески заряд и сили. Хубав период се 
задава за Овните и от 15-и до 18-и, като 
най-силните ви дни са 17-и и 18-и. Разчи-
тайте тогава на появата на спонсори и 
благодетели. Установявате ползотворни 
контакти с чужбина, стартирате реали-
зацията на смели и мащабни проекти. А 
сега, в периода на стагнация и световна 
криза, подобни шансове въобще не бива да 
се изпускат. По-младите Овни ще откри-
ят правилния път за образование и разви-
тие. На всичко, което ви се случва на 
тези дати, гледайте като на сериозна ин-
вестиция в бъдещето. Някои от вас ще 
се зарадват на първите блестящи резул-
тати още в края на февруари. 

КЪСМЕТ 27-и и 28-и са късметлий-
ски дни за всички Овни. Тогава мо-

жете просто да разчитате хубавите неща 
да ви се случват без ваше участие. 

НЯМА ДА СТЕ НА НИВО Напрегна-
ти дни за вас са 12-и, 13-и и 14-и – 

недоразуменията ще дойдат по линия на 
партньорствата. Няма да сте на ниво 
също на 20-и и 21-ви – тогава са възмож-
ни конфликти с началниците и с предста-
вителите на конкуренцията в бизнеса.

Загуби и суета
Нагорещените страсти могат да ви изи-

граят лоша шега и вместо да задълбочи-

те връзката си, да я подложите на сери-

озни изпитания. През тези дни внимавай-

те и с инвестирането, покупко-продажби-

те и сключването на сделки. Има сериоз-

на опасност от финансови загуби, както и 

от загуба на авторитет и  ключови пози-

ции. Сега сте уязвими и слаби и от гледна 

точка на здравето. Нервната и храносми-

лателната ви система е възможно и да не 

издържат на напрежението и да ви създа-

дат сериозен дискомфорт. Вероятни са 

обостряния на гастрити, колити, повише-

на киселинност на стомаха, както и прис-

тъпи на главоболие.

Присъствието на Венера в Овен ще на-

прави жените много суетни. Дори и някои 

мъже ще предприемат имиджови промени. 

Добрата новина е, че всички Овни ще бъ-

дат сексапилни и харизматични под въз-

действието на планетата на любовта. 

Жените ще се обличат предизвикателно – 

с ярки дрехи и грим, а мъжете ще са много 

галантни и настойчиви в любовните от-

ношения. Венера ще се задържи в Овен чак 

до 11 април, но от 6 март започва да се 

движи ретроградно, което ще е причина за 

напрежения в личните отношения.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ

От 1-ви до 4-ти не стартирайте нищо 

ново, посветете това време на събиране 

на информация.

8-и, 9-и, 17-и, 18-и, 27-и и 28-и са щаст-

ливи за Овните дни. 

На 6-и, 7-и, 12-и, 13-и, 20-и и 21-ви бъде-

те предпазливи на, пазете здравето си и 

избягвайте да влизате в конфликти с ко-

гото и да било.

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места 
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой 
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели, 
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info 
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА

Бела, брой 2 (132), 2009112
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НАПРЕЖЕНИЕ Февруари се очерта-
ва като напрегнат за Телците месец 

– поне до 18-и. Дотогава Слънцето е в 
знака на Водолея и ви поставя в много 
неизгодни позиции. Ще усещате, че се за-
дават благоприятни възможности, но все 
още няма да можете да се възползвате 
от тях. Околните ще отправят към вас 
неоснователни претенции, а конкуренция-
та ще се държи много нелоялно. Ще се 
наложи да свършите работата и на ня-
кого другиго. По-голяма част от напреже-
нието ще е свързана с работата ви. През 
Годината на Бика ще сте затрупани с ан-
гажименти. А самите вие напълно осъз-
нато ще се натоварите с още в името 
на бъдещото ви израстване и печеленето 
на пари. 

ШАНСОВЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПЕЧАЛБИ На 2-ри и 3-ти има шанс да 
придобиете повече средства, но и риск да 
ги изхарчите много бързо (слава богу, че 
поне ще е за полезни неща!). 

ВРАЖДЕБЕН КЛИМАТ След 4-ти, 
когато планетата на действието, 

инициативата, но и на агресията и на 
конкуренцията Марс премине в знака на 

Водолея (не е хармоничен на вашия знак), 
ще усетите, че хората около вас започ-
ват да стават все по-враждебни. Това ще 
ви затормози допълнително. Освен това 
ще ви притеснят и любовни проблеми. 
Ставате мнителни и започвате да вдига-
те скандали за глупости. Най-опасни в 
това отношения дни са 8-и и 9-и, когато 
ви съветвам да се държите любезно с хо-
рата около вас и с близките си. 

ОЧИТЕ – НА ЧЕТИРИ! На 12-и бъде-
те много концентрирани и наблюда-

телни – има опасност да се заблудите и 
да направите големи грешки както в служ-
бата, така и в личните си взаимоотноше-
ния. На този ден ще се чувствате като 
с превръзка на очите. Ако е възможно, не 
подписвайте документи на тази дата, не 
правете важни парични трансфери, не па-
зарувайте и най-важното – не се доверя-

вайте на никого! Има опасност и от 
тежки алергични реакции и от отравяния 
с храна, лекарства и алкохол. Ако страда-
те от някаква алергия и сте родени през 
периода от 13 до 15 май, трябва да бъде-
те двойно по-внимателни.

СТАВАТЕ УЯЗВИМИ От 14-и до 
18-и ви очаква много проблемен пери-

од. Уязвими сте и затова не предприемай-
те нищо рисковано. Няма да получите 
подкрепата или парите, на които разчи-
тате. Здравето ви ще се разклати. Ав-
торитетът ви може сериозно да постра-
да, ако прибързате и настоявате ваша 
идея или предложение да бъдат реализира-
ни веднага. На тези дати ви съветвам да 
не предприемате и служебни пътувания. 
Съмнявайте се във всичко! Сега мнител-
ността ще се окаже положително ка-
чество за вас, защото ще ви спаси от 
много проблеми в бъдеще. 

ПО-СПОКОЙНИ ДНИ Още на 19-и 
успявате да си върнете загубеното, 

да поправите грешките и да изгладите не-
доразуменията, натрупали се през предиш-
ния период. На 20-и и 21-ви вече сте в по-
изгодна позиция, успели сте да прозрете 
важни истини и доста по-спокойно дейст-
вате, обкръжени от добронамерени хора. 

РИСК ОТ КОНФЛИКТ С ШЕФА На 
22-ри, 23-ти и 24-ти (до ранния следо-

бед) отново ще ви се наложи да бъдете 
нащрек – не си насрочвайте срещи, коман-
дировки или съвещания за тези дати. Не 
се противопоставяйте на началници и ав-
торитети (особено на 24-ти), защото 
има опасност от голям конфликт помеж-
ду ви. 

ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ На 26-и, когато е 
новолуние в Риби, ще намерите време 

за любов и хубави емоции.

Лунно затъмнение в Лъв
На 9-и има и лунно затъмнение в Лъв, ко-

ето ще ви подтикне да приключите със 

стари модели на поведение по отноше-

ние на ваши близки и роднини. Сериозно 

ще се замислите дали постъпвате пра-

вилно. Ще промените както подхода си, 

така и гледната си точка – ще простите 

обидите и ще ги оставите в миналото. 

Поне една грижа ще ви отпадне сега, кое-

то ще ви освободи емоционално. Ще про-

зрете, че само заради промяната на глед-

ната ви точка нещата по естествен път 

си идват на местата. Облекчението, ко-

ето ще изпитате, веднага ще даде свои-

те ползотворни резултати и още на 10-и 

и 11-и ще сте по-адекватни и по-спокойни. 

Ще отхвърлите и доста работа на тези 

дати. Съветвам ви да приключите онези 

ангажименти, които изискват от вас да 

боравите с много информация.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ

На 12-и бъдете изключително внимател-

ни – има опасност от заблуди и от про-

блеми със здравето (предимно отравяния 

и алергични реакции).

От 14-и до 18-и не предприемайте нищо 

рисковано, защото не сте в изгодна пози-

ция. Авторитетът ви може сериозно да 

пострада. 

На 25-и и 26-и ви очакват приятни пре-

живявания с любимия човек. Романтично 

настроени сте.

2-ри, 3-ти, 10-и, 11-и, 20-и и 21-ви са ху-

бавите дни за Телците през февруари.

БОРБА С РАКА

„ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ 
ЗА БОРБА С РАКА“

30-те храни, които стимулират вашите 
естествени защитни сили за борба с рака. 
45 рецепти, за да ги приготвите

Във всеки един момент от живота всички ние имаме ракови 
клетки в организма си, но добрата новина е, че разполагаме със 
средствата, чрез които да се предпазим от тяхното опасно 
развитие. Едно от тези средства е храната. Някои нови изслед-
вания показват, че освен плодовете и зеленчуците и други храни 
съдържат мощни вещества, способни да блокират образуването 
на тумори в човешкия организъм. Как да се възползваме от тях в 
максимална степен? Отговорите ще откриете в тази книга. 
Тя ще ви запознае с основните принципи на профилактично-

то антираково хранене, ще ви помогне да откриете малките 
естествени „съкровища“, тъй полезни за здравето ни, ще ви 
научи как да ги използвате, в какво количество да ги консуми-
рате, по какви хитри начини да извличате тяхната квинте-
сенция, какво е нивото на противоракова защита, което вся-
ка храна осигурява. За да ви насочи по този път, книгата съ-
държа и 45 оригинални рецепти за вкусни ястия.
„По-рядкото разпространение на ракови заболявания сред ин-
дивиди, които консумират големи количества плодове и зе-
ленчуци, се дължи на тяхното съдържание на антиракови съе-
динения, които ограничават спонтанното развитие на мик-
ротуморите в тъканите. Непрекъснат внос на тези антира-
кови съединения с храната лежи в основата на стратегията 
за предпазване от рак“ – твърди убедително авторката на 
книгата Летисия Агюло.

ИЗДАТЕЛСТВО „КОЛИБРИ“ 
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ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД Чувствате 
се енергични, имате желание да се 

справите с всички предизвикателства и 
ангажименти накуп. Звездите ви подкре-
пят и ви предлагат шанс за напредък. На 
4-ти и 5-и ще получите благоприятни 
предложения и важни покани, ще ви осе-
нят гениални идеи. Възползвайте се от 
всяка една възможност, колкото и незна-
чителна да ви се стори на пръв поглед. 
Възможно е да не успеете да прозрете 
благоприятния изход от нея в бъдеще, за-
това се доверявайте по-често на интуи-
цията си. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА Много 
Близнаци ще заминат да учат или да 

специализират в чужбина, и то при изгод-
ни условия. Периодът е благоприятен за 
научна дейност, започване на висше обра-
зование и следдипломни квалификации. На 
успех ще се радват онези, които учат 
право, както и Близнаците, които водят 
съдебни дела. През целия месец се надявай-
те на завоюване на нови поприща и нами-
ране на надеждни партньори от чужбина. 
Старайте се да разширявате кръгозора си 
и да придобивате нови знания и умения. 
Съветвам ви да не стоите безучастно, а 
да бъдете по-инициативни. 

СЪТРЕСЕНИЯ С БЛИЗКИ И РОДНИ-

НИ Ще ги усетят най-осезаемо Близ-

наците, родени между 10 и 12 юни. Вло-
шените отношения с близките могат да 
разколебаят действията ви и да ви при-
теснят, но запомнете, че ще направите 
огромна грешка по отношение на бъдещо-
то си развитие, ако сега се изплашите и 
решите да се съобразявате с мнението и 
изискванията на околните. 

УВЕРЕНОСТ И СТАБИЛНОСТ На 9-и 
приключвате един голям проект и се 

чувствате стабилни и уверени да започне-
те нещо ново. На този ден имате шанс 
да спечелите важен за вас спор и да из-
гладите отношенията си с брат, сестра 
или съсед. Но инициативата трябва да 
дойде от ваша страна. Не се колебайте, 
ще почувствате голямо облекчение. Съ-
ветвам ви на тази дата да подадете до-
кументи за обучение в чужбина. Момен-
тът е добър за явяване на изпити и ин-

тервюта за работа. 
ПРОБЛЕМИ И НЕРВНОСТ На 10-и и 
11-и очаквайте хората около вас да 

ви затрупат с капризите си и изисквани-
ята си. Това, естествено, ще източи си-
лите ви. Възможно е да се почувствате 
като болни. Но, слава богу, още на 12-и си 
връщате настроението и самочувствие-
то. На 13-и вече се чувствате много сил-
ни – тогава проведете важни разговори 
или подпишете важни договори.

ДОБРА ПЛАНЕТНА ЕНЕРГИЯ  На 
17-и се възползвайте от хубавата 

планетна енергия, насочена към вас. Сега 
всяка ваша инициатива ще се увенчае с 
успех, ще намерите спонсори и поддръжни-
ци. Отлично време да започнете разшире-
ние на бизнеса си и да установите нови 
делови контакти. На тази дата има веро-
ятност да се влюбите от пръв поглед. 

КЪСМЕТ На 18-и следобед Слънцето 
навлиза в Риби и през следващите 2–3 

дни можете да почувствате спад в силите 
си. Но на 22-ри, 23-ти и 24-ти (до 15.00 ч.) 
трябва да сте в пълна бойна готовност да 
посрещнете новостите в живота си. Общо 
5 планети се събират тогава в знака Во-
долей и оттам ви изпращат цялата си 
подкрепа. Разчитайте на късмета! В подоб-
ни дни невъзможното става възможно! 

ЩАДЕТЕ СИЛИТЕ СИ! Новолунието 
в Риби на 25-и ще ви накара да се по-

чувствате много изнервени и изморени. 
Имунитетът ви е слаб, заради което са 
възможни проблеми със здравето. Пазете 
се от простуди и грип. Консумирайте по-
вече храни, съдържащи желязо. Предразпо-
ложените към анемии да внимават много. 
На 26-и много ясно ще разберете кои са 
страховете ви и къде са слабите ви мес-
та. Постарайте се никой друг да не раз-
бере за тях, за да не ви манипулира.

110 ГОДИНИ ОТ ОСВЕЩАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА 
ЖЕЛЯЗНА ЦЪРКВА 

На Стефановден (27 декември) българската Желязна църква „Свети Сте-
фан“ в Цариград отпразнува 110 години от освещаването си. Организатор 
на инициативата бе фондация „Български православен храм Св. Стефан“ в 
Цариград. Сред българската делегация, която отпътува на 26 декември спе-
циално за празника на храма, бяха министърът на транспорта г-н Петър 
Мутафчиев със своя син Стефан и съпругата си, българският митрополит 
Неофит, представители на Светия синод, областният управител на Плов-
див г-н Тодор Петков, бившият кмет на Пловдив г-н Иван Чомаков, пред-
ставители на Министерството на транспорта и Народното събрание.
В навечерието на храмовия празник делегацията бе официално приета от 
вселенския патриарх Вартоломей, който произнесе празнично слово и даде 
благословия на всички присъстващи. След събитието делегацията бе пока-
нена на вечеря в Българската екзархия. 

На 27 декември стотици гости 
и цариградски българи почето-
ха празника на Желязната църк-
ва с тържествена литургия, во-
дена от митрополит Неофит и 
закрита от хора на Транспорт-
ните работници с диригент Пе-
тър Матев. 
Православният храм на българи-
те в Турция е създаден през 1849 
г.. Едва 50 години по-късно тога-
вашният молитвен дом е прес-
троен в голяма църква за цари-
градските българи. Днес „Свети 
Стефан“ е единственият храм в 
източноправославния свят, направен от желязо. 

Не се съобразявайте 
с околните
Дори и да чувствате много близки хората, 

с които ще се скарате, бъдете сигурни, че 

тяхното лошо отношение към вас е про-

диктувано най-вече от страх да не бъдат 

изоставени от вас. Постарайте се да се 

абстрахирате от техните претенции. Не 

правете това, което другите мислят, че 

е добре за вас. Слушайте интуицията си, 

вътрешния си глас. Вие знаете най-добре 

кое е най-доброто за вас! Има голяма ве-

роятност след време тези, които сега се 

опитват да спрат развитието ви с раз-

лични аргументи, да разчитат на вашия 

успех, на доброто ви финансово и социал-

но положение, което ще постигнете, ако 

не ги послушате. Няма как да напреднете 

и да се развиете, ако не направите смела 

и самостоятелна крачка напред. Нека из-

борът да е лично ваш.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ

На 4-ти и 5-и очаквайте добри предло-

жения и слушайте интуицията си, когато 

решавате дали да ги приемете.

17-и, 22-ри, 23-ти и 24-ти (до обяд) са 

най-силните ви дни през февруари – очак-

вайте качествен скок в развитието си.

На 10-и, 11-и, 25-и и 26-и пазете нерви-

те и здравето си като цяло.

ЮБИЛЕЙ

Желязната църква „Св. Стефан“ 
отпразнува 110 години от освещаването си 

в Цариград. Тържествената литургия бе 
дадена от митрополит Неофит
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 ЛЮБОВНИ ИЗПИТАНИЯ Първият 
ден от месеца ще бъде много напрег-

нат за вас, ще имате усещането, че в 
нищо не върви. Не изричайте тежки думи 
и не правете крайни изводи – ще съжаля-
вате след това. На 2-ри сте в малко по-
добра форма, но от следващия ден навли-
зате в много напрегнат емоционален пери-
од. И понеже сте чувствителни натури, 
когато в любовта не ви върви, нещата се 
развалят и в другите сфери на живот. За 
съжаление неуспешният любовен период 
ще продължи чак до 12 април, затова се 
въоръжете с търпение. Най-труден в емо-
ционално отношение ден ще е 6 февруари, 
когато са възможни много сериозни скан-
дали, изневери и неоснователна ревност 
от ваша страна. На тази дата Луната е 
в Рак и допълнително усилва вашата 
свръхчувствителност. Не ви съветвам 
точно сега да изяснявате отношенията 
си с любимия човек, защото не се знае ка-
къв ще бъде изходът от подобни разгово-
ри. Проявете максимална толерантност и 
разбиране към човека, когото обичате. И 
в никакъв случай не флиртувайте в него-
во присъствие с други само за да повиши-
те самочувствието си. Тогава проблемите 
във връзката ви със сигурност ще се за-
дълбочат. Тези предупреждения важат за 
целия месец, не само за дните около 6-и.

ВРЪЩАТЕ СИ ЕМОЦИОНАЛНОТО 

РАВНОВЕСИЕ На 7-и насочвате вни-

манието си в друга посока, което е причи-
на да си отдъхнете малко от любовните 
проблеми. Опитайте се да си отпочинете 
на 7-и и на 8-и, защото 9-и (когато има 
пълнолуние и лунно затъмнение) ще е много 
важен ден за вас. Вашият знак се управля-
ва от Луната и вие много отчетливо ще 
усетите добрата лунна енергия. 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ДНИ На 12-и, 
13-и и 14-и (до обяд) общувайте по-

тактично с партньорите си. Не се нато-
варвайте с излишни ангажименти, няма да 
можете да ги приключите. Обстановката 
се разведрява на 14-и вечерта. А на 15-и и 
16-и успявате да наложите своята гледна 
точка и да изманипулирате и неутрализи-
рате враговете си. Плувате в „дълбоки-
те“ води на емоциите и въздействате 
много силно на околните. Пазете се от 
нежелана бременност, ако сте жена Рак. 

СТАБИЛНИ И УРАВНОВЕСЕНИ СТЕ 
С навлизането на Слънцето в Риби на 

18-и поне една грижа ще ви падне от пле-
щите. Чувствате се по-стабилни и урав-
новесени. 

КОНФЛИКТИ С ШЕФОВЕТЕ Бъде-
те внимателни в работата си на 

19-и следобед и на 20-и, защото има риск 
от конфликти и недоразумения с начални-
ците. Свършете си съвестно работата, 
без да роптаете.

НОВО НАЧАЛО На 25-и, когато е но-
волуние в Риби, ви се дава възможност 

да поставите ново начало. След дългия на-
прегнат период в живота ви сега се зареж-
дате с оптимизъм и започвате да гледате 
по-философски. Най-добре ще постъпят 
онези Раци, които предприемат пътуване с 
цел нови контакти и натрупване на нови 
впечатления. Успешни ще бъдат всички пъ-
тувания зад граница, особено ако предвари-
телно сте обмислили дали ще учите или 
работите в чужбина. Някои Раци дори ще 
успеят да се установят трайно в друга 
държава и това ще донесе много положи-
телни промени в развитието им. Кратки-
те бизнес пътувания сега също ще бъдат 
много ползотворни – ще ви донесат пари 
и възможности за напредък в кариерата. 

БЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ На 
26-и ще се радвате на разбирател-

ство и хармония в личните отношения. 
Ще бъдете много убедителни и открове-
ни, това веднага ще се оцени от другите. 
С успех се представяте във взимането на 
изпити и явяването на конкурси. Очаквай-
те гости или новини от далеч. Всичко, 
което ви се случва сега, е заредено със 
съдбоносна информация. Промените вече 
са тръгнали към вас – вие само трябва да 
реагирате адекватно. В здравословно от-
ношение можете също да поставите ново 
начало – успешно лечение на заболяване 
или подходящ хранителен и двигателен ре-
жим. Интуицията ви е много силна, ори-
ентирайте се по нея, ако искате да се 
чувствате добре.

БЪЛГАРИЯ, БЕЛГИЯ И РУМЪНИЯ 
ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА НА ЛЮТИЕРСТВОТО

Първият обучителен център за лютиери на Балканите отваря врати у нас 
през 2010 г. България, Белгия и Румъния инициираха общ европейски проект 
за съхраняване и възраждане на лютиерството, наречен Eufonia 2009 – това 
обявиха на официалното събитие по повод началото на първата по рода си 
инициатива основните партньори от Столична община, „Еспейс формей-
шън“ (Espace Formation), една от най-големите белгийски институции за про-
фесионално обучение, и румънската Фондация арт пръдакшън (Fundatia Art 
Production). Събитието се проведе под патронажа на еврокомисар Меглена 
Кунева. Проектът ще се реализира на три етапа. Първият е конкурс за из-
бор на най-добър струнен музикален инструмент в четири категории – ци-
гулка, виола, чело и контрабас. Право на участие имат професионалисти и 
ученици в лютиерски школи от 34 европейски страни, сред които членове-
те на ЕС – Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Хърватска, Турция, Македония 

и Сърбия. Победителите ще получат парични на-
гради и сертификати. Майсторът на най-добрия 
инструмент от целия конкурс ще бъде отличен 
със статуетка на Ставри Калинов. Във втория 
етап инструментите, отличени във всяка от 
четирите категории, ще бъдат представени на 
поредица от концерти в европейските градове. 
Третият етап предвижда създаването на обучи-
телен център за майстори лютиери в България, 
който ще бъде отворен за представители на 
страните от региона на Балканите. 
От Столична община съобщиха, че това е първият и най-голям проект, с 
който българската администрация кандидатства пред програма „Култура 
2007–2013“ на ЕС. Всеки, който иска да стане част от Eufonia 2009 и да даде 
своята подкрепа (в пари, в стоки или услуги), може да заяви намерението си 
на сайта на официалните организатори на проекта www.double-base.com.

ОТЗВУК

Финансови постъпления
Разчитайте на финансови постъпления – 

най-сетне получавате парите, които чака-

те отдавна. Успявате да се издължите на 

кредиторите си. Инвестирате парите си 

доста успешно. Трябва обаче  да сте вни-

мателни със средствата, които харчи-

те в дните около пълнолуние – постарай-

те се да пестите. Не взимайте нови за-

еми, не правете големи покупки и необмис-

лени инвестиции. Върнете си дълговете, 

а другите пари си ги запазете за черни 

дни на сигурно място. За вас е много ва-

жно да се чувствате финансово стабил-

ни и спокойни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ 

6-и е много кризисен ден в любовта – не 

ревнувайте, но и не изневерявайте!

На 9-и получавате пари и успявате да си 

върнете стари дългове.

На 25-и и 26-и поставяте ново начало на 

нещо. Ще ви зарадват хубави вести.

Бела, брой 2 (132), 2009 115

ра к  (22.06 – 23.07)



info

ДИНАМИЧЕН МЕСЕЦ И доста на-
прегнат за Лъвовете. Докато Слънце-

то е във Водолей до 18-и, ще се наложи да 
промените много неща в живота си. По-
някога ще се чувствате като разпънати 
на кръст – околните ще отправят към 
вас изисквания и претенции (доста често 
основателни). Добрата новина е, че пове-
чето промени, които ще настъпят, ще ви 
освободят от стари вредни навици и вза-
имоотношения. Сега Слънцето е в опози-
ция на вашия знак и често ще чувствате 
умора и раздразнителност. Намерете вре-
ме за почивка. Наблягайте на витаминоз-
ната храна, защото имунитетът ви е 
слаб и сте уязвими от простудни заболя-
вания. Следете и кръвното си налягане – 
около 17-и са възможни резки колебания в 
стойностите му. 

ОТДАЙТЕ СЕ НА ДОМАКИНСКИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ На 1-ви все още сте 
спокойни и се постарайте да отхвърлите 
повече домашни задължения. Подгответе 
се психически за настъпващата напрегна-
та седмица. На 2-ри и 3-ти ви заплашват 
напрегнати ситуации, от които ще по-
страдат финансите ви. 

НЕ СЕ ПРЕДОВЕРЯВАЙТЕ НА НИ-

КОГО до 5-и. Пазете се от загуби, 
не харчете пари за нищо излишно. Ако 
сте в частния бизнес, бъдете подготвени 

за удари под кръста, и то не само от 
конкурентите ви, но дори и от съдружни-
ците ви. Всяко разсейване ще ви струва 
много! Съдбата сега ви дава уроци – за 
пореден път ще трябва да се учите да се 
освобождавате от хората, които, вместо 
да ви помагат, ви пречат. Те са „парази-
ти“, които само ви изнервят и се въз-
ползват от вашата Лъвска щедрост. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ На 4-ти пла-
нетата на действието и конкуренци-

ята Марс навлиза във Водолей и това ще 
провокира много агресия и недобронамере-
ност, насочени към вас. Очаквайте нело-
ялни постъпки от околните. Вие имате 
потенциал да се справите с тази ситуа-
ция, особено ако не се изживявате като 
жертва. Впрегнете цялата си енергия, за 
да обезвредите недоброжелателите си. 

ЛЮБОВТА ВИ СПАСЯВА В тази не-
приятна за вас ситуация обаче има и 

приятни неща, които ще ви стоплят сър-
цето и ще ви дадат сили. Това е любо-
вта, която ще ви прави енергични и няма 
да ви позволи да се задълбочавате в раз-
мишления за проблемите в работата. От 
4-ти Венера навлиза в Овен, също огнен 

знак като вашия, и оттам ще ви облъчва 
с хармоничната си енергия. Разчитайте на 
хората, които ви обичат, доверявайте им 
се и ще получавате ценни съвети и ласки 
от тях. 

На 8-и и 9-и ви съветвам да обърнете 
по-голямо внимание на личните си 

контакти и на емоциите си. През тези 
два дни Луната е в Лъв и насочва цялото 
ви внимание към анализ на вътрешните ви 
импулси за действие. 

ОЩЕ ИЗПИТАНИЯ На 14-и още 
една планета – Меркурий – преминава 

в опозиционния ви знак Водолей. Надявам 
се до този момент да сте успели да при-
ключите с по-важните си делови задачи: 
разговори, договори, преговори и плащания. 
След тази дата не пътувайте в команди-
ровка. Въобще ви съветвам да пътувате 
по-малко. 

ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ На 17-и и 
18-и мобилизирайте всичките си сили, 

защото ще се наложи да доказвате и от-
стоявате вашите интереси – Марс и 
Юпитер са в съвпад във Водолей, заради 
което ще бъдете подложени на директни 
атаки от други хора. Имате късмет, че 
през тези два дни поне Луната се намира 
в хармоничния на вашия знак Стрелец и 
ще ви помага да издържите на напрежени-
ето.  

ПОСЛЕДНА „СЕРИЯ“ ТРУДНОСТИ 

Очаквайте я на 22-ри, 23-ти и 24-ти, 
когато общо 5 планети ще се съберат в 
знака Водолей и оттам ще ви предизвик-
ват да отстоявате позициите си на всич-
ки нива: в работата, вкъщи и в приятел-
ския си кръг. 

СПОКОЙНИ ДНИ На 27-и и 28-и ще 
имате два благоприятни дни за отдих 

и „поправка на щетите“, нанесени ви пре-
ди това.

Лунно затъмнение в Лъв
То е на 9-и и ще ви провокира към при-

ключване на стари и ненадеждни парт-

ньорства. Най-сетне ще трябва да пока-

жете на някого, че пътищата ви се разде-

лят. Тази раздяла ще отвори път на нова 

любов да влезе и да се настани трайно в 

живота ви. След това лунно затъмнение 

е добре да направите пълна равносметка 

на живота си до този момент и на отно-

шенията си с другите хора. Възможно е да 

се откажете от някои свои стари убеж-

дения и маниери на действие. Със сигур-

ност промяната в мисленето ще ви се от-

рази добре.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ

От 3-ти до 5-и внимавайте с финанси-

те и с конкурентите ви. Те стават мно-

го силни.

На 9-и ще приключите стари ненадежд-

ни връзки. Дайте път на една нова любов!

На 22-ри, 23-ти и 24-ти се мобилизирай-

те максимално и отстоявайте докрай ин-

тересите си.

ВЕЧЕР НА ШАМПИОНИТЕ

Българският спортен тотализатор (БСТ) отличи с парични награди евро-
пейските и световните медалисти на България сред девойките, юношите 
и младежите, както и техните треньори. Това се случи на изискана цере-
мония в хотел „Грийнвил” (част от успешната българска верига FPI Hotels 
& Resorts). 
Трима олимпийски шампиони поздравиха младите спортни таланти на Бъл-
гария по време на церемонията – председателят на ДАМС Весела Лечева, 
председателят на УС на БСТ Георги Мърков и олимпийската ни шампионка 
и председател на Българската федерация по гребане Светла Оцетова. Об-
щият награден фонд, с който БСТ отличи новото поколение в българския 
спорт, е 150 хиляди лева. 
На церемонията по награждаването присъстваха и много представители 
на спортния елит у нас. БСТ почерпи присъстващите с гроздовите еликси-
ри на винарска изба TODOROFF, компания със звездно портфолио от отбра-

ни висококачествени бели и черве-
ни вина. Гостите на церемонията 
имаха възможност да се насладят и 
на изискания репертоар на квартет 
„Интро”. 
Повече от половин век БСТ е осно-
вен източник за финансиране на бъл-
гарския спорт, като само за тази го-
дина средствата за подпомагане на 
българския спорт възлизат на 24 милиона и 800 хиляди лева. 22% от постъ-
пленията в игрите на СПОРТ ТОТО ежеседмично постъпват в Държавна-
та агенция за младежта и спорта. В края на тази година ръководството на 
БСТ пък реши да застане зад амбицията и потенциала на младите спортни 
надежди на България, а всички средства, събрани от специалните коледно-
новогодишни тиражи на СПОРТ ТОТО на 21 и 25 декември 2008 г. и 1 януари 
2009 г. ,ще бъдат за развитието на спорта за високи постижения.

ПРИЗЬОРИ
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МНОГО РАБОТА Доста неща ще 
трябва да свършите. Както обикно-

вено, вашите близки и колеги са свикнали 
да разчитат на работоспособността и 
методичността ви и да ви викат за по-
мощ, когато закъсат с приключването на 
задачите. Точно това ще ви се случва през 
първата половина на месеца. Но и за вас 
ще има полза от тази ситуация. Вършей-
ки работата на другите, успявате да си 
извоювате авторитет и да подобрите 
отношенията си с колегите. Всяка ваша 
изява ще работи за повишаване на само-
чувствието ви. 

ОКАЖЕТЕ ФИНАНСОВА ПОДКРЕ-

ПА 2-ри и 3-ти са много „плодородни“ 
дни за вашето бъдеще. Всичко свършено на 
тези дати ще ви донесе стабилност и па-
рични постъпления. Направете неотложни 
покупки, окажете финансова подкрепа на 
приятел, роднина или колега. През следващи-
те два дни бъдете много внимателни и 
предвидливи, ако искате да запазите спокой-
ствието си и семейния уют. Събитията, 
които ще се случат на тези дати, ще „про-
верят“ надеждността на сегашните ви от-
ношения. Внимателно обмисляйте действия-
та си. Трудности и предизвикателства ще 
има – от вас зависи дали ще ги преодолее-

те, без да губите самообладание. Запомнете, 
че каквото си отиде сега от живота ви, 
не е било надеждно, не ви е трябвало. 

ДАЙТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ 

Луната е в Дева на 10-и и 11-и – то-
гава ще отхвърлите много задачи. Опол-
зотворете всяка минута до 14-и вечерта 
(дотогава Меркурий все още е в земния 
знак Козирог и ви помага във всички начи-
нания). Пътувайте, общувайте, учете, 
взимайте изпити и правете смели планове 
за бъдещето. 

ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА Отдъхнете си 
малко на 17-и, 18-и и 19-и (до обяд) – 

това са трудни дни за Девата.
КЪСМЕТЪТ ВИ НАМИРА на 19-и сле-
добед, на 20-и и на 21-ви. Ненадейно по-

лучавате подкрепа на авторитетна лич-
ност, което отваря път пред амбициите 
ви. Използвайте целия период от 1-ви до 
18-и, за да се погрижите за здравето си. 
Фитнесът, ходенето пеша и витаминозна-
та храна са направо задължителни за вас 
през този период. Предприемете и про-

чистваща диета – освободете се от ток-
сините, които са причина за дискомфорта 
ви. Дните преди новолунието в Риби – от 
10-и до 25-и – са най-подходящи за разто-
варващ режим. Консумирайте много малко 
месо или даже никакво. На ден изяждайте 
поне по 2 ябълки и  по 6–8 орехови ядки. 
Вареното жито (без захар, но може с мал-
ко мед) ще се отрази благотворно на ор-
ганизма ви. Ако имате проблеми с нервна-
та система, която при Девите традици-
онно е малко по-натоварена, изпивайте во-
дата от варенето на житото. Всички 
тези мерки, взети навреме, ще облекчат 
здравословните ви проблеми и ще ви пред-
пазят от простудни и грипни състояния. 

В НЕИЗГОДНА ПОЗИЦИЯ СТЕ на 
25-и и 26-и – не предприемайте нищо 

ново, не пътувайте и не се ангажирайте 
с чуждите проблеми. Новолунието в Риби 
на 25-и сякаш ви източва силите. Почине-
те си малко, като се занимавате с хоби-
то си. Не се задълбавайте в анализи на 
неприятни истории от миналото, гледай-
те само напред. 

НОВИ ПАРТНЬОРСТВА Това новолу-
ние може да се окаже съдбовно за ва-

шите партньорства. След 25-и получавате 
шансове да създадете нови контакти – 
както делови, така и интимни. След де-
вет месеца очаквайте тези връзки да се 
развият в положителна посока. Някои 
Деви ще се опитат да „реставрират“ на-
стоящите си връзки, да им дадат нов жи-
вот. Направете го обаче само ако сте 
убедени, че си заслужава. Фокусирайте 
вниманието си само върху положителните 
качества от характера на интимния си 
партньор. Това ще ви помогне да промени-
те подхода си към него.

Проверка от Сатурн
До края на октомври Девите са подложе-

ни на сериозна проверка от Сатурн, който 

е в техния знак и натоварва събитията с 

кармичен и съдбовен характер. Пълнолу-

нието и лунното затъмнение на 9-и ще 

ви провокират към окончателно приключ-

ване и овладяване на тревогите от изми-

налата седмица. Категорично ще скъсат 

с миналото жените Деви. На тях затъм-

нението ще им повлияе мобилизиращо и 

ще ги подтикне към анализ на събитията. 

Още на следващия ден ще сте наясно как-

во трябва да направите, за да си осигури-

те стабилност в бъдеще.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ

На 2-ри и3-ти очаквайте добри финансо-

ви постъпления.

На 4-ти и 5-и ще имате много труднос-

ти и ви съветвам да се държите по-мило 

с хората около вас.

От 10-и до 18-и е препоръчително да 

проведете профилактична прочистваща 

диета. Организмът ви е затлачен от то-

ксини. 

ПЛОВДИВЧАНИН И ВАРНЕНКА СПЕЧЕЛИХА БИЛЕТ 
ЗА NRJ MUSIC AWARDS 2009

Първият работен ден след голямата колед-
на почивка донесе много радост на двама от 
участвалите в промоцията „Спечели билет за 
NRJ Music Awards“. 
5 януари беше щастлив ден за Димитър Ка-
пов от Пловдив и Мая Асенова от Варна, кои-
то имаха шанса да гледат на живо 10-ата це-
ремония по раздаването на наградите на ра-
дио ENERGY на 17 януари в Кан. Те имаха също и 
взможността да видят отблизо едни от най-

популярните изпълнители, които тази година взеха участие на NRJ Music 
Awards. Enrique Iglesias, Akon, Duffy, Pussycat Dolls и Katy Perry са само част от ар-
тистите, които изпяха на живо ай-големите си хитове!

Благодарение на любимото си радио ENERGY Дими-
тър Капов и Мая Асенова успяха да видят едно уни-
кално и неповторимо музикално шоу, равностой-
но на това за раздаване на американските „Грами“ – 
NRJ Music Awards! Това е най-грандиозното събитие, 
за чиито призове са гласували над 5 милиона слуша-
тели на най-популярните радиостанции NRJ.

Радио ENERGY – България е част от най-голямата радиоверига в Европа – 
френската Radio NRJ (Energy). Слоганът Hit Music Only достига до милиони 
слушатели в 11 европейски страни. Форматът на радио ENERGY – България 
е музикално-информационен или Hot Adult Contemporary – изключително ди-
намичен и позитивен, насочен към активните хора между 25- и 35-годишна 
възраст със средни и високи доходи. Основен акцент в плейлистата на ра-
диото е музиката на 90-те, подплатена с най-големите хитове от послед-
ните няколко години. Всяка сутрин от 7.00 до 11.00 ч. по радио „Енерджи“ се 
излъчва единственото в България сутрешно REQUEST SHOW!

КЪСМЕТЛИИ
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КЪСМЕТ И ХАРМОНИЯ Ще се 
чувствате добре, ще имате късмет, 

ще успеете да осъществите много от ва-
шите намерения. Сега звездите са на 
страната на въздушните знаци. Успявате 
да придвижите напред много от нещата, 
за които до този момент не сте намира-
ли изход. Успешният ви период започна 
още в края на януари, а в началото на фев-
руари вече усещате как вълната на успеха 
ви е понесла към творчески проекти. Ста-
вате по-големи оптимисти. Желанието ви 
за изява става по-силно. Иска ви се да по-
кажете най-доброто от себе си, да бъде-
те забелязани и оценени. 

ФЛИРТОВЕ Засилва се и желанието 
ви за романтични приключения. Но 

ще останете разочаровани – през февруа-
ри няма да ви се удаде да установите 
трайни любовни връзки. Очакват ви само 
необременяващи флиртове. Приемете не-
щата такива, каквито са – все пак флир-
туването ще ви подейства разтоварващо. 
Не анализирайте излишно тези мимолетни 
любовни взаимоотношения. По-внимателни 
да бъдат семейните Везни. 

ТРУДНОСТИ В ЛЮБОВТА Вашата 
планета управител Венера на 3-ти 

навлиза в опозиционния ви знак Овен и 

това ще ви донесе много трудности в 
любовта. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 4-ти и 
5-и – с лекота се явявате на изпити, 

установявате важни и ключови контакти 
с хора, които ще ви окажат много сери-
озна подкрепа в бъдеще. Тези дни ще бъ-
дат много подходящи за търговците и по-
средниците. Ако днес имате представяне 
пред аудитория, ще успеете да се пред-
ставите по възможно най-добрия начин. 
Марс – планетата на действието, иници-
ативата и риска – на 4-ти навлиза във 
Водолей и оттам ви оказва сериозна под-
крепа. Ставате по-инициативни и рабо-
тоспособни от обикновено. Тонусът ви е 
повишен. Усилва се желанието ви да завла-
дявате нови територии. Ако си търсите 
работа, ще успеете да убедите работода-
теля, че сте най-подходящият човек за 
това място. 

В КОМПАНИЯТА НА ПРИЯТЕЛИТЕ 
Пълнолунието и лунното затъмнение 

в Лъв на 9-и ще ви помогнат да проявите 
по-голяма активност в общуването с ва-
шите приятели. Ще намерите най-правил-
ния начин да си говорите с тях. Създават 
се условия да обедините идеите си и да 
тръгнете в нова посока. Отношенията ви 
стават по-зрели. Не допускайте да ги раз-
валят дреболии. Търсете нещата, които 
ви обединяват и сближават, а не тези, 
които ви противопоставят. На този ден 
е добре да проявите инициатива, социална 
активност и гражданска позиция. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ И МОБИЛИЗА-

ЦИЯ Концентрирайте всичките си 
усилия в дните 12-ти, 13-и и 14-и, когато 
ще плувате в свои води. Успявате да обе-
дините усилията си с партньорите и 
стартирате съвместен проект. 

НАМИРАТЕ СПОНСОРИ 17-и е един 
от най-силните дни за Везните. Има 

голяма вероятност да намерите спонсори, 
благодетели или надеждни партньори. Це-
лият период след тази дата е много бла-
гоприятен и за Везните с творчески про-
фесии. 

КЪСМЕТ И ВДЪХНОВЕНИЕ ви очак-
ват на 22-ри, 23-ти и 24-ти, когато 5 

планети ви даряват с хармоничната си 
енергия. Това е вашето време. 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ДНИ Нехармо-
ничните ви дни от месеца, когато 

трябва да избягвате конфликти и да не 
се противопоставяте на несправедливо 
отправените към вас обвинения, са 1-ви, 
6-и, 7-и, 19-и (следобед), 20-и, 21-ви, 27-и и 
28-и. Старайте се да не си хабите нерви-
те на тези дати, защото са възможни и 
здравословни проблеми на нервна почва.

Интимният партньор 
недоволства
Вашата половинка все ще намери за какво 

да капризничи, да изисква и да се налага. 

Проявете търпение и не се вторачвайте 

толкова в емоционалните изблици на ва-

шия интимен партньор. Старайте се и са-

мите вие да не допринасяте с нищо за не-

говото недоволство или мнителност. 6-и 

и 7-и са най-рисковите дни за личните ви 

отношения. Все нещо от битов характер 

ще изплува на повърхността и ще ви на-

помни, че в съвместния живот има и та-

кива неща като изхвърляне на боклук, па-

заруване, готвене или поправка на батери-

ята на мивката. Важното е да не се под-

давате на провокации и да се опитате да 

запазите равновесие, защото месецът е 

много по-подходящ за делова работа, ус-

тановяване на контакти и стартиране на 

нови начинания.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ

 6-и и 7-и са рискови дни за личните ви 

отношения.

 17-и, 22-ри, 23-ти и 24-ти са най-силни-

те ви дни през месеца. Мечтите ви много 

бързо могат да станат реалност сега.

 1-и, 6-и, 7-и, 19-и (следобед), 20-и, 21-ви, 
27-и и 28-и са неблагоприятни за Везните 

дни. Не насрочвайте важни срещи и зада-

чи за тогава. Пазете и здравето си.

НОВ АРОМАТ ЗА ДОМА ВИ

GLADE® АРОМАТНИ МАСЛА – НАЙ-АРОМАТНАТА СВЕЩ

Всички са гледали телевизионната реклама за интелигентния ароматиза-
тор Glade®Sense & Spray™ , който освежава вашия дом точно когато има-
те нужда от това.
Иновативната ароматна свещ Glade® Ароматни масла не му отстъп-
ва нито по аромат, нито по интелигентност! Тя е създадена така, че да  
трансформира восъка в ароматно масло, което изпълва цялата стая с при-
ятно благоухание. 
Glade® Ароматни масла притежава уникална по рода си технология и изя-
щен дизайн. Състои се от стъклена поставка, подгряваща плоча и патен-
тована магнитна подложка, върху която се залепва ароматната свещ. След 
запалване на свещта плочката бързо се загрява и разтапя восъка в аромат-

ното масло, което разнася изискан и релаксиращ аромат. Магията на све-
щта се усеща деликатно из цялата стая. След като маслото се стопи, све-
щта угасва заедно с него, а специалната незамърсяваща се подложка може да 
бъде заредена с нова свещ. 
Glade® Ароматни масла се предлага като устройство, включващо два аро-
мата. Пълнителите са три вида в опаковка от по 3 броя аромати. Арома-
тът „Индийски масаж“ е богат и релаксиращ. Ухае на екзотични подправ-
ки от Индия. Ароматът „Фестивал в Тоскана“ е пикантна комбинация от 
червени боровинки и екзотични горски плодове от хълмовете на Тоскана. А 
„Ванилия“ е деликатен букет от ароматна ванилия. 
Освен че освежава приятно дома ви, стъкленият свещник с разтопено аро-
матно масло допринася за създаването на неповторима атмосфера у вас и 
ще ви помогне да направите вашите специални моменти по-незабравими. 
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НАПРЕЖЕНИЕ Мобилизирайте всич-
ките си налични сили, воля и упори-

тост, които притежавате, защото за съ-
жаление до 18-и ви чака доста напрегнат 
месец. Вие от натоварване не се плашите, 
но дори и за издръжлива натура като ва-
шата трудностите и недоразуменията ще 

се окажат в повече. 
ВЕНЕРА ВИ ГЛЕДА ЛОШО Някои 
Скорпиони усетиха, че късметът за-

почва да им бяга още от 20 януари. Но 
тогава поне в емоционално отношение бя-
хте спокойни. Венера ви гледаше благо-
склонно от знака на Риби, но сега, в на-
чалото на февруари, тя започва да ви съз-
дава проблеми. Ще се наложи да защитите 
постигнатото в любовта. Обърнете по-
специално внимание на интимния си парт-
ньор и на близките си. Да, няма да ви е 
до сантименталности, защото ще сте 
разпънати на кръст в работата. 

ОТНОСИТЕЛНО СПОКОЙНИ ДНИ 

ЗА ВАС са 5-и, 6-и, 15-и, 16-и, 25-и и 26-
и, когато е препоръчително да си почива-
те повече, да се наспивате и да спорту-
вате.

НАПРЕДЪК В КАРИЕРАТА На 9-и, 
когато има и лунно затъмнение, не 

дразнете шефовете си и хората, от кои-
то зависите. Затъмнението ще повлияе 
благотворно на вашата кариера – предава-
те мащабен проект, приключвате с голя-
ма по обем работа, доказвате, че можете 
да се справяте. Това може и да е заявка 
за повишение в бъдеще, но първо трябва 
да изчакате да мине трудният период.

ТРУДНОСТИ И ПРОВАЛИ На 17-и ще 
разберете кой е недобронамерен към 

вас. Има опасност от провал при подпис-
ване на договори, сключване на сделки, 
както и от оклеветяване. Моментът не 
е никак благоприятен за пътувания и за 
контакти с чужденци. Бъдете готови за 
всякакви изненади. Най-важното е, че сте 
предупредени и може навреме да вземете 

предпазни мерки. Не сте обречени на „про-
вал“ на всяка цена, но бъдете готови за 
трудности и препятствия. 

СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА На 18-и следо-
бед Слънцето влиза в хармоничния на 

Скорпиона знак Риби и ще ви даде възмож-
ност малко да си отдъхнете. На 19-и, 20-и 
и 21-ви се постарайте да си върнете ня-
кои от загубените позиции. На 21-ви ще 
усетите първия по-сериозен прилив на 
сили (Слънцето е в хармоничен аспект с 
вашата управляваща планета Плутон и ви 
вдъхва самочувствие и увереност). Става-
те отново силни, както обикновено. 

На 22-ри, 23-ти и 24-ти общо 5 плане-
ти са се струпали във Водолей и за 

последен път през този месец подлагат на 
проверка вашия характер. Някой много 
близък до вас човек ще ви създаде големи 
неприятности. Не се доверявайте, песте-
те парите си, пазете здравето си и най-
вече авторитета си. Нервното напреже-
ние ще ви е повече и е възможно сами да 
провокирате скандали. Неразумно ще бъде 
точно сега да предприемате важни иници-
ативи. Много внимателно си вършете ра-
ботата и проверявайте всичко по няколко 
пъти. За всеки случай избягвайте да кон-
тактуване с Водолеи. 

Новолунието в Риби на 25-и идва да 
ви успокои и релаксира. Всички бури 

и притеснения ще са вече зад гърба ви. 
Не съжалявайте дори и да сте претър-
пели някои материални или морални загу-
би – това ви е направило по-опитни и 
ви е помогнало да опознаете враговете 
си. Сега ще можете по-успешно да се па-
зите от тях.

GLISS ASIA STRAIGHT ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВА КОСА 

Schwarzkopf, експертът в грижата за коса, разработи новата линия Gliss Asia 
Straight – първата серия за грижа за коса от Gliss, която може да изправи дори 
най-непокорните къдрици. 
Новата формула за интензивно възстановяване на Gliss Asia Straight съдържа 
ценни растителни съставки – бамбуково мляко и екстракт от орхидея. Тя 
възстановява косъма, действайки в дълбочина, и изправя структурата му. 
Можете да се радвате на перфектно права коса в продължение на цели 24 
часа, при това без да сте използвали преса за изправяне. Бамбукът е уникал-
на натурална съставка, която идва от тропическите гори на Азия. Векове 
наред ценният натурален екстракт от бамбуково мляко се използва в ази-
атската народна медицина. Другата екзотична съставка, която прави фор-
мулата на Gliss Asia Straight уникална, е екстрактът от орхидея, използван 
през средновековието за ободряване и като афродизиак. Сега този цветен 
екстракт е сред най-високо ценените и елегантни козметични продукти и 

се среща в най-луксозните овлаж-
няващи кремове и разкрасяващи 
формули.
Новата серия на Gliss е с изтън-
чен аромат. Деликатните фло-
рално-плодови нотки, съчетани 
с уханията на сандалово дърво, 
ванилия, бял мускус и кедър, изда-
ват хармония, фина елегантност 
и женственост.  
Подчинена на страстта по ли-
лавото, новата серия Gliss Asia 
Straight се предлага в атрактив-
ни лилави опаковки под форма-
та на шампоан (250 мл), балсам (200 мл), изправящ крем (100 мл) и интензив-
на маска (200 мл).

Стелиум във Водолей
Не избухвайте на 5-и – има опасност от 

тежки скандали и необратими раздели. Ще 

имате усещането, че на тази дата всички 

планети са се съюзили срещу вас, за да из-

питат вашата издръжливост. В известен 

смисъл е точно така. В момента Слънце-

то е в нехармоничния за вас Водолей и ви-

наги по това време от годината за вас се 

очертава труден период. На 4-ти и Марс 

влиза в същия знак, което събужда агре-

сията на колеги, бизнес партньори и кон-

куренти. Планетата на правото и зако-

на Юпитер също от 5 януари е във Водо-

лей и там ще остане през цялата година. 

Затова не си позволявайте лукса да зао-

бикаляте закона. Трудно ще вадите разре-

шителни. А след 14-и, когато и Меркурий 

се присъединява към стелиума (струпва-

не на планети) във Водолей, взимането на 

изпити също ще се окаже нелека задача за 

Скорпионите. По-добре насрочете датите 

за изпити преди 14-и, когато Меркурий е 

още в Козирог (ще ви бъде по-леко). 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ

 На 5-и бъдете по-толерантни и сдържа-

ни с приятелите и любимите си хора.

 6-и, 7-и, 15-и, 16-и, 25-и и 26-и са хармо-

ничните ви дни през февруари. Възполз-

вайте се максимално от вибрациите им.

 На 2-ри, 3-ти, 8-и, 9-и, 17-и, 22-ри и 24-
ти бъдете нащрек – не се доверявайте, 

пестете парите си, пазете здравето си и 

най-вече авторитета си.

НОВ ПРОДУКТ ЗА КОСА
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ПРИЯТНО ПЪТУВАНЕ! През този 
месец е препоръчително много да пъ-

тувате и да общувате. Най-удачни за 
това са дните 8-и, 9-и, 12-и и 17-и – тога-
ва ще намерите нови приятели и ще се 
свържете с нови делови партньори. 

НОВ БИЗНЕС До 18-и имате успешен, 
активен период – получавате шанс да 

положите основите на ново съдружие и на 
нов бизнес. Периодът е отличен за рабо-
та или обучение в чужбина. Използвайте 
всяка една възможност за усвояване на 
нова информация. Сега сте в подем, с ле-
кота намирате верните хора и правилни-
те начини, за да промените живота си в 
положителна посока. С успех взимате из-
пити, смело се явявайте на всякакви кон-
курси и събеседвания, защото е сигурно, 
че ще ги спечелите. 

ВЛЮБВАНЕ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД В 
случай че си търсите нов интимен 

партньор, сега получавате чудесен шанс 
да го срещнете. Възможно е да се влю-
бите в него от пръв поглед. Планетата 
на любовта Венера се намира в огнения 
и страстен Овен и от тази позиция ви 
помага много в любовта. Ако сте имали 
проблем с любимия, то още от 3 февруа-
ри ще усетите как ледовете помежду ви 
се топят. 
Мнозина от вас ще намерят подходящия 

човек на 17-и или 18-и до обяд. Не ви препо-
ръчвам да си стоите вкъщи на тези дати, 
ще си изпуснете късмета.

НОВОСТИ В КАРИЕРАТА Дните, в 
които трябва да сте по-внимателни 

с околните и да не се захващате с прека-
лено много ангажименти, са 4-ти, 5-и, 10-и 
и 11-и. Очаквайте промени и новости в 
кариерата и социалния си статус на 4-ти 
и 5-и. Събитията, които ще се случат, 
ще ви покажат правилната посока за 
действие – решително завъртете корми-
лото в печелившата посока. Моментът е 
благоприятен за започване на нов бизнес. 

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛИ На 8-и се 
обадете на свои влиятелни приятели 

и познати, ако имате нужда от съдей-
ствие. 

ВАЖЕН ДЕН 9 февруари е важен ден 
за вас – успявате да приключите 

много важен проект, изследване, курсова 
или дипломна работа. 

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО Наложител-
но е да го направите още на 19-и 

следобед, когато Слънцето навлиза в 
Риби и угасява ентусиазма ви. На само-
то новолуние в Риби на 25-и ви съветвам 
да сте мирни и тихи. Не привличайте 
вниманието към себе си, защото ще из-
пъкват само недостатъците ви. Въз-
можно е да ви „хванат“ в некомпетент-
ност. Не са изключени недоразумения. 
Не споделяйте с никого намеренията си, 
има опасност някой да открадне идеите 
ви. Стойте си вкъщи и обърнете вни-
мание на роднините си. Новолунието 
обаче ще ви донесе някаква придобивка 
за дома. Няма да е зле да започнете ма-
лък ремонт в дома или пък поне по-
чистване. Освободете се от ненужните 
вещи вкъщи. Не е нужно да вършите 
всичко наведнъж. Но ако се постараете 
всеки ден от новолунието до края на 
месеца да разчиствате по един шкаф 
или чекмедже и да изхвърлите ненужни-
те вещи, ви гарантирам, че настроени-
ето ви ще се подобри, а взаимоотноше-
нията с близките ви хора ще се изгла-
дят. Направете си този експеримент и 
ще се изненадате от положителните 
резултати. Прочетете и някоя статии 
за фън шуй, купете си сувенир или та-
лисман за къщата. 

ОПТИМИСТИЧЕН ЗАВЪРШЕК 
Приключвате месеца оптимистично 

и в добро настроение. Дните 27-и и 28-и 
са подходящи за повече движение и 
спортуване. Направете си профилактич-
ни процедури и лекарски прегледи (ако 
се налага, разбира се). Посетете зъболе-
кар. Постарайте се да обуздавате же-
ланието си да се налагате. Ще успеете 
да отхвърлите и доста делови ангажи-
менти.

Издигате се 
на друго ниво
Дипломирате се – в преносния, а някои от 

вас и в буквалния смисъл. Преминал е един 

много важен етап на обучението ви. Опи-

тайте се да вземете от него най-полез-

ното. Успявате да уредите най-сетне ва-

жни документи за чужбина, финализирате 

международни сделки. Най-важната и ам-

бициозна работа трябва да свършите на 

17-и и 18-и (до обяд). Тогава ще успеете 

да отворите и най-трудно отварящите се 

врати на бюрократичните институции. 

Успявате да уредите спонсорства, доку-

менти, разрешителни, кредити и лицензи.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ     

 4-ти и 5-и са напрегнати дни, които ще 

ви подтикнат към кардинална промяна.

 На 17-и и 18-и има предпоставки да се 

влюбите.

 На 25-и е новолуние в Риби, избягвайте 

показността, не споделяйте; почистете 

дома си, купете му талисман.

ЕДИН КРАСИВ КОНЦЕРТ 

Ето че дойде време да видим британеца 
Джеймс Блънт у нас. Той пристига за първи 
път в България на 22 февруари за свой кон-
церт в зала 1 на НДК. Стилът на Блънт – 
микс от поп, рок и фолк, покори сърцата 
на милиони, а песента You’re Beautiful се пре-
върна в тотален хит по класациите. Зара-
ди нея дебютният му албум Back To Bedlam се 
разпродаде в 11-милионен тираж. Освен пе-
вец Джеймс е също автор на песни, както 
и доста впечатляващ инструменталист 
(свири на китара и на пиано). Вторият му албум All The Lost Souls затвърди 
неговия успех с хитовете „1973“ и Love, Love, Love. Освен тях изпълнителят 
ще представи у нас и няколко съвсем нови песни.

ФИНЛАНДСКО-ЕСТОНСКО НАШЕСТВИЕ 
На 22 януари от Стокхолм стартира Black Roses 
Tour 2009 – европейското турне на The Rasmus. 
Култовата финландска група ще обикаля кон-
тинента до 4 април, но ще успее да мине и през 
нашата страна. Концертът им в София е на 12 
февруари в столичната зала „Универсиада“. Во-
калистът Лаури Юльонен и компания обещават 
невероятно шоу за всички рокфенове, допълнено 
от супер хитове като In The Shadows, F-F-F-Falling 
и First Day Of My Life. Групата пристига у нас за-
едно с нашумялата млада певица Кърли, родена 
в Естония (тя представя страната си на кон-
курса Евровизия през 2001 г.), но от години живееща в Америка. Тя съпровож-
да The Rasmus по време на цялото им европейско турне и ще бъде подгряващ 
артист и на концерта им в София. 

МУЗИКАЛЕН КАЛЕНДАР
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ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ На 1 февруари 
не предприемайте нищо, ще се чувст-

вате уморени и затормозени, ще срещате 
конфликтни хора, близките ви хора ще ви 
дразнят. През следващите два дни настро-
ението ви ще е колебливо, но пък ще по-
лучите добри пари отнякъде. Всичко, кое-
то предприемете на 3-ти, ще ви донесе 
стабилност в бъдеще, както и добри до-
ходи. Сега вече можете да предприемете 
и важни стъпки по оформяне на докумен-
ти за сключване на сделки. 

НАЙ-УСПЕШНИЯТ ВИ ПЕРИОД 

ПРЕЗ МЕСЕЦА е от 2-ри до 11-и 
включително. Само 6-и и 7-и не са спорни 
дни за отхвърляне на делови ангажименти. 
Тогава вниманието ви трябва да бъде фо-
кусирано върху емоционалния ви живот и 
семейството. Не крийте глава в пясъка – 
ще се наложи да обсъдите важни въпроси 
с любимия човек. 6-и ще е напрегнат в 
емоционално отношение ден, възможни са 
любовни разочарования. 

ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ Всъщност 
на любовния фронт нещата започват 

да се объркват още на 3-ти, когато Вене-
ра преминава от знака на романтичните 
и влюбчиви Риби в знака на темперамент-
ния и на моменти агресивен Овен. Там 

планетата на любовта е в много слаба 
позиция и предвещава неконтролируемо 
„изливане“ на много емоции. Венера в Овен 
„силно люби и мрази“ и дано да не ви се 
наложи да изпитате на гърба си втората 
част от това словосъчетание! Критичен 
ден в любовта ви определено е 6-и. Тогава 
се старайте да не влизате в конфликти, 
да обуздавате ревността си и да не изне-
верявате. Всъщност тези предупреждения 
важат за вас до края на месеца! Не бива 
да проявявате излишна мнителност към 
партньора си.

ГАФОВЕ И НЕДОБРОНАМЕРЕНОСТ 
Позицията на Венера в Овен може да 

повлияе не само върху любовния ви жи-
вот. Ако сте публична личност или се за-
нимавате с политика и мащабен бизнес, 
бъдете подготвени за гафове, както и за 
недобронамерени опити за манипулация от 
страна на опонентите и конкурентите 
ви. Ако успеете да излезете невредими от 

този период, до края на месеца ще се 
чувствате по-спокойни и защитени от не-
приятности. 

БЪДЕТЕ С БЛИЗКИТЕ СИ На 7-и се 
отдайте на семейните си задължения. 

Бъдете с близките си, обърнете им вни-
мание, за да не се стовари гневът им вър-
ху главата ви. Изолирайте се от суетата 
и деловия живот. 

МНОГО РАБОТА И УСПЕХИ От 8-и 
до 11-и впрегнете цялата си амбици-

озност – чака ви много работа, която със 
сигурност ще се увенчае с успех. Този пе-
риод (преди и малко след пълнолуние) ще е 
благоприятен за всички Козирози. 9-и е 
особен, енергиен ден (заради пълнолунието 
и лунното затъмнение в Лъв). Откриват 
ви се възможности да върнете пари по 
кредити, да изчистите заеми и други фи-
нансови тежести, да приключите трудни 
лични отношения (особено ако сте имали 
проблеми в сексуалното общуване с тези 
хора). Това ще е ден на равносметка, на 
слагане на край на даден етап в живота 
ви. На 10-и и 11-и сте настроени на делова 
вълна – възможно е да си намерите нова 
работа. 

НЕ ВЗИМАЙТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ 
през периода от 12-и до 14-и.

На 13-и, петък, не подписвайте договори и 
не се предоверявайте на бизнес партньо-
рите си. Няма да имате успех.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ След тол-
кова емоции и качествено свършена 

работа спокойно можете да намалите 
темпото до края на месеца. На 27-и и 
28-и бъдете предпазливи – умората от 
предходните дни вече се е натрупала и 
ставате разсеяни и уязвими. Пазете 
здравето си.

Венера в Овен
Зодиакалният знак Овен не е хармони-

чен на вашия и планетите, които се нами-

рат в него, винаги ви създават напреже-

ние, принуждават ви да се съобразявате с 

другите, подлагат ви на трансформации, 

които невинаги са желани от вас. Зато-

ва е добре да се подготвите за не особе-

но комфортен период в личния живот. Най-

много ще пострадат отношенията ви с 

близките ви хора, които се управляват от 

Венера! Но не само те. Венера е планета, 

която ви прави харизматични, магнетични 

и дори манипулативни, която ви дава са-

мочувствие. Когато тя е в слаба позиция 

спрямо вашия зодиакален знак, ще страда-

те от ниска самооценка. Тогава не бива и 

не може да разчитате на чара си, ако ис-

кате да постигнете нещо.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ    
 2-ри и 3-ти са подходящи дни за нови 

начинания. Очаквайте и добри финансови 

постъпления.

 На 6-и внимавайте как се държите с ин-

тимния си партньор. Има опасност от не-

доразумения и скандали помежду ви. 

 След 12-и не предприемайте съвместна 

работа с партньори и съдружници. Няма 

да ви спори.

НЕВЕРОЯТЕН ОБЕМ С DEFINITIVE VOLUME&CURL 

Спиралата Definitive Volume&Curl съдържа високотехнологична формула, ко-
ято придава на миглите невероятен обем и извивка. Специалната четка 
позволява на миглите да разгърнат своя потенциал. С нейна помощ мигли-
те могат да бъдат покрити с туш от край до край, без да изглеждат сле-
пени и сплъстени. Благодарение на многобройните фибри по четката спи-
ралата разделя перфектно миглите и ги извива изящно.
Формулата съдържа:  карбоново черно  уникален пигмент, който прида-
ва наситеност на цвета и дълбочина на погледа  естествени восъци, ко-
ито покриват миглите от основата до върха, като им придават  невероя-
тен обем и извивка  гликопротеини (комбинация от протеини и олигоза-
хариди), които създават филм върху миглите и поддържат естественото 
ниво на влага в тях. 
С новата спирала Definitive Volume&Curl от Deborah вече можете да постигнете 
всичко, от което се нуждаете – невероятно плътни и перфектно извити мигли.

НОВОСТИ ОТ DEBORAH
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ЖИВЕЕТЕ В ПРИКАЗКА Вашият 
хороскоп за този месец ще звучи 

почти като приказките на Шехерезада! 
Такъв шанс идва веднъж на 12 години, 
затова, докато късметът е на прага 
ви, бързо трябва да го вкарате в къ-
щата, т.е. в живота си! Нямате вре-
ме за губене. Сега създавате нещо като 
нова „ера“ в живота си. Не си позво-
лявайте нищо да ви разсейва или раз-
колебава. На 1-ви, 2-ри и 3-ти обаче не 
ви препоръчвам да предприемате ак-
тивни действия. По-добре си починете 
тогава.

НЕ ХАРЧЕТЕ БЕЗКОНТРОЛНО на 
2-ри и 3-ти, за да не останете без 

пари. Внимавайте и да не ви излъжат в 
магазина. 

ПЪРВИТЕ СИЛНИ ДНИ ОТ МЕСЕЦА 
за вас са 4-ти и 5-и. Тогава Марс пре-

минава във Водолей и ви дарява със сме-
лост, амбиция, енергия и убедителност. С 
лекота ще преборите опонентите си. Ху-
бавото е, че сега тези, които не са ви 
симпатизирали и откровено са ви пречили, 
ще са в неутрална позиция. Дори и те ще 
усетят вашия силен период и даже ще се 
опитат да се възползват от него. 

ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЛЕТО НА 

ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ На 8-и бъ-
дете подготвени за напрегнати разговори 
с интимния си партньор. Резултатите от 
този разговор ще проличат още на 9-и, 
когато са пълнолунието и лунното затъм-
нение. Но не се притеснявайте, не е за-
дължително да се случи нещо фатално и 
страшно. Може само да приключите в 
символичен смисъл досегашен етап на лю-

бовните си отношения и да дадете път 
за промяната им към добро. Някои Водо-
леи обаче могат окончателно да приклю-
чат едно дълготрайно партньорство. Как-
вото и да се случи, помнете, че е за до-
брото на вашето развитие. 

ПОРЕДИЦА ОТ УСПЕШНИ ДНИ От 
12-и до 14-и слушайте интуицията си. 

Има голяма вероятност или да се влюбите, 
или да сформирате нов екип, или да учреди-
те своя фирма, или пък да намерите нови 
съмишленици. Водолеите, които си търсят 
работа, ще успеят да открият онази, коя-
то искат, както и партньорите, от които 
се нуждаят. Появяват се спонсори и благо-
детели, отваря ви се път за работа или 
обучение в чужбина. На 15-и вечерта и Мер-
курий навлиза във Водолей и ви отваря вра-
тите за успешни пътувания, договори и спо-
разумения. В образованието също ще по-
стигнете големи успехи, защото сте концен-
трирани и адекватни. До 18-и може да на-
правите чудеса с живота си, като най-сил-
ният ви подем ще е на 17-и. Тогава ще полу-
чите благоприятно за вас предложение или 
ще ви споходи поне една приятна изненада. 

КУЛМИНАЦИЯТА НА ВАШИЯ ПО-

БЕДЕН ХОД ще е през периода от 22-
ри до 24-ти, когато общо 5 планети се на-
мират във Водолей. Такава планетна ком-
бинация се случва рядко в астрологията. 
Възползвайте се максимално от тези бла-
гоприятни енергии, насочени към вас. Де-
монстрирайте възможностите си, заявете 
желанията си, участвайте в конкурси или 
кастинги, уредете си важни срещи, от 
които зависи бъдещето ви. Ще бъдете 
много по-силни и успешни, ако работите 
в екип със съдружници и приятели. 

Не бъдете високомерни
Протегнете ръка на доскорошните си опо-

ненти, не неглижирайте противниците 

си точно сега. Напротив, помагайте им – 

така за вас ще е по-лесно да ги наблюда-

вате и обезвредите. В този силен за вас 

месец има и едно предупреждение, разби-

ра се – не се дръжте високомерно, не де-

монстрирайте излишна самоувереност. 

Стремете се да не паднете в този „ка-

пан“. Предупреждението важи за целия 

февруари, но най-вече за периода от 1-ви 

до 5-и, като най-опасният ден е 5-и. То-

гава Сатурн, символизиращ традициите, 

дисциплината и рутината, е в опозиция с 

Уран – носител на новото, на нестандарт-

ния подход, на прозрението и вдъхновени-

ето. Този аспект е ключов за всички Во-

долеи, защото Уран е тяхната управлява-

ща планета. Много е важно в каква посо-

ка ще тръгнете в този момент. Получава-

те възможност да промените изцяло до-

сегашните си стереотипи и да започнете 

съвършено нов живот. Уран ви дава мно-

го енергия, кара ви да гледате в бъдеще-

то с оптимизъм. Точно затова съществу-

ва опасност, макар и минимална, да ста-

нете прекалено непредпазливи, да започ-

нете да виждате нещата хиперболизира-

но и да се предоверявате на другите. Съ-

ветвам ви сега да проявите дисциплина и 

да се опрете на вече проверените неща в 

живота ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ
 От 1-ви до 5-и не проявявайте самоуве-

реност. Не се дръжте надменно с хората. 

 От 12-и до 14-и има голяма вероятност 

да се влюбите, но този път в подходя-

щия човек.

 От 22-ри до 24-ти всички Водолеи ще 

преживеят изключително силен период. 

Направете максималното както за себе 

си, така и за околните.

САЛСА НАГРАДИ 2008

За трета поредна година представители на българското салса общество се 
събраха, за да оценят труда и постиженията на най-изявените салса тан-
цьори, инструктори и школи в България през предходната година. Почита-
тели на горещите латиноритми препълниха залата на клуб „Ялта“ в Со-
фия. Благодарение на върховите постижения в 10-годишната история на 
салсата в България страната ни вече заема едно от призовите места в Ев-
ропа след страни като Италия, Испания и Англия, а салса клубовете у нас 
придобиха изключителна масовост и се развиха и извън столицата, в градо-
ве като Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Плевен и Русе.  
Водещи на този уникален за България спектакъл, наподобяващ лъскавата це-
ремония по връчване на филмовите „Оскари“, бяха Моника Стоянова и Вла-
димир Божилов. Собственичката на салса клуб „Вамос“ и любимка на свои-
те ученици и почитатели Моника привличаше публиката с чар, сексапил и 
непринуденост. Елегантен и галантен, както свикнахме да го виждаме от 

екрана по време на шоуто „Денсинг старс“, със 
своя неустоим джентълменски стил и с неиз-
менното си чувство за хумор Владо разведрява-
ше от сцената напрежението около номинаци-
ите и избора на призьор във всяка от тях.
Церемонията по награждаването бе открита с 
емоционалното изпълнение на невероятно плас-
тичния Раул Торес и неговата чаровна партньор-
ка Долорес (на снимката). 12 награди във вид на 
25-сантиметрови месингови статуетки и крис-
тални плакети намериха своя притежател в ли-
цето на наградените в различните категории.
Представители на няколко латиноамерикан-
ски страни у нас уважиха церемонията по наг-
раждаването и връчиха статуетки на награде-
ните в няколко от категориите. 

ЦЕРЕМОНИЯ
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НАПРАВЕТЕ РАВНОСМЕТКА Месец 
преди да настъпи рожденият ви ден, 

винаги сте в по-слаба позиция. Не сте 
инициативни и борбени, затваряте се в 
себе си. Това важи за всички знаци, но при 
вас се проявява най-силно. Добре би било 
наистина точно сега да направите нещо 
като емоционално приключване на стара-
та година – да вземете от нея само по-
ложителното, за да го „внесете“ в нова-
та. Не анализирайте неуспехите си и ло-
шото, което ви се е случило в миналото, 
защото има голяма вероятност да  изпад-
нете в депресия. 

СЪБИРАЙТЕ СИЛИ На 2-ри и 3-ти ви 
очакват относително хармонични и 

плодотворни дни, изпълнени с ползотворни 
контакти. Очаквайте и добри доходи. Ще 
се почувствате стабилни и „заземени“. 
Без усилия ще се простите с някои свои 
илюзии. Постарайте се да генерирате 
максимално много енергия сега, за да по-
срещнете заредените с много промени, 
бури (а за някои от вас – даже и с ката-
клизми) бъдещи дни. 

КОНФЛИКТИ 4-и и 5-и са конфлик-
тни дни. Няма да можете да предви-

дите конфликтните ситуации, за да ги 
избегнете. Най-добре ще постъпите, ако 
се оставите на течението. Това няма да 
е израз на слабост, а на находчивост. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ НЕЩО СТАРО С 
навлизането на Луната в огнения Лъв 

на 8-и вие ставате много по-решителни 
да приключите със старите стереотипи. 
Нищо че тогава е неделя – направете 
всичко възможно да довършите стари и 
проточили се задачи в работата. С на-
стъпването на пълнолунието на 9-и ще се 
отървете от много ненужни неща в жи-
вота си. Тази тенденция се отнася и за 
някои от навиците ви. Скъсайте завинаги 
и със стар метод на лечение, потърсете 
алтернатива. 

СЛУШАЙТЕ ИНТУИЦИЯТА СИ Не-
пременно се вслушвайте в интуиция-

та си през периода от 12-и до 16-и, който 
е относително спокоен за Рибите. На 12-и 
ще получите важни прозрения, на които 
ви съветвам да обърнете внимание. 

ЗДРАВЕ Тази тема ще бъде актуална 
през по-голямата част от месеца. За 

някои Риби периодът може да се окаже не-
благоприятен в здравословно отношение. 
Вземете мерки още от началото на месе-
ца, особено ако страдате от хронични за-

болявания. От 1-ви до 11-и за вас има риск 
от инфекциозни и простудни заболявания. 
През този период се пазете от травми и 
бъдете нащрек при шофиране. На 4-ти и 
5-и въобще не ви съветвам да се качвате 
на колата си. По-добре си вземете такси. 

СТАБИЛНОСТ И ХАРМОНИЯ След 
20-и се стабилизирате и навлизате в 

добър период. Дотогава напрегнати ще са 
дните 10-и и 11-и, когато ще трябва да 
свършите и работата на колегите си. 
Уязвими сте също на 17-и и 18-и, когато 
някой ще си е наумил да ви употреби за 
лични интереси. Не реагирайте агресивно, 
по-скоро се опитайте тихомълком да зао-
биколите конфликта. 

ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕЩЕТО На 19-и 
Слънцето вече навлиза в Риби – до-

тогава трябва да сте приключили със 
стария си начин на живот, да сте загър-
били проблемите, защото получавате шан-
сове да стартирате нещо ново и хубаво. 

ЕНЕРГИЕН ДЕН Най-силният енерги-
ен момент за Рибите настъпва на 

25-и рано сутринта, когато новолунието е 
в Риби. Това е уникален момент за вас – 
„саморестартирайте“ се, пожелайте си 
онова, което ви е по сърце. Обмислете но-
вите си инициативи и сложете тяхното 
начало на 26-и. Началото може да има 
само символичен характер, но нещата със 
сигурност ще се развият добре в бъдеще. 
Важното е да сте посели семенцето на 
вашето намерение. Това новолуние е уни-
кално и със своята способност да ви от-
ърве от вредни навици и зависимости – 
от цигари, алкохол, храна, упойващи веще-
ства и лекарства. В този уникален мо-
мент можете да скъсате и с хората, ко-
ито ви тежат като камъни на шията и 
пречат на развитието ви. П
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Трудният 5 февруари
По-трудният от двата дни е 5-и, когато 

ще се почувствате като разпънати на 

кръст – очаквайте неприятности и недо-

разумения в работата. Притеснени от си-

туацията, някои Риби ще се мотивират да 

си търсят нова работа. Твърде е вероят-

но да я намерят още в края на месеца.

Не си позволявайте лукса да пътувате на 

този ден. Не водете важни преговори, не 

предприемайте сериозни действия. Добра-

та новина е, че много бързо си възвръща-

те силната позиция – още на 7-и, когато 

можете да си отдъхнете от неприятно-

стите. 6-и и 7-и са подходящи дни да изра-

зите чувствата си пред някого. За пред-

почитане е тогава да си останете вкъщи 

и да обърнете внимание на брачния парт-

ньор и на децата.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ
 На 4-ти и 5-и очаквайте напрежение и 

промени.

 На 8-и и 9-и получавате шанс да се от-

ървете от старите си стереотипи. 

 На 25-и и 26-и (когато е новолуние в 

Риби) започвате нов цикъл в живота си.

ЩАСТЛИВЦИ

ГОЛЕМИТЕ ТОТО НАГРАДИ

Трима щастливци подкараха нови джипове Land Rover Freelander-2 от ТОТО-
то, а други трима – „Форд Фиеста“.
Петя Спасова от Поморие, Лъчезар Панайотов от Добрич и Кямил Али-
шев от с. Ясновец (Разградско) са тримата  големи късметлии, които съв-
сем наскоро станаха собственици на нови джипове Land Rover Freelander-2. 
Скъпите автомобили бяха спечелени в играта „Втори тото шанс“ на праз-
ничните коледно-новогодишни тиражи на Спорт ТОТО на 21, 25 декември 
2008 г. и на 1 януари 2009 г. 
Други трима участници пък си тръгнаха с лек автомобил „Форд Фиеста“, 
отново спечелени в играта „Втори тото шанс“ на Спортния тотализа-
тор. Ключовете за тях щастливците получиха лично от водещия на преда-
ването на Българския спортен тотализатор – „Втори ТОТО шанс“ по БНТ, 
Ивайло Гаврилов. 
Печелившият фиш на Петя Спасова е на стойност 4 лева за 4 комбинации. 

Тя е участвала в играта за-
едно с майка си и ето че къс-
метът им се усмихнал пред-
коледно. 
Втория джип  Land Rover 
Freelander-2 от „Втори ТОТО 
шанс“ на връх Рождество Хри-
стово Лъчезар Панайотов спе-
челил само срещу 1 лев за една 
комбинация, а дългогодишният 
участник в играта Кямил Али-
шев, който не пропускал ти-
раж цели 30 години, спечелил в 
играта с фиш за 4 комбинации 
и десет за „Тото Джокер“ на 
стойност 5 лева.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–9, 

както и 26–28 

февруари 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Това е периодът, в който най-неусетно се пълнее. Можете без проблем да се справите с тази запла-
ха, ако подбирате правилно храните в зависимост от придвижването на Луната в съответните зоди-
акални знаци. Запомнете златното правило – през този период никога не преяждайте!  Белтъчни хра-

ни и плодове организмът ви ще усвоява най-добре на 1, 8, 9, 27 и 28 февруари. Кореноплодните храни (като 

картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 2 и 3 февруари, а маз-

ните храни, както и различните видове ядки е препоръчително да консумирате на 4 и 5 февруари. Въгле-

хидрати можете да приемате на 6, 7 и 26 февруари.

9 февруари, 

16.48 ч., 

Луната е в Лъв 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Всяко излишество днес, независимо дали е от храна, цигари, алкохол, неприятни емоции и преумора, 
ще ви се отрази много затормозяващо. Щадете се. Лъвът управлява сърцето, сърдечносъдовата систе-
ма, гръдния кош и гърба. Не се захващайте с нищо, което би станало причина тези части на тялото 
ви да се чувстват дискомфортно.  Не овкусявайте храната с пикантни подправки.  На пълнолуние 

в Лъв е добре да избягвате храните с червен цвят (червени меса, червено вино, червени чушки, домати и 

т.н.), защото те ще ви направят много нервни. Хапнете си зелен грах, зелен фасул, зелена чушка, крас-
тавици, праз, спанак, тиквички, зехтин, извара, кисело мляко, соево мляко, зелено грозде, зелена ябълка, 
смокини и лимони.  Нека последното хранене за деня да бъде в 18.30 ч. Не забравяйте, че ако искате да 
отслабнете на днешния ден, трябва да гладувате.

10–25 февруари 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега по естествен път ще се освободите от излишните килограми – през тази фаза Луната благо-
приятства бързото изгаряне на калории. Ускорете процеса на отслабване, като включите и занимания 
със спорт или по-активно движение в програмата си.  На 10, 11, 20 и  21 февруари ще извлечете най-го-

ляма полза от каланетика, пилатес и йога. На 12, 13, 14, 22, 23 и 24 февруари задължително се разходете 

на чист въздух, дихателните упражнения ще забързат метаболизма ви. На 15, 16, 17, 18 и 19 февруари ви 

съветвам да посетите сауната и фитнес залата!

25 февруари, 

3.35 ч., 

Луната е в РИБИ 

НОВОЛУНИЕ

 За цялата година това е най-подходящото новолуние за прочистване на организма от отрови. Луна-
та в Риби подпомага детоксикацията на тъканите.  Гладуването днес е наложително, особено за тези, 
които са приемали силни лекарства по-продължително време.  На днешния ден успешно може да скъ-
сате с някои вредни навици – например да се откажете от цигарите, от алкохола, както и от чер-
ногледството си или от вещоманството си. Вземете решение днес да се освободите от всичко, което 
е ненужно и ви ограничава – преодолейте пораженческата си нагласа, пристъпите си на паника и нави-
ка си всичко да отлагате за утре.  Започнете ново лечение, ако имате проблеми с лимфната система, 
алергии или пък напоследък често са ви спохождали настинки.  На днешния ден всички процедури с вода 
и етерични масла ще ви донесат максимална полза. Вземете си топла вана или душ, а след това си на-
правете масаж на тялото с етерично масло по избор. Това от бергамот например облекчава нервното 
напрежение и прекратява лющенето на кожата. Етеричното масло от портокалов цвят се бори успеш-
но с депресията и мускулните спазми. Това от розмарин помага при проблеми с кръвното налягане, сър-
дечни заболявания, преумора, целулит и разширени вени. Можете да смесите по 10 капки и от трите 
масла и да масажирате стъпалата с тази смес. На този ден стъпалата са много чувствителни, защо-
то се управляват от Риби.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

Щом лунните фази са пряко свързани с менструал-
ния цикъл, значи и самият цикъл е пряко свързан 
с отслабването и напълняването. Вталяването ви 

е гарантирано, когато дните на намаляваща Луна (проверете 

в горната таблица кои са те!) съвпаднат с периодите от 1-ви 

до 7-и или от 18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менстру-

ационен календар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за 
отслабване период. Задържаната в организма вода се елими-

нира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва пери-
од, подходящ за спазване на диети. Много бързо и лесно 

ще свалите килограми.

ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! 

Най-трудно ще успеете да се справите със стопяването на 
излишните килограми в случаите, когато отбелязаните в 
календара ви периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апети-
тът ви е неутолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, 
коремът и краката са подути) съвпадат с фазата на нара-
стваща Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира за-
държането на течности в организма, както и увеличаване-
то на апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази 
конфигурация, съветвам ви да не се мъчите и насилвате с 
диети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретич-
ни чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни!
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
6, 7, 24 (след 15.00 ч.), 

25, 26
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–5, както и 8, 9, 
27, 28

– Ако искате косата ви да расте бързо.

10–23 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

2, 3 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

2, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 
27, 28

–
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

–
6, 7, 24 (след 15.00 ч.), 

25, 26
–

2, 3, 10, 11, 12, 13, 
20, 21

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

8, 9 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е –

6, 7, 24 (след 15.00 ч.), 
25, 26

–

10, 12, 13, 14 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

2, 3, 8, 9, 15, 16, 
22, 23

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

–
6, 7, 24 (след 15.00 ч.), 

25, 26
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много бо-

лезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
6, 7, 24 (след 15.00 ч.), 

25, 26
Датите са неподходящи за епилация.

10–23 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

10–23 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

2, 3, 15, 16, 20, 21, 
22, 23

– Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
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ул
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 з
а 

пр
об
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)

10–25 – –

Парна баня
– 10–9, както и 26–28 Има опасност да ви останат белези.

10–25 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
о-

ви
 к

ис
е-

ли
ни 1, 8, 9, 17, 18, 27, 28 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

2, 3, 19, 20, 21 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1–9, както и 26–28 –
Най-ефективни ще са процедурите на 1, 8, 9, 27, 28 февруари, 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
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с

2, 3, 10, 11, 12, 13, 19, 
20, 21

– –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 1–9, както и 26–28 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 8, 9, 15, 16, 
22, 23

– –

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

– 1–9, както и 26–28 –

10–25 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 10–25 –

1–9, както и 26–28 – –

С
А

У
Н

А

10–25 – Ефектът ще е максимален на 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 23 февруари.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на 
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в 
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни 
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но 
поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам 
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 10–25 февруари.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 6, 7, 15, 16, 25, 26 февруари. Това са т. нар. дни 
на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраня-
ват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 4, 5, 12, 13, 14, 22, 
23, 24 февруари. Тогава по стъклата след избърсване ще ос-
тават 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 февруари.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3, 12, 13, 
14, 25, 26 февруари.
Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 6, 7, 20, 21 февруари.

Автомобил, мотор или колело: 1, 4, 5, 15, 16, 27, 28 февруари.
Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 1, 27, 28 
февруари.
Канцеларски материали и книги: 4, 5, 10, 11 февруари.
Спортни стоки: 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27, 28 февруари.
Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 22, 23, 24 февруари.
Обувки и дрехи: 19, 20, 21, 24, 25, 26 февруари.
Бижута, злато, луксозни вещи: 8, 9 февруари.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, кога-
то са лекували своите пациенти. За да не се обременявате 

с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата 
с критичните дни за планови операции през ФЕВРУАРИ 2009 г. 

и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 9 ФЕВРУАРИ (пълнолуние), както и на 
25 ФЕВРУАРИ (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

1, 27, 28
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
13, 14

2, 3 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 15, 16

4, 5 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 17, 18, 19

6, 7 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 20, 21

8, 9 Сърце, слезка (далак) 22, 23, 24

10, 11, 12
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

25, 26

13, 14
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
1, 27, 28

15, 16 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 2, 3

17, 18, 19 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 4, 5

20, 21 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 6, 7

22, 23, 24
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
8, 9

25, 26 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 10, 11

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.
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АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Стайните растения също са много чувствителни към лунните 
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци. 
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и 
хранителните вещества няма да стигнат до растението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 6, 7, 15, 16, 25, 26 

февруари.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4, 5, 12, 13, 14, 
22, 23, 24 февруари. На тези дни с поливането има опас-
ност да провокирате появата на листни въшки или дру-
ги вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 15, 16 февруари.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венци-
те, както и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат 
много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лунен 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 10–19 (до 15.00 ч.) февруари, както и на 

22, 23 и 24 февруари.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 1, 2, 3, 19 
(след 15.00 ч.), 20, 21, 27 и 28 февруари.
И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 

9 февруари (пълнолуние), както и на 25 февруари (новолуние). 

Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 25.02 (от 3.35 ч.) Чист 
и светъл ден. Припомнете си детството. 
Ще ви осенят творчески идеи. Не започ-
вайте нищо ново. Посветете този ден на 
всичко, което възвисява духа.
2-ри ЛД – 25.02 (от 7.07 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и 
изблиците на емоции. Дните са подходящи 
за нови начинания. 
3-ти ЛД – 26.02 (от 7.28 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 27.02 (от 7.49 ч.) Не взимайте 
прибързани решения. Усамотете се. Раз-
ходете се сред природата. Занимавайте с 
дома и семейството си. Колективната ра-
бота няма да ви спори.
5-и ЛД – 28.02 (от 8.12 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 – 1.02 (от 0.05 ч.) Смирете се. Дай-
те прошка. Не изразявайте недоволство 
на глас. Подходящ е за подмладяващи коз-
метични процедури. Ден за гадаене и про-
рочества.
7-и ЛД – 1.02 (от 10.07 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 2.02 (от 10.34 ч.) Сега се активи-
рат фините и неуловими енергии в органи-
зма. Добре е да се гладува, за да се про-
чисти тялото.
9-и ЛД – 3.02 (от 11.08 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 4.02 (от 11.51 ч.) Не планирайте 

нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 5.02 (от 12.46 ч.) Много мощен 
ден. Активира се вселенската жизнена 
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи ин-
струменти.
12-и ЛД – 6.02 (от 13.54 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 7.02 (от 15.11 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 8.02 (от 16.32 ч.) Много подходящ 
за започване на важна работа, за физиче-
ско натоварване, за работа с информаци-
онни източници и свещени текстове. От-
варя се третото око. Прочистете орга-
низма си.

15-и ЛД – 9.02 (от 17.53 ч.) Сънищата са ве-
рни и важат за месец напред. Лош ден за 
секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат 
зли изкушения. Проявете аскетизъм.
16-и ЛД – 10.02 (от 19.11 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 11.02 (от 20.25 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 12.02 (от 21.37 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 13.02 (от 22.47 ч.) Запалете пове-
че свещи у дома, направете анализ на по-
стъпките си. Ще успеете да се отървете 
от чуждото влияние.

20-и ЛД – 14.02 (от 23.56 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 16.02 (от 1.02 ч.) Много активен, 
творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 17.02 (от 2.06 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 18.02 (от 3.06 ч.) Този ден е сим-
вол на саможертвата – простете на дру-
гите, разкайте се. Добре е да се пости. 
Не правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 19.02 (от 3.59 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 20.02 (от 4.45 ч.) Всичко на този 
ден става с лекота, с вътрешен порив. 
Спонтанно могат да се появят телепатия 
и ясновидство. Днес не бързайте!
26-и ЛД – 21.02 (от 5.23 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 22.02 (от 5.55 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 23.02 (от 6.22 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 24.02 (от 6.46 ч.) Опасен, сата-
нински ден. Препоръчват се пост и въз-
държание. Не планирайте и не започвайте 
нищо ново. Запалете свещ вкъщи и окаде-
те навсякъде.
Забележка. Датата 15 февруари 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: 

„Честита нова година“. Рипли (Александра). Омара. Ерат (Кристине). Мороа (Андре). Ериди. Искра. Нер. „Ала“. Амплоа. ПАН. Ефект. „Алис“. КА. Екран. Тенар (Луи). 

Арн. До. Лил. Уиски. Врата. Вула. Ноаре (Филип). Билет. Ивами. ИРНА. „Иде“. АН. Мая. Ба. „На“. Ад. Нес. Хвалба. Ярка. Адад. Аерон. Око. Игра. Анонс. Рекс. Писоар. 

Триера. Лаванан (Доминик). Рид. Досие. Олег. Ни. Лапад. Скат. Силон.

ОТВЕСНО:

Верона. Овоид. Вентил. Сирене. Равена. Орда. Отпор. „Клара“. Алани. „Ила“. Еритема. Беседа. Оти (Мерилин). Афала. Инвар. Род. Елен. „Орас“. Анорак. „Яне“. ИС. 

Оми. ТТ. Клек. Свада. Коса. Ариман. АК. Вот. Ага. Плаун. „Има“. Опал. Илири. Брада. Инес. Одесос. Свиня. Дисаги. Ирка. Акула. Нагон. „Анар“. „Криле“. Бедра. Но. 

Атаман. Атлас. Аршин. 
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