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през мартпрез март

Пребоядисване на стените
Планирайте освежаващия ремонт на дома си за 

март. За целта редовно слушайте прогнозата за 

времето, за да си вземете тридневен отпуск през 

по-слънчевите дни на месеца (нали искате боята 

да изсъхне бързо). Запретнете ръкави и се заеме-

те сами с боядисването на стените. С новите 

бои и принадлежности това е изключително лес-

но занимание. Само не забравяйте след работа да 

потопите четките в разтворител. Ще ви тряб-

ват и на другия ден.

Жълта шапка
Лимоновожълтото, салатено зелено-

то и розовото са цветовете „асан-

сьори“ на пролетното настроение. 

Една жълта шапка е достатъчна, за 

да изглеждате по-свежо и различно. 

Може и да не е каубойска, ако смята-

те, че няма да подхожда на стила ви 

на обличане.

А на приятелите си, родени през 

март, можете да подарите чадър в 

един от гореизброените цветове.

Градина в 
шишета
Направете си мал-

ка градина с про-

летни цветя на 

пода в хола. Всичко, 

което ви трябва, 

са няколко стък-

лени бутилки (за 

предпочитане е в 

причудливи форми) 

и букет лалета или 

фрезии. Отрежете 

и няколко напъпили 

клончета от люби-

мото си дърво или 

храст. Напълнете 

бутилките с вода 

и във всяка пото-

пете само по едно 

цвете или по едно 

клонче.

Ароматен офис
Задължително украсете бюрото си 

в офиса с букет от дъхави пролет-

ни цветя. Ако искате постоянно да ви 

мирише на наближаваща пролет и да 

не ви пречупи пролетната умора, кап-

нете няколко капки етерично портока-

лово масло на парче вълнен плат и го 

скрийте някъде по бюрото си. Рабо-

тоспособността ви ще се удвои. Ще 

ви се струва, че работите някъде на-

вън, на свеж въздух, а не в офис.

Пролет иде
рр  ррртпрез мартппррееезз мммааррртттпрез март

Бела календарБела календарБела календар

Носът – високо, 
усмивката – широко
Навън все още е хладно и влажно, но 
важното е, че зимата е зад гърба ни! 
Много мина, мъничко остана да чакаме 
слънцето и топлото. А ако приложим 
някои хитрини, можем дори да ускорим 
приближаването на пролетта и да 
принудим дните до края на март да 
изтекат неусетно, в добро настроение.
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Н
евъзможно е да обичаш двама 
души едновременно. То е като 
да ядеш едновременно кренвирш 
и шоколад, макар че това е по-

възможно. Обаче ако шоколадът е с 
лешници, а кренвиршът – с пълнеж 
от кашкавал, вкусовите ви рецептори 
тотално ще се побъркат и ще регис-
трират нула вкус. 
Но да оставим лесните кулинарни 

метафори настрана и да анализираме 
„сложните“ аргументи на тези, ко-
ито твърдят, че double любовта е  
възможна и даже нещо повече – на-
пълно нормална. Простете грубостта 
ми, но не ви ли звучи побъркано след-
ното изречение: „По принцип съм моно-

гамна, но изненадващо и за мен самата, 

в момента обичам двама мъже.“ Няма 
да се учудя, ако след известно време 
тази жрица на принципната моногам-
ност заобича най-изненадващо трима, 
а защо не и четирима, в случай че е 
фенка на четните бройки. Подобна 
свръхлюбвеобилност бих нарекла прос-
то липса на вкус. Или обикновена ла-
комия, която в сферата на любовни-
те отношения е по-характерна за мъ-
жете. И двете определения обаче не 

звучат нито обидно, нито чак толко-
ва страшно, а нормално. Хора разни, 
свят широк, лакомници много, а хора 
без вкус – още повече. 
Но проблемът на онези, които със 

заразна убедителност настояват, че 
обичат двама, трима и прочие навед-
нъж, е, че всъщност се опитват да 
извинят дефектния си избор. Или по-
скоро невъзможността, а често и не-
желанието си да правят избор и да го 
отстояват. Нямам желание да чета 
морал. Оправдавайте с каквото иска-
те флиртовете и изневерите си, ко-
лекционирайте колкото искате любов-
ни авантюри. Участвайте в любовни 
триъгълници, четириъгълници и шес-
тоъгълници, ако това ви е забавно. 
Въпрос на избор. 
Само спрете да се заблуждавате, че 

можете да изпитвате любов към два-
ма души по едно и също време. Ако 
наистина го мислите, сигурно не по-
знавате достатъчно добре себе си. 
Или още по-лошо – представата ви 
за любовта е застинала в инфантил-
ната форма на червено сърце, пробо-
дено от стрелата на Амур. 
Да обичаш един, а да спиш с още 

един или даже двама, е често среща-
но явление по всички земни ширини. 
Нарича се повишено либидо. Да при-
тежаваш двама, трима и четирима, 
също е възможно, но това не е любов, 
а някакъв вид договор. Нещо като „аз 
ти предлагам топлина и уют, а ти в 
замяна ще ме пускаш в спалнята си 
и ще гледаш децата ми“. И този вид 
договорни отношения са много по-ко-
ректни в сравнение с отношенията 
от типа: „Аз обичам съпругата си/съ-
пруга си, но обичам и нея/него. Еди-
ният ми дава едно, другият – друго.“ 
Тези хора не могат да се откажат 
нито от „титуляря“, нито от „дуб-
льора“, защото не желаят или не мо-
гат да направят избор. Да намираш 
в един човек нещо, което ти трябва, 
в друг – друго, а в трети – трето, 
най-общо казано, се нарича егоизъм. А 
ти какво даваш? 
Но може да се нарича и плах, неуве-

рен „аз“. Страхуваш се да признаеш, 
че някой, когото си обичал или оби-
чаш, вече не ти харесва достатъчно. 
Ужасяваш се, че трябва да прекъснеш 
тази връзка, за да намериш липсващо-
то ти в друг човек. Твърдиш, че не 
искаш да го нараниш, като го изоста-
виш, но всъщност не искаш да нара-
ниш себе си, защото подсъзнателно 
знаеш, че и другият не е онова, което 
искаш. Харесваш по нещо и в двама-
та, обаче никой от тях не е 2 в 1. 
Всеки от нас е малка вселена. Не е 

2 в 1, а 2 000 000 000 в 1. Понякога 
един живот не стига да „отворим“ 
всички врати на един само човек, а 
какво остава за двама?! Но важното 
е да не се отказваме и да правим уси-
лия, ако сме го избрали. Това е любо-
вта. Стигаме до любовното ядро чак 
след като обелим обвививките на пе-
перудените усещания, подкосяването 
на краката, еуфорията на влюбеност-
та и заслепението. Тогава се изправя-
ме пред огромно количество работа, 
която трябва да свършим от любов. 
Изправяме се пред самите себе си. 
Променяме се. 
Любовта е труд, а не вярвам да 

сте толкова трудолюбиви, че да ис-
кате да го удвоите, утроите или, не 
дай боже, да го учетворите. Не вяр-
вам да сте толкова работоспособни, 
че да можете да вършите две неща 
еднакво качествено. А кой знае, може 
и да има изключения в ерата на ра-
ботохолиците. 

Мариана ЯНЕВА

БЕЗ ЕДИН МОЖЕ, БЕЗ ЕДИН МОЖЕ, 
С ДВАМА С ДВАМА ––  НЕНЕ

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

Мирослава ИВАНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА 
Е ОБРАТНОТО НА...

На номер 17 777 можете да изпратите дарителски 
есемес с текст DMS Emo (за абонати на GLOBUL, 
Vivatel и M-Tel). Така ще помогнете на младия 
скулптор Емил Харизанов. Ако искате да направите 
по-голямо дарение, можете да се информирате от 
интернет за номерата на банковите сметки. 
„DMS“ (единен дарителски номер) е проект, кой-
то у нас се осъществява в партньорство между 
Български дарителски форум и фондация „Помощ 
за благотворителността в България“ и предоставя 
възможност за дарения чрез есемеси на абонати на 
трите мобилни оператора. На сайта на тази ини-
циатива можете да се информирате за всички те-
кущи в момента благотворителни кампании.
Когато се ражда, родителите на Емо засаждат 
бреза в двора на къщата им. За 22 години дърво-
то е пораснало здраво и силно. Майката често по-
глежда вече голямото дърво, което няма нито един 
прекършен клон, и намира в този знак надежда за 
изцелението на сина си. 
Момчето е пострадало по време на лятната си ва-
канция край Варна през лятото на миналата го-
дина и сега ръцете и краката му са прекършени. 
Емо, който е студент по скулптура и мултимедия 
във Виенската академия за приложни изкуства, не 
може да се движи, но има няколко клиники в чуж-
бина, които дават надежда за подобряване на със-
тоянието му. 
Историята на Емил Харизанов малко прилича на ис-
торията на един друг герой на мартенската „Бела“. 
В материала „Иван и алпинистите“ ще се запоз-
наете с Иван Кожухаров, който по подобен начин 
става жертва на инцидент. В първите години след 
нещастието Иван също е бил обект на благотво-
рителност. За лечението му в женевска болница са 
били необходими много пари. 
Приятели на Емил и други състрадателни хора за-
почват да събират пари, организирайки благотвори-
телни търгове и изложби на произведения на изку-
ството. От есента на миналата година досега пове-

че от 100 творци ни дадоха да разберем, че благот-
ворителността означава да твориш блага, както и 
че няма по-голямо благо от това да бъдеш здрав. 
Дарителските есемеси се превръщат в пикселите 
на новия живот на много други страдащи хора. В 
този брой ви разказваме и за благотворителната 
инициатива „Българската Коледа“, която и тази го-
дина ще помогне на много болни деца. Ето какво 
сподели с нас Магърдич Халваджиян, един от глав-
ните виновници за реализирането на тазгодишния 
коледен благотворителен концерт, станал своеобра-
зен венец на инициативата: „За пореден път се убе-
дих, че българинът е състрадателен и щедър, кога-
то става дума за деца в нужда. И смятам, че това 
е сред най-хубавите ни качества и нещо, с което 
можем да се гордеем.“
Добрата голяма новина, за която хаем в този брой, 
е, че ако има някакво класиране на нациите според 
проявите на благотворителност, то поне в него 
можем да заемем едно от първите места. 
От друг текст в мартенската „Бела“ ще научите 
и кога благотворителността може да бъде равна на 
един камион и шест коли... В най-дамския месец ре-
шихме да обърнем вниманието ви върху това, че 
благотворителността е в женски род. Дори ни се 
искаше да кажем, че благотворителността е жена. 
Но няма да е съвсем точно не само защото за раз-
лика от някои жени благотворителността винаги 
знае какво иска. Не ни разбирайте погрешно, но ре-
шихме да поговорим за това сега, защото в някакъв 
смисъл благотворителността е обратното и на Ко-
леда. Истинската благотворителност за разлика от 
християнския празник трябва да бъде готова да на-
стъпи винаги когато има нужда от нея. 
В определенията си какво е тя може би е по-точ-
но да кажем, че благотворителността е обратното 
на „не искам“, обратното на „нямам“, обратното на 
„мързи ме“, обратното на „спестени данъци“ и най-
вече  обратното на „нехая“ и обратното на „пре-
кършено дърво“. 

ХХХХая не е
А на т

ХаяХаяХая
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

Наскоро чух да обясняват разликата меж-
ду скулптурна фигура и картина по след-
ния изключително глупав начин: „Скулп-

тура е това, което можеш да заобиколиш, а 
картината – това, което не можеш.“  
С помощта на снимките решихме да „обико-

лим“ една доказана скулптурна фигура. И какво 
да видим? 
Нашето отзад откри един японски турист 

отпред. Е, получихме ли доказателство, че сто-
им до скулптура, или само се объркахме? Ня-
маме снимкови факти, но простата логика ни 
кара да мислим, че японският турист също 
може да бъде заобиколен. Означава ли това, че 
той също може да бъде причислен към това 
тъй високо изкуство – скулптурата? 
Как да разширим определението, така че да 

изключим японския турист от него? Може би 
трябва да кажем, че скулптура е това, кое-
то може да бъде заобиколено и което не дър-
жи фотоапарат дори когато има ръце. С кое-
то изковахме наше определение за това, какво 
е японски турист. А именно „скулптура, която 
снима непрекъснато“. 
Впрочем най-добре е да махнем глупави-

те светкавици на определенията, с които ние, 
простосмъртните, се навъртаме около изкуство-
то, и да се съсредоточим върху творението. 

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки Антимос ГЕОРГИАДИС

Бела, брой 3 (133), 20098
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ПРОГНОЗА

МодаМодадаодаададаодаодаааодаодаддода

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ЩЕ ВИ БЪДЕМ ПО-ПОЛЕЗНИ, АКО НЕ САМО ВИ ИЗРЕДИМ 
МОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЛЪНЧЕВАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА, А ОТГОВОРИМ 
НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ.

КАК БИХ МОГЛА ДА АКТУАЛИЗИРАМ СТАРАТА СИ 
„КУКЛЕНСКА“ (BABYDOLL) РОКЛЯ 
ЗА НОВИЯ МОДЕН СЕЗОН?

Дори и да ви е много мъчно, „кукленските“ 
рокли излизат в лятна почивка. Каква е алтер-
нативата на невинния аутфит? Ултраженстве-
ни, по-дълги рокли „за възрастни“, които често 
откриват деколтето, но преди всичко подчер-
тават талията. Дължината на подгъва варира 
между коленете и глезените според ръста ви и 
според повода, по който обличате роклята.

БОТУШИ И САНДАЛИ С РЕСНИ?! 
С КАКВО СЕ КОМБИНИРАТ?

Велурени ботуши с ресни можете 
да носите и през март, та чак до 
средата на април. Най-предвиди-
ми са, естествено, комбинациите 
в стил Western. Но боти с ресни 
перфектно се „вписват“ и в един 
по-делови тоалет. Стига да сло-
жите и други аксесоари в цвета и 
стила на ботите. А за сандалите 
с ресни няма никакви ограничения 
в комбинациите освен по цвят.

Тези стилни велурени 

боти в цвят camel 

са доказателство, че 

притежавате усет 

за модерното

КАКВО НОВО ПРИ МАЛКАТА ЧЕРНА РОКЛЯ?

Откритието на Коко Шанел – коктейлната черна рокля – 
трябва да населява всеки женски гардероб. Тя никога не из-
лиза от мода. Тясна и права, с по-разиграна кройка, дълга до 
коленете или ултракъса, с много набори или съвсем семпла 
– днес тя е всякаква. Но абсолютният хит на този сезон 
е малката черна рокля с асиметрично деколте.

ренни 

meel 

чче че

етт тт 

тотоо

Бела, брой 3 (133), 200910



ЗА ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2009

Изящни велурени обувки в 

сливов цвят, с декоратив-

на панделка отпред

Трикотажен топ без ръкави, в 

заскрежен сливов цвят. Асам-

блира се добре с бял панталон 

или с черна пола молив

Квадратният 

шал в боровин-

ков цвят е подхо-

дящ цветови ак-

цент за пролет-

ния аутфит

КОИ СА НОВИТЕ 
МОДНИ ЦВЕТОВЕ?

Много са, но всички са 
ярки и изискват семп-
ли кройки и не мно-
го естествени мате-
рии. Елегантните дре-
хи също може да са в 
ярки цветове, но с ня-
колко тона по-приглу-
шени. В този случай се 
позволява и малко по-
вече екстравагантност 
по отношение на ма-
терията и кройката. 
На върха на топлиста-
та на модерните цве-
тове са лимоненожъл-
тото, доматеночер-
веното и мастилено 
лилавото. А най-жен-
ственият цвят е сли-
вовото.

КОИ АКСЕСОАРИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ДРЕХИТЕ 
В МОДЕРНИ ЦВЕТОВЕ?

Тези в неутрални цветове като кафяво, бежо-
во или черно тушират и някак „успокояват“ 
агресивността на бонбонените цветове. Ако 
сте се облекли така, че само едната полови-
на на тялото ви е акцентирана в ярък цвят, 
значи имате нужда от още малко яркост – 
от кокетна чанта в светлосиньо или дома-
теночервено например. Не я съчетавайте по 
цвят с обувките. Това вече не е модерно. А 
по-скоро с цвета на лака ви за нокти.

НА КОГО ОТИВА НАЙ-МНОГО СТИЛЪТ 
НА 50-ТЕ ГОДИНИ?

Носталгичните, дълги до коляното рок-
ли a la 50-те години отиват на всяка 
жена. Много са женствени, тъй като 
подчертават талията и специфичните 
извивки на женското тяло.

Ултрамарин и слонова кост – уни-

кална цветова комбинация за летни 

сандали. Впрочем модерни са тези с 

каишки през глезените

Коланите са широки, цветни, 

лачени, с малки катарами

Шарен е светът... 

Само коланът – кафяв

Късото сако в крой-

ка от 50-те години, без 

яка и ревери, е незаме-

нима дреха за бизнес да-

мите, привърженички на 

този стилтози стил
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ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ВНИМАВА ПРИ ЕТНОСТИЛА НА ОБЛИЧАНЕ?

За нищо. Спокойно можете да комбинирайте етноелементите на 
облеклото с класически. Например етнотуника с дънки или равни 
сандали с мъниста с права „официална“ пола. Ако не си падате 
по етнодрехите, тогава наблегнете на етногерданите. Те стоят 
добре на спортно-елегантно сако с дълбоко деколте, облечено на 
голо (директно върху бельото).

КОИ ПРИНТОВЕ (ЩАМПИ) 
СА НАЙ-АКТУАЛНИ?

Щом въобще има-
те смелост да но-
сите щампирани дре-
хи, значи можете да 
„понесете“ и всякак-
ви принтове. Наред 
с райето и „окраска-
та“ на диви животни 
(като лъв и пантера), 
този сезон извади от 
нафталина и карето, 
щампите по темата 
„Джунгла“ и точките 
– едри и разноцветни. 
Флоралните моти-
ви си остават класи-
ка за летните ефир-
ни рокли. 

ПРЕЗ КАКВИ ОЧИЛА ЩЕ ГЛЕДА МОД-
НИЯТ СЕЗОН ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2009?

Те трябва да са големи. Но 
по-важното е да са в един от 
модерните цветове за сезона 
– цвят карамелизирана захар 
или розово. Очилата със стък-
ла в преливащи се цветове не 
отиват на всекиго. Но всич-
ки трябва да запомнят едно – 
слънчевите очила, независимо 
колко са модерни, трябва да 
са снабдени с UV защита.

В КАКВА ЧАНТА Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ИНВЕСТИРАМ 
ПАРИТЕ СИ ЗА ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ СЕЗОН?

Най-добре в малко лачено портмоне. 
Причината? Старият XXL формат 
на чантите постепенно се измества 
от новия XS формат. Вече няма да 
ви се налага да носите по две чан-
ти на работа – една за през деня 
и една за коктейла вечерта. Порт-
монето изпълнява прекрасно и двете 
функции.

МОГА ЛИ ДА ХОДЯ НА РАБОТА С ДРЕХИ В САФАРИ СТИЛ? 

Много е възможно вашият шеф да се изне-
нада, ако ви види облечена като за сафари. 
Най-добре да комбинирате сафари яке с кла-
сическа пола или класическо сако със сафари 
панталон или пола.

ЧЕРНО ИЛИ БЯЛО – КОЙ ЦВЯТ „ДАВА ТОН“ СЕГА?

Защо ви трябва да избирате, щом като два-
та цвята са толкова хармонични, ако се но-
сят заедно? Тоалетите в черно-бяла оптика 
никога няма да слязат от модните подиуми. 
Само трябва да ги освежите с подходящите 
аксесоари и да изберете черно-белите дрехи 
в малко по-секси кройки.

Дива котка 

или кокетна 

тигрица – вие 

избирате как 

да изглежда-

те. Рокля с по-

добна кройка 

и животински 

щампи в шо-

коладовокафя-

во и черно не е 

за срамежливи 

девици

Тази дълга до коленете 

тясна пола моделира 

перфектно силуета. И 

сякаш казва: „Следвай 

инстинкта!“
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КЛЕОНИКИ ГЕОРГИАДУ: 

К
олкото и да се мъчите, 
едва ли ще се досетите, за-
щото почти съм сигурна, че 
не сте участвали в подобно 

нещо. Не ви е идвало наум, приятели-
те ви са други или просто ви мързи.  
Това интересно шествие превозва 

храни, играчки, лекарства и приятели. 
За десет години тази сговорна дружи-
на е посетила десетки домове за деца 
в България. Домове за деца без роди-
тели, домове за деца с умствена изо-
станалост, домове за медико-социални 
грижи за деца… Независимо как ще ги 
наричаме, това са 

МЕСТА И ДЕЦА, КОИТО 
ВИНАГИ СА В НУЖДА 

Благотворителността е хубаво 
нещо. От тези, които виждаш дори 
когато си затвориш очите. Но Ники, 
както я наричат приятелите є, не 
пуска никакви илюминации около бла-
готворителните си постъпки и няма-
ше да знам за тях, ако не я позна-
вах лично.
„Започнахме да правим всичко това 

през 1998 г. Виждаше се, че има много 
хора, които се интересуват, но има-
ше една слабост – някой да го орга-
низира. Работата ми тогава беше та-
кава, че аз много пътувах из България 

и контактувах с фирми, които има-
ха възможност да дават пари, но ня-
маха време да мислят къде да ги да-
дат. Участвала съм и във фирми, ко-
ито даваха пари наляво и надясно, но 
не ми харесваше, че някак си пари-
те винаги оставаха в София, където 
местата са подредени, хубави. Дока-
то обикалях България, се срещах и с 
хора от малките общини и селата. В 
разговорите си с тях разбирах кол-
ко души живеят в селото, какво има 
там – училище, болница, какво? Виж-
дах, че има домове за деца в самите 
села. Това ми направи голямо впечат-
ление. В Гърция тези домове са в бли-
зост до големи градове, а тук в много 
малки градове и села има такива до-
мове. Така започнах да посещавам та-
кива места, а идеш ли там вече... 

ТО ТЕ КАНИ ДА ПОМАГАШ 
Всичко, което виждаш, те кани да 

участваш, искаш или не искаш. Ко-
гато отидеш в дом, в който деца-
та не са яли месо през последните 30 
дни, това не можеш да го забравиш, 
като се прибереш в София. Разказвах 
това, което съм виждала, на моите 
приятели състуденти и така тръгна 
всичко. С тях постепенно започнахме 
да работим на високи позиции в го-

леми фирми. Сега един ми дава ками-
он, друг ми дава шофьор и никой от 
нас не забрави, че през 1998 г., кога-
то бяхме студенти, всеки беше дал 
по 100 лева, за да помогнем на един 
дом. А заемеш ли висока позиция, за-
почват да те слушат, защото вече 
имаш голям стаж в това, което пра-
виш. От друга страна, вече имам по-
знати сред местните хора в общини-
те и в градовете, които гарантират, 
че това, което осигуряваме, ще стиг-
не до децата. Случвало се е и да пра-
щаме продукти, които след това са 
се продавали някъде.“ 
Нали знаете, че думата „талант“ 

има значение на парична единица, ши-
роко разпространена в древна Гърция? 
А питали ли сте се преди каква е 
разликата между подаряване и благот-
ворителност? 

В КАПКАТА ТАЛАНТ 
Е РАЗЛИКАТА 

Благотворителността не означава 
само да имаш и да дадеш. За благотво-
рителността е нужен талант в онзи 
смисъл на думата, в който тя означа-
ва дарба, или вродена способност. 
Клеоники Георгиаду пристига от 

днешна Гърция в България през 1995 
г. Завършила е право, работила е и 
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„ЕДИН МИ ЕДИН МИ 
ДАВА КАМИОН, ДАВА КАМИОН, 
ДРУГ МИ ДАВА ДРУГ МИ ДАВА 
ШОФЬОРШОФЬОР“

ЕДИН КАМИОН И ШЕСТ КОЛИ. 
НАКЪДЕ СА ТРЪГНАЛИ?
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като журналист, говори английски и 
много добър и симпатичен български. 
През последните години е заемала все 
ръководни длъжности в големи компа-
нии. Сега е изпълнителен директор на 
„Дромеас“ – България.
Когато за първи път посетила дом 

за деца, поискала да помогне и го на-
правила, била само на 21 години. 
Списъкът с важните постъпки в 

живота на човек не е толкова дълъг. 
Списъкът с важните постъпки в жи-
вота на една успяла жена – също. 
Благотворителността безспорно е 

една от тях, но не е ли тя акт на 
една по-зряла, да не кажа, напредна-
ла възраст?
„Не е вярно, че след 50-годишна въз-

раст започваш да правиш благотво-
рителност. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА 
НЕ Е ХОБИ 

Когато влезеш в един дом, самата 
ситуация те вика. Няма значение дали 
си на 20, или на 50 години. Зависи от 
човека, не зависи от възрастта. Тряб-
ва да си само много загубен, за да не 
участваш. Ние сме все млади хора. 
Трябва да имаме съзнание за какво 

става въпрос, какво става около нас. 
Ние живеем като под стъклен похлу-
пак, но около нас има мизерия и ако 
изчакваш да „участваш“ в тази мизе-
рия чак след като навършиш 50 годи-
ни, ще бъде много късно. Нищо вече 
няма да можеш да поправиш.“ 
Благотворителността, на която ме-

диите обикновено дърпат панделките, 
е лъскаво опакована и осветена от 
блясъка на много светкавици. Ако си 
позволявам да давам медийна тяга на 
това, което прави Ники Георгиаду за-
едно с приятелите си, то е, защо-
то, като чете човек вестниците и 
списанията, излиза, че животът има 
само две страни – една лъскава и една 

тъмна – и между това светло и тъм-
но сякаш няма нищо и никого. А то 
има. Снимките, които ви показваме, 
са от миналогодишното посещение на 
Стаматис, Стефано, Калоян, Манос, 
Еми, Йоргос, Боби, Антимос, Филип, 
Мариос, Димитрис, Милена, Харис, 
Мариана, Мария, Ценко, Лазарос, Вик-
тор, Константинос, Ели, Тасула, Биля-
на, Елмира, Пламен, Антоанета, Вик-
тория и Ники в „Дом за нашите деца 
„Свети Никола“ – Благоевград. 
„Съвсем различно е, когато 

УЧАСТВАШ НЕ САМО С ПАРИ, 
А С РАБОТА 

Това направих и миналата година. Не 
искам да плащам на фирми, които ор-
ганизират тимбилдинг. Дадох възмож-
ност на екипа от фирмата да участ-
ват не с пари, а с организация. И да 
участват в нещо, което е истинско, 
а не примерно да ходим в гората и 
да играем на карти. Участваха всички 
и... стана. Всеки влиза в друга роля, 
ти може да си мениджър, но махаш 
тази роля и започваш да опаковаш. 
Сега сме сложили снимките с децата 

на място, където всеки ден можем да 
ги виждаме. Всеки има в компютъра 
си снимки на децата, които се усмих-
ват, които ядат нещо.“ 
Мъдри хора са казали, че би било 

много хубаво, ако всяка вечер, преди 
да заспиш, помислиш какви три до-
брини си направил през деня. Неслу-
чайно темата за благотворителност-
та ме отведе при тази млада жена с 
много приятели, която със сигурност 
заспива спокойно, защото непрекъсна-
то помага на някого. Прави добрини, 
не се спира и не се изморява. 
„Естествено, не можеш по този на-

чин да координираш сто души. Ние не 
сме фондация, ние сме компания от 
приятели. Мащабът е малък. Но при-
мерно всеки, който изпраща камион 

за Варна, Бургас или другаде, се обаж-
да на някой друг и го пита има ли 
продукти за изпращане, защото на-
там заминава камион. После звъним в 
съответната община, за да приемат 
това, което сме изпратили. Това, ко-
ето правим, не е нещо, което се случ-
ва само на Коледа, защото 

НАЛИ РАБОТИМ 
ВСЯКА СЕДМИЦА 

Това е идеята, проста е. Всеки чо-
век има желание да участва. Никой не 
участва, за да ми направи услуга на 
мен. Участваме и с личното си време: 
да опаковаш подарък, за да го купиш 
преди това, да купиш продуктите… 
което е нещо повече от това да да-
деш 100–200 лева или повече.“ 
Ако интересът ви към света на 

нуждата се е събудил, сигурно сте си 
помислили за собственото си дете, 
което всяка вечер ви се обажда и 
пита: „Какво сладко ще ми донесеш 
за ядене?“ Вашето дете може да ви 
пита това всеки ден, защото всеки 
ден се връщате при него. 
Тези деца няма на кого да се оба-

дят или просто не могат да го на-
правят, защото са болни. Ние не сме 
виновни за това, нито пък можем 
като с магическа пръчка да ги прех-
върлим в светлата страна на живота, 
но можем да ходим при тях. Това е 
нещо повече, отколкото само да зна-
ем, че можем да го направим, но да 
не го правим. Никак не е възможно да 
променяме природата на нещата само 
като ги наблюдаваме... 
Посещението в дом за деца свършва 

винаги по един и същ начин. Малчу-
ганите се скупчват на прозорците и 
само гледат. Не махат с ръце, както 
се прави, когато се разделяш с няко-
го за малко, понеже не са сигурни, че 
някой пак ще дойде при тях. 

Мирослава ИВАНОВА
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„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“възможнавъзможна
В 

студен следобед през 
зимата на 2008 г. една 
майка набира познатия 
вече номер на служи-

телка в администрацията 
на българския президент и 
дава слушалката на малкия 
си син... 
Преди да ви разкрия как-

ви са били думите на дете-
то, ще ви разкажа за една 
благотворителна инициати-
ва, която е доста внуши-
телна заради авторитет-
ната фигура на българския 
президент, заради огромна-
та работа, която се вър-
ши от хората, ангажирани с 
начинанието, и най-вече за-
ради жестовете на милиони 
българи, които даряват пари 
за здравето на българските 
деца. 
Има деца, които не могат 

да говорят, не могат да хо-
дят, не могат да чуват, не 

могат да виждат, не могат 
да разбират или просто не 
могат да пораснат. За щас-
тие в конституцията на 
тяхното детство е написа-
но, че има един човек, чии-
то сънародници могат да им 
помогнат да бъдат здрави. 
„Българската Коледа“ е ини-

циатива на президента Геор-
ги Първанов, която старти-
ра през 2003 г. Сметките 
на кампанията са отворени 
през цялата година, а в дни-
те преди Рождество Хри-
стово всеки може да дари 
по един лев с есемес или те-
лефонно обаждане до мобил-
ните оператори. От 2004 г. 
постоянните организатори 
на „Българската Коледа“ са 
администрацията на прези-
дента, Националната теле-
визия и Нова телевизия. Ме-
дийни партньори са водещи 

печатни издания и национал-
ни радиостанции. 

ИНИЦИАТИВАТА Е... 
НЕЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 
„Българската Коледа“ не е 

фондация или сдружение с 
нестопанска цел. Изричната 
воля на Георги Първанов е, 
че докато той е в актив-
на позиция като президент, 
няма да инициира създаване-
то на такъв тип сдруже-
ния. Като се замисли човек, 
фондациите имат негативен 
образ, създаден през години-
те, а и наличието на подоб-
на организация предполага и 
наличието на администрация. 
В този смисъл инициатива-
та няма нито един лев раз-
ходи. Счетоводното обслуж-
ване се поема от единия съ-
организатор – Националната 
телевизия. Приемът, обра-

ботката на молбите, диало-
гът с лекари и родителите 
на децата се осъществяват 
от администрацията на пре-
зидента. Съорганизаторите 
са своеобразна трансмисия, 
която осъществява желани-
ето на дарителите, заявено 
чрез самия акт на даряване, 
средствата да стигнат 

ДО ДЕЦАТА И ЛЕЧЕБНИТЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ 

Зад завесата на кампания-
та има огромна работа, ко-
ято се върши, за да се полу-
чи накрая едно относително 
справедливо разпределение. 
Относително, защото има 
много желаещи. 
Съорганизаторството и 

прозрачността на „Българ-
ската Коледа“ се опреде-
лят от факта, че всеки 
от тримата съорганизато-
ри е излъчил по едно упълно-
мощено лице, което участва 
в подготовката на лечебни-
те заведения и децата, кои-
то ще бъдат подкрепяни, а 
след това поставя подписа 
си под тристранен прото-
кол за разпределение на сред-
ствата. На базата на този 
протокол, единствено при 
наличието на трите подпи-
са банката превежда съот-
ветните суми. 
Понеже модерното обще-

ство е изградено от непре-
къснато съмняващи се ин-
дивиди, „Българската Коле-
да“ си е вменила сама раз-
лични нива на компетент-
ност и прозрачност. Всяка 
година се прави пълен отчет 
на финансовите средства, а 
инициативата е подкрепена 
от консултациите на много 
водещи специалисти в здра-
веопазването. За консултан-
ти са привлечени и предсе-
дателите на Асоциацията 
по педиатрия и Асоциация-
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та по неонатология, като 
чрез тях „Българската Коле-
да“ работи с още една група 
граждански структури. 
Молбите, подадени от ро-

дителите, пристигат през 
приемната на администраци-
ята на президента. На прак-
тика 

ВСИЧКИ МОГАТ 
ДА ПОДАВАТ МОЛБИ 

но се финансира само лече-
ние, което не се поема от 
държавния бюджет или от 
НЗОК. Всички молби, които 
се получават, се обсъждат 
с лекуващите лекари по от-
ношение на вида на лечение-
то, лекарства, които са не-
обходими. 
По конституция детското 

здравеопазване в България е 
безплатно. За съжаление оба-
че има отделни малки групи 
заболявания, които държава-
та „изпуска“ от полезрение-
то си или за които е необ-
ходимо допълнително финан-
сиране, т.е. лечението не е 
сто процента безплатно. 
Всяка следваща година от-

крива и потвърждава преи-
муществата на инициатива-
та. Една от целите на кам-
панията е именно тази: да 
показва какви са нерешени-
те в здравеопазването про-
блеми. Факт е, че от стар-
та на кампанията през 2003 
г. някои от тези проблеми 
са вече решени от здравно-
то министерство и здрав-
ната каса. 
Едновременно с това „Бъл-

гарската Коледа“ закупу-
ва болнична техника, за да 
станат възможни за изпъл-
нение и в България онези 
интервенции, които досега 
са били извършвани само в 
чужбина. 
Още през първата година 

инициативата „влязла“ първо 
там, където до момента са 
били правени най-малки ин-
вестиции и където техниче-
ското оборудване не отгова-
ря на съвременното лечение. 
В тази група са попаднали 

НЕОНАТОЛОГИИТЕ 
И ДЕТСКИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
Стартът бил с универ-

ситетските болници. След 

това „Българската Коледа“ 
е помагала на всички мно-
гопрофилни областни болни-
ци – в отделенията им по 
неонатология и педиатрия. 
Правени са дарения и извън 
този профил, при случаи на 
остра нужда, доказана с пис-
мо от управителите на съ-
ответните болници. 
Никоя инициатива не мина-

ва без съпътстващи я кри-
тики. Най-актуалният упрек 
към кампанията е, че „Бъл-
гарската Коледа“ едва ли не 
призовава хората да вършат 
работата на държавата. Ис-
тината е, че и в най-добре 
развитите страни благотво-
рителност има. Благотвори-
телността, освен че решава 
конкретни въпроси, е и въз-
можност за това човек да 
прояви състрадателност, ко-
ято може и да не се измерва 
в големи пари, но се измерва 
в съпричастност към нуждае-
щите се. Колкото и много да 
са парите, отделени от дър-
жавата за детското здраве-
опазване, те никога няма да 
бъдат достатъчни. Тази ини-
циатива ни дава възможност 
да разберем, че благотвори-
телността е предимството 
ни пред безучастните хора. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА 
ИМА МНОГО ДЕЦА 

Доказателство за това е 
абсолютно всеки един от 
дарителите. Сумите, кои-
то се събират от телефон-
ни обаждания и есемеси, са 
около 40 процента от окон-
чателната сума. През по-
следната година се забеляз-
ва тенденция на увеличаване 
на малките дарения в раз-
мер на 30, 50, 100 и 200 лв. 
за сметка на големите да-
рители. 
Има няколко души, които 

правят малки дарения все-
ки месец. 
Най-интересните дарите-

ли всяка година се появя-
ват около 25 декември. То-
гава например деца изработ-
ват сурвакници и ги прода-
ват, за да дарят парите. 
Ученици правят концерти, 
продават билети и отно-
во даряват събраните левче-
та. Едни от най-симпатич-
ните дарители на сметките 

на „Българската Коледа“ ми 
се сториха учениците от V 
„а“, VІ „а“, VІ „б“, VІ „в“, 
VІ „г“, VІІ „а“ и ІХ „б“ 
клас при едно от всичките 
училища у нас, носещи име-
то на Левски. И още – въз-
растни хора от пенсионер-
ски клубове, лекари от бол-
ници, любители на българско-
то от фолклорни ансамбли. 
Ами онзи учител пенсионер 
от Свищов, който изпратил 
в писмо, адресирано до ви-
цепрезидента Ангел Марин, 
две монети по 50 ст. за 
„Българската Коледа“? Слу-
жителите в президентство-
то веднага започнали да из-
пращат есемеси от името 
на този човек, а сега пазят 
неговите две монети като 
очите си и като символ на 
това, че няма голяма и мал-
ка благотворителност, как-
то и на това, че 

КОГАТО ИСКАШ 
ДА ДАРИШ, ВИНАГИ 

НАМИРАШ НАЧИН 
Изпълнителите и органи-

заторите на станалия вече 
традиционен коледен кон-
церт също участват бла-
готворително. 
Разказът ми за тази вну-

шителна благотворителна 
инициатива почти свършва. 
Оставям я да си върши ра-
ботата, защото се вижда, 
че тя се е заела не прос-
то да помогне, но и да се 
опита да приспособи акта 
на благотворителността 
към българското общество. 
Нещо повече, особено през 
последната година „Българ-
ската Коледа“ постигна и 
една друга важна цел – успя 
да покаже, че болните деца 
трябва и могат да бъдат 
социализирани, така че да се 
чувстват добре в общност 
на други, здрави деца и въз-
растни. 
През есента на 2003 г., 

когато му хрумнала идея-
та за тази кампания, пре-
зидентът Първанов написал 
в една папка „Коледата: не-
възможна“. Нима сега, пове-
че от пет години по-късно, 
тази папка не е затрупана 
от стотици благодарствени 
писма на деца, родители и 
лекари, признателни за да-
реното добро, което винаги 
ще носят в душите си? И 
не е ли изречението „Коле-
дата невъзможна“ заглушено 
от онова детско гласче, ко-
ето прозвучало смело в те-
лефонната слушалка в онзи 
зимен следобед на 2008 г., 
когато една майка набрала 
познатия вече номер на слу-
жителка в администрацията 
на българския президент. 
Детето казало: „Аз вече 

съм здрав!“
Мирослава ИВАНОВА
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Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве

В
прочем, когато го-
ворим за очи, имаме 
предвид не само са-
мите очи, а и зони-

те около тях. Там кожата 
е много по-тънка, по-неж-
на, по-чувствителна и не 
е така мазна в сравнение 
даже с кожата в най-сухи-
те участъци от лицето. 
Освен това тя ежедневно 
е изложена на голям стрес 
заради многобройните мига-
ния, които правим. Затова 
с времето тя първа губи 
еластичността си и става 
по-тънка. А това създава 
впечатление за уморени очи. 
Като прибавим зачервявани-
ята и подпухналостта, не-
щата изглеждат още по-зле. 
Какво да правите? Не е ли 
време да се обърнете към 
пластичен хирург? За щас-
тие не е нужно. Има много 
козметични средства и про-
цедури, които са по-добри-

те алтернативи на опера-
тивната намеса. 

4 ПРОБЛЕМА И 
ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ

ПОДПУХНАЛИ ОЧИ

Най-често причината за 
подпухналите клепачи е ге-
нетична. Затова никакъв 
крем за съжаление няма да 
ви помогне да решите този 
проблем. Но ако клепачите 
ви подпухват само от вре-
ме на време, вероятно при-
чината е по-скоро задържа-
на в организма вода. В слу-
чай че на вечеря сте яли 
нещо много солено или сте 
прекалили с алкохола, орга-
низмът ви няма да успее 
да се избави от излишни-
те течности през нощта и 
затова на сутринта ще за-
бележите неприятни отоци 
(и то не само около очите). 
Но понеже кожата на око-

лоочния контур е най-тън-
ка и чувствителна, отоци-
те там са най-видими. 
РЕШЕНИЯ Благодарение на 
законите на земното при-
вличане отокът, който 
така ви е смутил сутрин-
та след събуждане, след 3–4 
часа ще се разсее от само 
себе си. За експресното на-
маляване на не много големи 
отоци помагат две кубчета 
лед от магданозена отва-
ра. Прокарайте ги леко, без 
да натискате. 2–3 минути 
обработка на подпухналите 
участъци с тях са напълно 
достатъчни, за да премах-
нете отоците. Но не бива 
да чувствате студ в сами-
те очи. Движете кубчета-
та в посока от носа към 
слепоочията под веждите 
и от слепоочията към носа 
под очите. 
Друг ефективен помощник 

в този случай е кофеинът, 

който се съдържа в много 
козметични средства за око-
лоочен контур. При нанасяне 
на крема масажирайте неж-
но областта около очите. 
Лекият натиск ще стимули-
ра циркулацията на кръвта 
и ще ви помогне да елими-
нирате излишната течност. 

Посоките 
на нанасяне
Начините за нанасяне на сред-

ства за грижа за околоочния 

контур зависят от текстурата 

на самите средства. Геловете, 

които са с по-лека текстура, 

нанасяйте с поглаждащи движе-

ния в посока от вътрешния към 

външния ъгъл на окото. Кре-

мовете са по-гъсти и се нана-

сят по друг начин – в посока от 

външния към вътрешния ъгъл на 

окото по линията на най-малко-

то съпротивление.

АЛТЕРНАТИВА ЛИМ-ЛИМ-

ФОДРЕНАЖЕН МАСАЖ ФОДРЕНАЖЕН МАСАЖ 

НА ЛИЦЕТОНА ЛИЦЕТО Тази процеду-С
ни
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ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ ОЧИТЕ СИ КРАСИВИ И МЛАДИ, ТРЯБВА 

ПРАВИЛНО ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА ТЯХ. Щ
Е ВИ ПОМОГНЕМ С 

КОЗМЕТИЧНИ СЪВЕТИ И СПЕЦИАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ.
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ра, която се предлага в по-
вечето козметични салони, 
регулира потока на лимфа-
та. В резултат отоците 
изчезват и микроциркулаци-
ята на кожата се подобря-
ва. Ефектът е видим след 
няколко процедури. 

ТЪМНИ КРЪГОВЕ

Ако кръвоносните ви съ-
дове са разположени плит-
ко, под повърхността на ко-
жата, те придават синкав 
оттенък на кожата на око-
лоочния контур. И понеже 
с напредване на възрастта 
тя става още по-прозрачна, 
кръвоносните съдове там, 
естествено, стават още 
по-забележими. Още една, 
по-малко разпространена 
причина за появата на тъм-
ни кръгове е хиперпигмента-
цията, провокирана от хро-
нични заболявания или про-
дължителното използване на 
контактни лещи. 
РЕШЕНИЯ Ежедневно из-
ползвайте овлажняващ крем 
за околоочен контур. Бла-
годарение на него кожата 

ще стане по-плътна и опъ-
ната, а съдовете – по-мал-
ко забележими. Запомнете, 
че за тази чувствителна 
зона обичайният хидратан-
тен крем, който използва-
те за лице, не е достатъч-
но въздействащ. Само спе-
циализираните средства за 
околоочен контур съдържат 

вещества, които могат да 
направят кожата около очи-
те по-плътна. 
Ако причината за поява-

та на тъмните кръгова е 
хиперпигментация, изберете 
средство на основата на 
растителни киселини, кои-
то се явяват природни из-
белващи средства. 

АЛТЕРНАТИВА ИНЖЕК-ИНЖЕК-

ЦИИ С ХИАЛУРОНОВА КИ-ЦИИ С ХИАЛУРОНОВА КИ-

СЕЛИНАСЕЛИНА Подкожно в облас-
тта на очите се инжекти-
ра прозрачен филър с консис-
тенция на гел, който бър-
зо се разпространява по тъ-
каните и увеличава притока 
на молекули вода. В резул-
тат цветът на кожата се 
изравнява. След процедурата 
е възможно очите ви малко 
да подпухнат и да се поя-
вят синини, които обаче из-
чезват за няколко дни. Ефек-
тът се запазва от 6 месеца 
до 1 година. 

БРЪЧИЦИ

Всеки път, когато се ус-
михвате, мръщите или пък 
се прозявате, кожата около 
очите са надипля на малки 
бръчици. С възрастта про-
изводството на колаген сил-
но намалява и кожата губи 
еластичността си. Малки-
те бръчици стават все по-
дълбоки и по-видими. 
РЕШЕНИЯ Има някол-
ко ефективни начина да се 
справите с този проблем. 
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Специалната гимнастика предотвратява процеса на 
стареене на мускулите около очите и подобрява 

свойството на кожата да приема повече подхранващи 
вещества от кремовете и храната. 
УПРАЖНЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЛЕПООЧНО-

ТЕМЕННАТА МУСКУЛАТУРА 
Положете длани на слепоочията и се опитайте чрез 
лицевите мускули да преместите кожата назад. 
УПРАЖНЕНИЕ СРЕЩУ УВИСВАНЕ НА ДОЛНИТЕ 

КЛЕПАЧИ 

Положете възглавничките на пръстите на лявата и 
дясната ръка на кожата под очите и силно натисне-
те края на костта на скулата. Присвийте очи – от-
начало само леко, а след това по-силно – и задръжте 
напрежението в продължение на 6 секунди. След това 
рязко отдръпнете ръце от кожата и отворете очи. 
УПРАЖНЕНИЕ, КОЕТО УСИЛВА ЛИМФОДРЕНАЖА 

НА КОЖАТА И НАМАЛЯВА ОТОЦИТЕ ПО ЛИЦЕТО 
С меки, поглаждащи движения движете дланите в по-
сока от брадичката към носа, след което от скулите 
към ушните миди. След това упражнете лек натиск 
(с еднаква сила) с възглавничките на пръстите вър-
ху следните зони: под долната устна, над ъглите на 
устните, в околоушните зони, върху външните и въ-
трешните ъгли на очите.

ФИТНЕС ЗА ЛИЦЕТОФИТНЕС ЗА ЛИЦЕТО

СТЪПКА 1СТЪПКА 1
ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩОТО МАСКИРАЩО СРЕД-

СТВО. Компактната тонална основа е за предпочита-
не пред течната, която не се задържа задълго върху 
кожата и се „разлива“ в малките бръчки около очите. 
За да маскирате тъмните кръгове, основата трябва 
да бъде избрана в цвят, еднакъв с естествения цвят 
на кожата ви (или с един тон по-светла). 

СТЪПКА 2СТЪПКА 2
НАНЕСЕТЕ ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ в зоните около 
очите, изчакайте 2 мин, за да попие продуктът. След 
това нанесете основата равномерно върху цялото 
лице, като обърнете специално внимание на зоната на 
околоочния контур. Това ще ви помогне частично да 
маскирате тъмните кръгове. След това напудрете зо-
ната около очите в посока от вътрешния към външ-
ния ъгъл на окото.

ТЪМНИ КРЪГОВЕ ТЪМНИ КРЪГОВЕ 
В НЕЛЕГАЛНОСТВ НЕЛЕГАЛНОСТ
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Pur Hands & Nails – нежен 

към ръцете и ноктите
Миенето на чинии прави кожа-
та на ръцете суха, а нокти-
те – чупливи. Ето защо „Хен-
кел“ създаде Pur Hands & Nails – 
препарат за съдове, който е не-
жен към кожата на ръцете и 
предпазва ноктите, като съще-
временно прави чиниите блестя-
що чисти. 
Новият Pur Hands & Nails е пър-
вият препарат за съдове на па-
зара, който съдържа калци-

ев пантотенат – съставка, из-
ползвана в козметичните проду-
кти за заздравяване на нокти-
те. Специалисти на „Хенкел“ са 
се възползвали от опита, натру-
пан с козметичните продукти, 
произвеждани от компанията, 
за да създадат дерматологично 
тествана и pH неутрална фор-
мула, която не само мие ефек-
тивно, но и се грижи за ръцете 
и ноктите. 
Pur Hands & Nails притежава съ-
щата почистваща сила като 

другите препарати за миене на 
съдове от серията Pur Balsam. 
Проведените тестове доказват, 

че е предпочитан от потреби-
телите.
Новият Pur Hands & Nails с кал-
циев пантотенат е с атракти-
вен розов цвят.
Освен Pur Hands & Nails серията 
Pur Balsam включва и още три 
нови разновидности препара-
ти за съдове:  Pur Balsam Aloe 
със съдържание на алое вера 
 Pur Balsam Minerals с минера-

ли  Pur Balsam Care Formula със 
специална формула за нежна гри-
жа за ръцете.

Красиви новини

Първият ви помощник е ре-
тинолът (производно на ви-
тамин А), който помага за 
възстановяване на нивото на 
колаген и „разглажда“ бръчки-
те. Но бъдете внимателни, 
защото в много продукти 
на медицинската козметика 
концентрацията на ретинол 
е толкова висока, че чувст-
вителната кожа може да ре-
агира със силно раздразнение. 
Ако се е случило така, заме-
нете козметиката с ретинол 
с такава на основата на пеп-
тиди (протеини, които сти-
мулират производството на 
колаген). Пептидите не про-
вокират алергични реакции, 
но основният им минус е, че 
са по-малко ефективни от 
ретинола. Антиоксидантите 
(например зеленият чай и ви-
тамин С) са другите със-
тавки в козметичните про-
дукти и в храната, които 
помагат на кожата да обно-
ви запасите си на естестве-
но произведен колаген. 
АЛТЕРНАТИВА ИНЖЕ-ИНЖЕ-

КТИРАНЕ НА БОТОКСКТИРАНЕ НА БОТОКС Ле-
кар дерматолог инжекти-
ра ботулинов токсин в мус-
кулите, които образуват 
бръчките. Свръхактивни-
те мускули ще се отпус-
нат и бръчките ще изчез-
нат. Ефектът ще е забеле-
жим само след 5–7 дни, а 
трайността му обикновено 
е от 3 до 6 месеца.

ОТПУСНАТИ КЛЕПАЧИ

С напредване на възрас-

тта кожата започва да 
произвежда все по-малко ко-
лаген, еластин и мазнини, а 
те отговарят за плътност-
та є. Точно това е причи-
ната и кожата на клепачи-
те да става все по-тънка 
и по-тънка. В някакъв мо-
мент те увисват. Прекаля-
ването с излагане на пряка 

слънчева светлина ускорява 
този процес и в резултат 
много жени забелязват тези 
неприятни промени още на 
35-годишна възраст. 
РЕШЕНИЯ Нито един, 
даже и най-ефективни-
ят крем няма да ви изба-
ви от увисналите клепачи, 
ако процесът вече е започ-

нал. Само хирургичните ме-
тоди са в състояние да да-
дат сериозен и продължи-
телен ефект. 
А също и с правилно нане-

сен грим можете да скриете 
този недостатък. Важното 
е да подчертаете линията 
на миглите с два пласта 
черна спирала и да отвле-
чете вниманието от самия 
клепач. Върху целите горни 
клепачи, чак до линията на 
веждите, нанасяйте светло-
бежови сенки. А след това 
– малко сиви, кафяви или 
черни сенки, колкото е въз-
можно по-близо до линията 
на миглите. Така гримирани, 
ще изглеждате далеч по-ес-
тествени, отколкото ако 
изтеглите линия с молив за 
очи близо до миглите. 
АЛТЕРНАТИВА БЛЕФА-БЛЕФА-

РОПЛАСТИКАРОПЛАСТИКА Това е хи-
рургична операция. Лекарят 
прави много малки нарези 
по клепача, за да отдели 
излишните кожа и мазнина, 
които създават ефекта на 
„бухнал“ клепач. След опера-
цията синините минават за 
2 седмици. Ефектът е тра-
ен в продължение на някол-
ко години. Такава процедура 
може да ви подмлади с 10–
15 години. 

ИЗВИЙТЕ МИГЛИТЕ

Визажистите се кълнат, че ако го направите, очи-
те ви ще изглеждат много по-изразителни. Използвай-
те термощипки за извиване на мигли, които работят 
на батерии, или пък се възползвайте от най-обикно-
вените познати ви щипки. Ако нямате време, извий-
те поне миглите, разположени до външните ъгли на 
очите. 
ОТ ОСНОВАТА КЪМ ВЪРХА

Леко натискайте с четката на спиралата, когато на-
насяте туша върху горните мигли – това ще им 
придаде допълнителен обем. 
НАНАСЯНЕ НА ТУШ НА ЗИГЗАГ

Опитайте да движите четката на спиралата за миг-
ли не от основата към върха, а от върха към осно-
вата на миглите. 
БЕЗ ПОМОЩТА НА СПИРАЛА

Безпогрешен вариант за официални тържества са из-
куствените мигли, които се залепват много лесно. 
ПЕРЛЕНИ СЕНКИ

Можете да подчертаете формата на очите не само 
с помощта на матови сенки – леките перлени текс-
тури, подбрани от подходящата цветова палитра, са 
отлично решение за по-зрелите дами.

нал. Само хирургичните м
тоди са в състояние да д
дат сериозен и продълж
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ПО-СИЯЕН ПО-СИЯЕН 
ПОГЛЕДПОГЛЕД
Спиралата за мигли и 

правилно избраните сенки 

за очи могат кардинално 

да преобразят очите ви
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Б
илковият пилинг е 100% нату-
рална терапия – прави се с про-
дукти, съдържащи само екстра-
кти от билки и водорасли. Но 

нека думата „билков“ не ви заблужда-
ва, че този пилинг е по-малко ефекти-
вен (или по-лек, както бихте се изрази-
ли вие) от химическия (с гликолова кисе-
лина) или от пилинг процедурата микро-
дермабразио (ексфолиация с кристали). 
В това ни убеди Сийка Андонова (по-

известна като Беба) – козметичка с 
30-годишен опит, която горещо пре-
поръчва тази процедура за лечение на 
упорито и болезнено акне.

„Билковият пилинг е дълбочинен – 

комбинацията от билкови екстра-

кти в пилинг продукта прониква на-

дълбоко в епидермиса (много по-на-

дълбоко, отколкото проникват гли-

коловата или плодовата киселина). 

По тази причина той може да бъде 

наречен „агресивен“ и „инвазивен“. 

Но в сравнение с другите видове пи-

линг, които се правят в професио-

нални салони, билковият е най-щадящ 

към кожата. Защото при прилагане-

то му се излющва доста по-тънък 

слой от епидермиса. Стига козме-

тикът да е опитен и да може да кон-

тролира натиска с пръсти при меха-

ничната обработка на лицето.“

Билковият пилинг влияе благотворно 
върху белези, разширени пори, при хи-
перпигментация и възрастови петна. 
Той видимо подобрява състоянието на 
всяка кожа, която се нуждае от 

регенериране и блясък 
Освен че премахват мъртвите клет-

ки от повърхността на епидермиса, 
активните съставки в продукта сти-
мулират естествения синтез на кола-
ген и еластин в кожата и регулират 
себумната секреция. Затова сухите ли-
нии и бръчките нямат шанс след при-
лагане на билков пилинг. Кожата ста-
ва по-мека, чиста и сияйна.
Ако през януари и февруари не сте 

намерили време да се подложите на 
пилинг, март ви дава последен шанс 
да го направите, защото: „Пилинг не е 

препоръчително да се прави през слън-

чевите месеци. Има опасност силното 

слънце да провокира появата на пиг-

ментни петна по изтънената от пи-

линг кожа, колкото и да се стараете да 

я предпазвате със слънцезащитни про-

дукти! За щастие билковият пилинг 

е разработен и в light вариант, който 

може да се прави и през слънчевите се-

зони на годината – пролет и лято.“  

Основният вариант на билковия пи-
линг е предназначен за плътна и маз-
на кожа с неравен релеф и разшире-
ни пори, а light вариантът – за по-
чувствителна кожа. Сухата кожа не я 
споменахме, защото Беба бе катего-
рична: „На суха кожа почти не се прави 

пилинг. Или поне не билков пилинг, за-

щото той се прилага механично (коз-

метичката разтрива продукта с ръце 

по лицето). Сухата кожа е препоръчи-

телно да се ексфолиира с професионал-

ни пилинг маски.“ 
Салонните процедури, които сухата 

кожа приема с благодарност, са 3D те-
рапия с молекулата на ботокса, алгом-
аска (с водорасли) със стягащо дейст-
вие и колагенова маска. В домашни усло-
вия сухата кожа е добре да се почист-
ва само с пшенични или оризови три-
ци (това са най-щадящите скраб проду-
кти). „Но билков пилинг на суха кожа – 

в никакъв случай“ – предупреди Беба. 
„Билковият пилинг се прави само в 

beauty салони. На пръв поглед изглежда 

лесен за изпълнение, но фактът, че мно-

го мои колежки не го предлагат, гово-

ри, че е специфичен за правене“ – въвеж-
да ме Беба в козметичната кабина, къ-
дето я чака клиентка с упорито акне. 
Внимателно следя движенията на ръ-

цете є, които ми приличат на 

ръце на пианистка 
(по-късно разбирам, че тя наистина 
е учила за пианистка). Скришом и с 
малко завист поглеждам от време на 
време към лицето є, което ми из-
глежда перфектно. Изкушена съм на-
право да я попитам на колко е годи-
ни, но възпитанието ме спира само до 
„Какво прави една козметичка за своя-
та собствена кожа?“. „Лично аз всеот-

дайно почиствам кожата на лицето си 

всеки ден, защото за мен почистване-

то е най-важната козметична грижа. 
Само добре почистената кожа прие-

ма оптимално активните вещества 

от козметичните продукти, с които я 

третирате. А иначе разчитам на по-

мощта на малката си дъщеря – моля я 

поне веднъж седмично да ми прави хи-

дратираща или подхранваща терапия 

за суха кожа в салона.“ 
Вниманието ми отново се насочва 

към ръцете на Беба.

Стъпка по стъпка
1. С въртеливи движения на ръце-

те (задължително се използват ръка-
вици) козметикът нанася антибакте-
риално средство, отстраняващо из-

Билков
пилинг

Репортаж от козметичната 
кабина
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 Комедоните се почистват пер-

фектно, ако ги намажете с лимо-
нов сок. Точно след 2 минути (не из-
чаквайте повече!) измийте лицето с 
хладка вода.  С около 10 години е 

възможно да се подмлади една жена, 
ако всяка седмица влиза поне веднъж 
в козметична кабина. През другите 
дни от седмицата може да разчита 
на поддържане вкъщи. (Ако сте от 
жените, които не са стъпвали в коз-
метичен салон, препоръчваме ви да 
си запишете час на тел. 0888/62 79 71 
при Беба. Няма да съжалявате!) 

 Няма да постигнете никакъв 

ефект от намазването на кожата с 

етерично масло (бадемово или от жо-

жоба например), ако преди това не 
сте направили перфектно почиства-
не на лицето, за да отворите пори-
те. Молекулата на етеричните масла 
е доста голяма и ако порите не са 
отпушени, не би могла да проникне в 
дълбочина и да действа благотворно. 

 Серумът се нанася върху кожата, 

изчаква се 1–2 мин, след което задъл-

жително се „запечатва“ с крем (дне-

вен или нощен – според случая). Ина-
че не действа ефективно.  Ако се 

събудите с уморени, подпухнали очи, 

със синкави кръгове под тях, можете 

да ги „излекувате“ с отвара от маг-

даноз. Връзка магданоз се попарва за 
1–2 мин във вряща вода и се изваж-
да. С охладената течност се правят 
компреси на очите (престояват 15–
20 мин), след което кожата се на-
мазва с подходящия крем, без да се 
измива преди това с вода. Тази про-
цедура помага и за избелване на пиг-
ментни петна.

лишния себум. 2. Следва нанасяне на 
продукт, който почиства комедоните. 
Преди пристъпване към същинския пи-
линг лицето трябва да е перфект-
но изчистено от комедони (на този 
етап от процедурата може да се из-

ползва и ултразвук за по-добър резул-
тат). Когато се прави т. нар. кисе-
линен пилинг, комедоните не е задъл-
жително да се чистят предварително. 
Впрочем почистването с ултразвук е 
един вид пилинг – единственият, кой-
то не е толкова агресивен към суха-
та кожа. 3. Лицето се намазва с ус-
покояващ лосион от морски водорасли. 
При наличието на бенка или раничка 
по кожата те задължително се покри-
ват с „точици“ защитен крем, който 
образува мазен филм, предотвратяващ 
проникването на билковия пилинг про-
дукт в този участък. 4. Готовото па-
кетче билки се разтваря със специален 
разтворител. Загрява се на слаб огън 
и когато сместа шупне, се намазва 
на равномерен слой върху лицето. „Ако 

козметикът натиска и търка прека-

лено силно кожата (особено около ман-

дибулната кост), може да я травмира“ 
– вметва Беба. След пилинга кожата е 
леко зачервена и опъната, но тези усе-
щания отшумяват бързо. 

Колко често се прави
Кожата се състои от два основни 

слоя – епидермис и дерма, разделени от 
т. нар. базална мембрана, върху която 
са напластени много клетки, които се 
придвижват нагоре към повърхността, 
умират и впоследствие се олющват. 
Основната цел на всички пилинг проце-
дури е да се стимулира дермата чрез 
ексфолииране на повърхностните сло-
еве на епидермиса. Чрез дълбокия пи-
линг, какъвто е билковият, се проник-
ва чак до нивото на базалната мем-
брана на епидермиса (докато сред-
ният и повърхностният въздейст-
ват само до средата на епи-
дермиса). „Мъртви вроговени 

клетки постоянно се натруп-

ват върху епидермиса и зато-

ва пилинг е наложително да се 

прави през определен период 

от време. След пилинг с глико-

лова киселина например тези 

клетки се възстановяват за 

период от 20 дни. А след бил-

ковия пилинг – за период от 1 

седмица“ – обяснява ми Беба. 
От билковия пилинг обикновено 

се правят от 6 до 12 процедури, 
но при по-сериозни проблеми терапи-
ята може да продължи и 1 година (в 
случаи на акне и много силна пигмента-
ция например). „В такива случаи никой 

не може да предвиди кога точно ще се 

изчисти лицето“ – уточнява Беба. 
Разговора води Мариана ЯНЕВА

КОЗМЕТИЧНИТЕ 
ХИТРОСТИ НА 

БЕБА

Дистрибутор: „Фиеста-2“ ООД – София

тел./факс 02 / 931 69 96 

www.fiesta2bg.com

Използвайте GLYSOLID пестели
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GLYSOLID

С МОДЕРНАТА СИ ФОРМУЛА ТОЙ ПО-

МАГА НА ГРУБАТА, НАПУКАНА И МНОГО 

СУХА КОЖА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В МЕКА, 

ГЛАДКА И ЕЛАСТИЧНА ЗА ЧАСОВЕ.

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

 Глицеринът възстановява и съхранява 

естествения баланс на кожата и я оме-

котява.

 Глицеринът е и великолепен овлажни-

тел, тъй като извлича ценна влага от 

въздуха и я транспортира до кожните 

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

гато въздухът навън е студен или сух.

 GLYSOLID съдържа алантоин, който 

подпомага клетъчната регенерация и 

прави кожата по-гладка и по-здрава.

 GLYSOLID е безцветен, без консерван-

ти, хипоалергичен, подходящ и за най-

чувствителната кожа.

 Пестеливо нанесен, той бързо се аб-

сорбира, без да омазнява излишно.

 Подходящ е за цялото семейство, дори 

и за бебета.

 Изключително ефективно омекотява 

кожата на ръцете, стъпалата, лактите 

и други загрубели участъци на кожата по 

цялото тяло.

 Намазването с GLYSOLID  непосред-

ствено преди работа защитава кожа-

та от всякакви вредни елементи и пре-

парати.

 Осигурява крайно необходимата еже-

дневна грижа за кожата през цялата го-

дина!

ПОМИСЛЕТЕ 
ЗА КОЖАТА СИ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА
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П
рез деня кожата ни е подложена 
на постоянен стрес – най-малко-
то от цигарения дим и замърсе-
ния въздух. Затова използването 

на нощен крем като средство за ак-
тивно подхранване и възстановяване на 
функциите є не е лукс, а необходимост. 
По-добре е да инвестираме повече сред-
ства в скъп нощен крем, а дневният ни 
да е по-евтин. Но какво точно средство 
за нощна грижа да изберем? 
Добре е да разчитаме на собствените 

си усещания при избора на нощен крем. 
Но не бива да пренебрегваме и съвети-
те на специалистите, тъй като ста-
тистиката сочи, че често преувелича-
ваме кожните си проблеми и дефекти и 
още по-често не намираме най-верните 
решения за отстраняването им. 

ИЗЛИШНАТА ВОДА

Учените развенчаха разпространения 
мит, че нощните козметични средства 
могат да провокират задържане на вода 
в кожата и образуване на отоци око-
ло очите (особено при предразположени 

към тези проблеми дами). Вярно е, че 
отоците основно се дължат на задър-
жането на течности в организма, но 
могат да бъдат причинени и от различ-
ни хормонални дисфункции, както и от 
бъбречни, сърдечносъдови и ендокринни 
заболявания. Така че, преди да хвърли-
те цялата вина на нощния крем, изя-
снете си какво точно не е наред във 
вашия организъм. Отичането наистина 
може да се дължи и на въздействието 
на козметичен продукт, ако той съдър-
жа съставки, на които кожата ви реа-
гира с алергична реакция. Или по-често 
ако продуктът не съответства на ва-
шия тип кожа. Затова, когато избира-
те нощен крем, се отдайте сериозно на 
това занимание. 
За да ви успокоим обаче, ще споме-

нем, че съвременните anti-age нощни 
кремове са обогатени със съставки с 
лимфодренажно действие: кофеин, гин-
ко билоба и рутин.
Друго важно условие е да изберете 

програмата за грижа за кожата си не 
по вдъхновения и от каприз, а в зави-
симост от реално съществуващи есте-
тически дефекти и от степента на 
тяхната изразеност. Много съвремен-
ни нощни кремове освен традиционните 
компоненти (овлажняващи и подхранва-
щи) съдържат още лимфодренажни, из-
белващи и противовъзпалителни. Преце-
нете правилно от какво най-много се 
нуждае вашата кожа в момента. 

ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР

Както сте забелязали, козметичните 
средства за нощна грижа са с по-плът-
на текстура от тези за дневна. Бла-
годарение на това те създават ефект 
на лека оклузия (от латински, затваря-
не, запушване, непроходимост). Струва 
ви се, че имате маска на лицето. Това 
обаче позволява на активните съставки 
на крема по добре и по-дълго време да 
проникват в кожата. Въпросната плът-
на текстура е безспорно най-комфорт-
на за сухите кожи. Притежателките 
на проблемна и на мазна кожа е добре 
да изберат многофункционален нощен 
крем, способен да реши и проблемите 
със свръхактивната работа на маст-
ните жлези. Идеалният нощен крем в 
този случай трябва да е с лека текс-
тура, която да попива бързо. И още – 
да е с изразен овлажняващ и противо-
възпалителен ефект. 
За да изберете ефективния за вашия 

тип кожа крем за нощна грижа, послу-
шайте все пак какво ви „казва“ чрез 
реакциите си и вашата кожа.С
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НОЩНА НОЩНА 
СТРАЖАСТРАЖА
ДОКАТО СПИМ, КОЖАТА НИ РАБОТИ 
АКТИВНО ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА СЛЕДИТЕ ОТ 
УМОРАТА, НАТРУПАЛА СЕ ВЪРХУ НЕЯ ПРЕЗ 
ИЗМИНАЛИЯ ДЕН. НУЖДАЕ ЛИ СЕ ТЯ ПРЕЗ 
ТОВА ВРЕМЕ ОТ ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА 
КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА И КАК ДА НЕ 
СГРЕШИМ В ИЗБОРА СИ?

По консистенцията 
ще ги познаете

Нощните кремове са с различни текстури 

и според тях се разделят на:

ГЕЛ Полупрозрачно леко средство, което 

не запушва порите. В Европа под формата 

на гел се продават само средства за око-

лоочен контур. В Япония, където кожата 

на жените е по-мазна, гелът често заменя 

обичайния за нас нощен крем.

СЕРУМ По текстура прилича на гела, но 

съдържа оптимално количество витамини 

и микроелементи. Никога не го използвай-

те като самостоятелен продукт. Серу-

мът се нанася винаги под крема – дневен 

или нощен. „Запечатването“ му с крем га-

рантира неговата ефективност.

ЕМУЛСИЯ По количество полезни състав-

ки този продукт не отстъпва на крема. 

Но текстурата му е по-лека. Обикнове-

но емулсиите се предлагат във флакони с 

удобни дозатори. Този вид продукт за нощ-

на грижа е подходящ за мазна кожа.

КРЕМ Основно средство за нощна грижа 

за кожата си остава кремът – от съвсем 

лек (за мазна кожа) до изключително плъ-

тен (за суха).

Бела, брой 3 (133), 200924
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П
овечето жени са убедени, че 
знаят как правилно да на-
насят грима си. И често 
основателно. Декоративна-

та козметика е измислена, за да под-
чертава женската индивидуалност, а 
кой по-добре от самите вас знае кои 
са предимствата и недостатъците на 
лицето ви?! 
Но доста дами търсят и намират 

своя стил и своите цветове в маки-
ажа по метода на пробите и грешки-
те. А тези грешки не само че не под-
чертават, а даже унищожават кра-
сотата и естествеността на гри-
ма. Ето кои са най-често повтаря-
щите се. 

НЕПОДХОДЯЩ ОТТЕНЪК 
НА ТОНАЛНАТА ОСНОВА

Визажистите отдавна повтарят, че 
основата трябва да се нанася не само 
върху лицето, но и върху шията (за 
да не се получава рязка граница меж-
ду цвета на лицето и този на ши-
ята). Резултатът от спазването на 
това правило е само един – мазни ка-
феникави петна по яките на блузите 
и ризите. В действителност въобще 
не е нужно тоналната основа да се 
нанася на шията, тъй като ако тя 
драстично променя цвета на лицето 
ви, значи този оттенък не е подхо-
дящият за вас. Правилно избраният 
цвят основа трябва идеално да съот-
ветства на естествения цвят на ли-
цето ви и да не прави никакъв кон-
траст с цвета на кожата на шията. 
Ако сте нанесли тоналната основа и 
на дневна светлина тя въобще не се 
забелязва, значи сте попаднали на пра-
вилния цвят!

КОРЕКТОР ВЪРХУ ПЪПКИ 
И РАЗДРАЗНЕНИ УЧАСТЪЦИ

Единствената мисия на този про-
дукт е да изсветлява тъмни кръгове 
под очите. Затова обикновено корек-
торът е доста светъл на цвят или 

дори с неестествен цвят (например 
зелен). Ако го използвате, за да скри-
ете пъпки и червени петна по лице-
то, вие всъщност правите тези дефе-
кти още по-очевидни. Най-правилният 
начин да маскирате тези несъвършен-
ства е да използвате компактна или 
полутечна тонална основа (тон в тон 
с вашата кожа). Размажете я добре 
върху пъпката или зачервения участък 
и я запечатайте с пудра.

ПРЕКАЛЕНО КОНТРАСТЕН 
КОНТУР НА УСТНИТЕ

Видимият „кръг“ около устните не 
само е демоде, но и рядко отива на 

някоя жена. Най-малкото този кон-
траст визуално прибавя към възрас-
тта ви поне още 5 годинки. За да 
изглежда гримът по-естествено, цве-
тът на контурния молив за устни 
трябва да е същият като цвета на 
червилото или пък да е само с един 
тон по-тъмен. 
Още една грешка, която особено чес-

то правят притежателките на тън-
ки устни, е да се опитват да увели-
чат обема им за сметка на нанася-
нето на контура доста над естест-
вените очертания на самите уст-
ни. Именно такива съвети им даваха 
женските списания преди 10 години. 
Но от тогава до днес нещата мно-
го се промениха – червилата и глосо-
вете от ново поколение могат визу-
ално да увеличават обема на устни-
те, без да нарушават техния естест-
вен рисунък. 
Нанесете контура по естествената 

му граница, след това леко оцветете 
целите устни с контурния молив и 
най-накрая „попълнете“ с червилото. 
Такъв грим не само ще изглежда ес-
тествено, но и ще изтрае повече.

ПОПРАВКА НА 
ГРЕШКИТЕ

© Ben Heys – Fotolia.com
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ЧАСТИЧНО ОБРАМЧЕНИ ОЧИ

Нанасянето на очна линия или молив 
за очи само върху горния клепач със 
сигурност е най-бързият начин визуал-
но да смалите очите си и да придаде-
те на грима си незавършен вид. 
Няма да направите грешка, ако из-

теглите обрамчващата линия върху 
целия горен клепач, а върху долния – 
само наполовина: от външния ъгъл на 
окото до средата на клепача.

ДА ИЗРИСУВАТЕ ВЕЖДИ 
С ЕДНА ЧЕРТА

Добре оформените вежди почти ви-
наги изглеждат артистично освен в 
случаите, когато са нарисувани като 
на герой от анимационен филм – с 
една черна или кафява черта.
Най-добре е да ги изрисувате с ка-

фяв молив за вежди, и то с множе-
ство малки чертички, следващи ес-
тествената посока на растеж на ко-
съмчетата. Или пък да се възполз-
вате от матовите кафяви сенки за 
очи. Ако веждите ви са достатъчно 
гъсти и с правилна форма, просто ги 
оформете с помощта на гел за коса. 
Молив за вежди в черен цвят е най-
добре въобще да не използвате – по-
чернените вежди състаряват брюнет-

ките, а на русите косъмчета черното 
придава зеленикав оттенък. 

РУЖ ВЪРХУ КЛЕПАЧИТЕ

Ако сте свикнали да използвате 
ружа като сенки за очи, най-добре е 
веднага да се откажете от този си 
навик. Розовите и червеникавите от-
тенъци на ружовете не са предназна-
чени за гримиране на очите, защото 
им придават уморен вид (а понякога 
те изглеждат като възпалени). По-до-
бре използвайте бежови или бели сен-
ки за очи. Те мигновено и незабеле-
жимо ще подобрят външния ви вид, 
а неутралният им цвят ще направи 
очите ви още по-ярки.

Сенките за очи в нежните и студени цветове като розово, небесносиньо и цвят 

мента стоят перфектно върху бяла кожа, все още нецелуната от слънцето. 

Март е все още. И тези цветове ще са вашият правилен избор.  

МЕНТА ЗА БЛЯСЪК Цветната спирала за мигли (на горните клепачи – 
синя, а на долните – блестящо зелена) и розовите перлени сенки ще на-
карат очите ви да заблестят. Още преди спиралата да е изсъхнала, поръ-
сете я с прахообразна пудра и след това нанесете още един слой спирала. 
На устните – розов глос.
НЕБЕСНОСИНЬО ЗА СВЕЖЕСТ Използвайте поне три различни нюанса 
на синьото върху горните клепачи (най-светлият и блестящ тон трябва 
да е нанесен по средата на клепача). И нека сенките да са кремообраз-
ни. Ако искате да постигне-
те ефект „опушени очи“, на-
несете най-тъмния тон върху 
външните ъгли на очите. До-
вършете грима с черна спира-
ла за мигли. 
РОЗОВО ЗА НЕЖНОСТ За 
предпочитане е да го използ-
вате повече върху устните, 
отколкото върху клепачите. 
Розовите сенки за очи оти-
ват на много малко жени.

НЕЖЕН МАРТЕНСКИ ХЛАД

© JackF – Fotolia.com

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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КОГА ИЗТИЧА ЖЕНСКОТО ВРЕМЕ?
УМНАТА ЖЕНА НЕ СЛАГА ВСИЧКИТЕ СИ ЯЙЦА В ЕДНА КОШНИЦА

АХ, ТОЗИ ЧАСОВНИК! ОТБРОЯВА СЕКУНДИТЕ, 
МИНУТИТЕ, ЧАСОВЕТЕ И ГОДИНИТЕ НА 
ЖЕНСКОТО НИ ЩАСТИЕ.  А МОЖЕ БИ 
ГОДИНИТЕ НЕ СА НИ ВРАГОВЕ, МОЖЕ БИ НИЕ 
САМИ СИ ВРЕДИМ, ВКАРВАЙКИ ТЯЛОТО 
И МЕЧТИТЕ СИ В… ЧАСОВНИК.

Н
а 25 години сте. Мъже-
те си губят ума само 
като плъзнат поглед 
по дългите ви стегна-

ти крака, разтопяват се от 
ослепителната ви усмивка, 
омекват от премрежения ви 
поглед... На 35 години сте. И 
вече с тревога и завист гле-
дате на онази, за която ста-
на дума в горния абзац. По-
знато ли ви е това усещане, 
или все още сте под ужасна-
та гранична линия на 30-го-
дишната възраст и вярвате 
непоколебимо, че без мъжко 
внимание няма да останете 
до края на живота си? Или 
пък доживяването до „безна-
деждните“ 45 години въобще 
не влиза в сметките ви?
Тревогите по повод неумо-

лимо изтичащото „женско 
време“ 

БЕЗРАДОСТНО 
ЗАЛЯЗВАЩАТА 

ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ 
и непрекъснато умножаваща-
та се армия на конкуренция-
та от по-млади и ослепител-
ни красавици са познати на 
всички жени. 
В тази тема чудесно се 

вписват тъжните мисли, че 
за мъжете външният вид е 
приоритет, че да се омъ-
жиш след 40-годишна въз-
раст, е почти невъзможно, 

че на никого не е притряб-
вала стара жена с две (едно, 
пет или три) деца... 
И даже ако на съзнателно 

ниво мнозина от вас не се 
съгласяват с горните твърде-
ния и обобщения, това съвсем 
не означава, че не се притес-
нявате от бръчките около 
очите, от бухналата си като 
козунак талия и от ограниче-
нията, които ви налага „об-
леклото за възрастни“. 
Не сте ли харчили поне 

веднъж в живота си огромна 
сума пари за крем, маска или 
серум, защото сте вярвали 
като деца, че те биха мог-
ли да спрат времето? Не 
избягвате ли напоследък да 
се оглеждате в огледалото 
на дневна светлина? И дали 
не приближава денят, кога-
то никаква козметика няма 
да може да ви помогне?
Ако кристално ясно разби-

рате за какво става дума, 
значи в живота ви се е слу-
чило едно, да го наречем 

НЕ ЧАК ТОЛКОВА ГОЛЯМО 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ 

Впрочем в началото то не 
е било чак толкова голямо. 
Но с течение на времето е 
започнало да ви създава куп 
проблеми. 
За да разберете по-добре 

що за недоразумение е това, 

направете си безобиден екс-
перимент. Сложете пред себе 
си мъничка свещичка, запале-
те я и си кажете наум: „Аз 
съм тази свещичка.“ Поста-
райте се така да се самоу-
бедите в това, че никакво 
съмнение да не остане във 
вас. Напълно се идентифици-
райте с тази свещ. А сега 
изчакайте, докато свещичка-
та догори. 
Догоря ли? Край, вашият 

живот е свършил, гответе 
се за смъртта. „Що за глу-
пост?!“ – ще ни упрекнете 
вие. Да, глупост е, но нали 
хората (и предимно жените) 
постоянно правят този екс-
перимент със себе си! Дос-
татъчно е да си кажете 
„Децата са моят живот“, 
„Моята красота – това съм 
аз!“, „Работата е смисълът 
на живота ми“; „Не мога да 
живея без този човек!“ и 
още в този дух, за да се об-
речете неизбежно на 

СТРАДАНИЕ В БЪДЕЩЕ 
Това се случва по една прос-

та причина – вие не сте 
вашите деца, нито вашата 
красота, нито вашата рабо-
та, нито каквото и да било 
друго. Мислите, че ви бала-
мосваме нещо? Е, знаем, че 
нито една жена не е гото-
ва да изрече на глас: „Деца-
та не са единственото цен-

но нещо за мен и може би 
даже не са най-важното в 
моя живот.“ Но помислете 
сами какво колосално бре-
ме стоварвате върху тези 
деца, като ги набеждавате 
за единственото стойност-
но нещо в живота си. На 
вас би ли ви харесало, ако 
някой ви каже: „Ти си един-
ственият смисъл на моя жи-
вот. От всяко твое дейст-
вие зависи моето щастие. 
Аз ще страдам безнадеждно, 
ако ти не направиш нещо 
както трябва.“ Представя-
те ли си кошмара да живе-
еш под заплаха от такава 
голяма отговорност? А на 
детето ви знаете ли какво 
му е, когато постоянно му 
повтаряте, че то е вашият 
живот? То, горкото, въобще 
не се е родило, за да утеша-
ва лудата си майка. 
И ако висшата свещена 

идея за майчината любов 
може да бъде подложена на 
известни критики, ако чо-
век я изследва по-детайлно, 
то можете ли да си пред-
ставите колко „разумно“ би 
звучало твърдението ви „Аз 
съм моята младост (красо-
та, чар и прочие)“.
Умната жена не слага всич-

ки яйца в една кошница. 
Така че прословутото недо-
разумение, за което ви спо-
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менахме, се състои в това, 
че вие по някаква загадъчна 
причина сте решили да на-
правите точно това – да 
сложите всичките си яйца 
в една-единствена кошница. 
И когато срокът на год-
ност на тази кошница из-
тече, вие 

ЗАПОЧВАТЕ 
ДА БИЕТЕ ТРЕВОГА 

По-точно, тази тревога 
вие сте започнали да я из-
питвате от момента, кога-
то яйцата ви са се оказали 
в същата тази кошница. 
Замислете се колко страш-

но и глупаво решение е това 
– от всички несметни бо-
гатства, с които ви е дари-
ла съдбата да изберете само 
едно, а всички останали да 
пренебрегнете! Неучтиво  е 
да се отнасяте така към 
другите подаръци! 
Но, да допуснем, че вече 

сте направили така – на-
пълнили сте една кошница с 
голямо количество яйца. И 
сега с болка на душата слу-
шате тиктакането на се-
кундарника на вашия часов-
ник, отмерващ отпуснато-
то ви време за женско щас-
тие. И въобще не ви уте-
шава фактът, че прекрасно 
разбирате 

ЗАЩО 
ТОВА СЕ Е СЛУЧИЛО 

Какво да правите с живота 

си сега?! Всичко е много прос-
то – впрочем както винаги. 
Още Чехов е казал: „Живо-
тът в същността си е мно-
го просто нещо и е нужно да 
положите много усилия, за да 
го развалите.“
Налага се единствено да на-

правите ревизия на съдържа-
нието на кошницата. Какво 
още има там, освен, разбира 
се, вашата женска привлека-
телност? Иначе казано, по-
търсете всякакви други от-
говори на въпроса „Коя съм 
аз?“. Не спирайте да отго-
варяте, даже и да съберете 
десет възможни отговора. 
Тe най-вероятно ще ви се 
сторят малко. Тогава събе-
рете тридесет. Не е лошо, 
нали? Е, виждате ли, че за 
прекрасното в живота няма 
граници. Всеки ваш отговор 
е още един път, по който 
можете да поемете. Въз-
можно е даже в миналото 
да сте тръгвали и дори да 
сте вървели дълго по него, 
но той по някаква причина 
да се е оказал по-маловажен 
в сравнение с шанса да из-
питате прословутото „жен-
ско щастие“, каквото и да 
се крие зад тези шантави 
две думи. 
Но ако се е случило точ-

но така и вие днес дейст-
вително не издържате на 
конкуренцията на пазара на 
красота, значи при вас се 
е освободило голямо количе-

ство излишна 

НЕОПОЛЗОТВОРЕНА 
ЕНЕРГИЯ 

Къде да я денете?! Ами, ако 
я впрегнете цялата, за да из-
вървите случайно открилия 
се пред вас нов път, няма да 
съжалявате. Но има и още 

един вариант – да разпреде-
лите тази енергия по всички 
стари и нови пътища, за кои-
то сте се сетили. Съвсем не 
е задължително да я разпре-
делите равномерно. Защото в 
различните житейски периоди 
някои пътища ни се струват 
по-интересни от други.

Международна група от лекари, психолози и ди-

етолози разработила 10 „заповеди“, спазване-

то на които осигурявало удължаване на пери-

ода на младостта. 

1. НЕ ПРЕЯЖДАЙТЕ! Вместо обичайните за 

мнозина 2500 калории се задоволявайте с 1500 

на ден. Не яжте нито прекалено много, нито 

прекалено малко. 2. МЕНЮТО ВИ ТРЯБВА ДА 

Е СЪОБРАЗЕНО С ВЪЗРАСТТА ВИ. Бръчките 

биха се появили по-късно при една 30-годиш-

на жена, ако тя редовно яде черен дроб и оре-

хи. За дамите, надхвърлили 40 години, бета-ка-

ротинът е незаменимо вещество. След 50-го-

дишна възраст калцият ще поддържа кости-

те ви във форма, а магнезият – сърцето. За-

това яжте повече риба и сирене. 3. НАМЕРЕ-

ТЕ СИ ПОДХОДЯЩА РАБОТА! Ходенето на ра-

бота подмладява. Този, който не работи, из-

глежда с поне 5 години по-възрастен от свои-

те връстници, които работят. 4. ОТКРИЙТЕ 

СВОЯТА ПОЛОВИНКА. Любовта и сексът са 

най-ефективните средства срещу остарява-

не. По време на секс се освобождава хормонът 

ендорфин (хормонът на щастието), който ук-

репва и имунната система. 5. ЗА ВСИЧКО СИ 

ИМАЙТЕ СВОЯ ГЛЕДНА ТОЧКА. Хората, които 

не се влияят от мнението на другите, значи-

телно по-рядко се разболяват от депресия. 6. 

ДВИЖЕТЕ СЕ ПОВЕЧЕ. Даже и да се занима-

вате със спорт само по 8 минути на ден, пак 

ще удължите живота си. При спортуване се 

освобождава хормонът на растежа, чието про-

изводство намалява драстично след 30-годиш-

на възраст. 7. СПЕТЕ В ПРОХЛАДНО ПОМЕ-

ЩЕНИЕ. Доказано е, че който спи на темпера-

тура 18 °С, остава по-дълго млад. Причината 

е, че скоростта на обмяната на веществата 

ви и появата на признаците на остаряване за-

висят също и от температурата на околната 

среда. 8. ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ СЕ ГЛЕЗЕТЕ!  

Понякога е добре човек да излезе извън рамки-

те, да счупи стереотипите. 9. НЕВИНАГИ ПО-

ТИСКАЙТЕ ГНЕВА СИ! Тези, които никога не си 

позволяват да избухват, са изложени на по-го-

лям риск от сериозни заболявания. 10. ТРЕНИ-

РАЙТЕ ГЛАВНИЯ МОЗЪК. От време на време 

решавайте кръстословици и участвайте в ко-

лективни игри, които изискват мисловна дей-

ност. Принуждавайки мозъка си да работи ще 

забавите процеса на деградация на умствени-

те способности и едновременно с това ще ак-

тивизирате работата на сърцето, ще забър-

зате кръвообращението и обмяната на веще-

ствата. 

БУКВАР НА МЛАДОСТТА
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Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на вашите въпроси, свърза-

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

cablebg.net. Моля, отбелязвайте на пощенския плик „За рубриката „Фризьорски салон“. Съветите от страниците на 

БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако решите да ги приложите на практика и да си запишете час при фризьор, направете 

го на телефони: 02/953-11-82, 02/481 95 70, 088/841-97-75 или 088/742-83-26. Фризьорите от салони „Мърфи“ ще ви при-

емат и преобразят с удоволствие. А ако имате късмет, можете да седнете и на стола на самия Мърфи, който бе из-

лъчен 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.

Д
ошло е време да при-
ведете косата си във 
„вид, удобен за лога-
ритмуване“, а нямате 

доверен фризьор на разполо-
жение?! Ето какво трябва 
да направите в този слу-
чай. 
Влезте в най-близкия до 

офиса или до дома ви са-
лон за красота, който ви се 
струва „приличен“, и поис-
кайте да ви направят мани-
кюр. Докато чакате, наблю-
давайте как работят фри-
зьорите там. И така, да 
предположим, че сте хареса-
ли работата на някого от 
тях и дори вече сте си за-
писали час при него. 

ДОШЛО Е ВРЕМЕ 
ТОЙ ДА ВИ ОБСЛУЖИ 

Преди да му позволите да 
се развихри, се опитайте 
точно да му обясните как 
искате да изглеждате, след 
като излезете от салона. 
Тук има един тънък мо-
мент – колкото и подробно 
и надлежно да му опишете 
онова, което желаете, нико-
га не е сигурно, че той ще 

ви е разбрал докрай. Винаги 
има риск той да си пред-
стави онова, което му оп-
исвате, посвоему. Неговата 
представа обаче е професи-
онална и би трябвало той 
да е отчел индивидуалните 
особености на вашата коса, 
когато е взел решение, как 
да я преобрази. 
Вместо да му обяснявате 

какво искате, ви съветвам 
в предварителния разговор 
да споменете 

ОНОВА, КОЕТО 
НЕ ИСКАТЕ 

Например: „Не желая пре-
калено да скъсявате бре-
тона ми.“ Или „Не искам 
контрастни дължини“. Дори 
и да не сте успели да опи-
шете точно какво искате, 
то информацията за това, 
какво не искате, ще послу-
жи на фризьора като трам-

плин към създаване на бъде-
щия ви имидж. 
Естествено, че подстриж-

ката трябва да отговаря 
на начина ви на живот и 
на професията, която уп-
ражнявате, затова е добре 
да споделите с него и под-
робности за естеството на 
работата си, а също и за 
дрескода на работното ви 
място. 
След обслужването всеки 

професионалист е длъжен да 
ви даде препоръки за поддър-
жане на косата и за стили-
зиране на прическата. 
Подстрижката се явява 

ФУНДАМЕНТ ЗА 
БЪДЕЩАТА ВИ 
ПРИЧЕСКА/И 

която/които ще си прави-
те. Ако е направена гра-
мотно, оформянето на при-
ческата не би трябвало да 
е проблем за вас. Помнете, 
че всяка подстрижка създа-
ва възможности за оформя-
нето поне на три прически. 
С различни прически след 
това можете да изглежда-
те ту гламурно, ту артис-
тично, ту както на вас ви 
харесва в момента. 

Често жените сменят 
фризьора си, когато са ре-
шени на

ГЕНЕРАЛНА ПРОМЯНА 
НА ИМИДЖА 

При това тази промяна 
в основата си много чес-
то е свързана или с промя-
на на начина на живот, или 
с... депресия (да ме прос-
тят всичките ми клиент-
ки). Решавайки се изведнъж 
да подстрижат косата си 
много късо или пък да я 
пребоядисат в екстраваган-
тен цвят, депресираните 
жени правят огромна греш-
ка. По-добре е в такива 
моменти да смените сти-
ла на дрехите, които носи-
те, тъй като този процес 
е по-бързо обратим. 
Променяйки цвета на ко-

сата или подстрижката си, 
трябва морално и по-важно-
то, материално да бъдете 
готови за смяна на гарде-
роба и козметиката си. За-
това помислете сто пъти, 
преди да предприемете ра-
дикални промени.  
Понякога радикалните про-

мени са много оздравител-
ни и ефективни, но преди 
да ги направите, попитайте  
и коафьора си какво мисли 
по въпроса.  

Марин 

ХУБЕНОВ–МЪРФИ,

стилист и собственик на 
фризьорски салони Murphy

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

В ТЪРСЕНЕ НА ФРИЗЬОРА
АКО ЖИТЕЙСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СА ВИ ПРИНУДИЛИ 

ДА ТЪРСИТЕ НОВ КОАФЬОР, ВСЛУШАЙТЕ СЕ В СЪВЕТИТЕ 
НА МАРИН ХУБЕНОВ–МЪРФИ, КОЙТО ОТДАВНА Е В ТОЗИ ЗАНАЯТ. 

ПЪК И Е ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ В БРАНША.
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КРЕАТИВНАТА ПОДСТРИЖКА

Изисквания към 

креативната 

подстрижка

Да скрива/коригира дребните недостатъци 

във външността ви.

Да подчертава достойнствата ви.

Да бъде модерна и стилна.

Да отговаря или на представата, която вие 

имате за себе си, или да формира нова.
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З
наете ли какво е 
„скучна глава“? Не, 
това не е главата, на-
тежала от грижи или 

пък глупави мисли. Това е 
онова нещо върху шията, на 
което не искаш да спреш 
погледа си втори път. 
Цветът на косата върху 
„скучната“ глава няма зна-
чение, дължината на коса-
та – също, както впрочем 
и прическата. Въобще ся-
каш нищо върху „скучната 
глава“ няма значение. Всич-
ко ти изглежда безразлично, 
безлично. 
И целият свят става сив, 

и успехите не ви радват, и 
постиженията ви се стру-
ват малки, и любовта – не-
истинска, и книгата, която 
четете, завършва тъпо... 
Казано накратко, скучната 
глава я спасява само креа-
тивността. 

КАКВО РАЗБИРАМ 
ПОД КРЕАТИВНОСТ ЛИ? 
Много хора влагат в дума-

та „креативност“ едно-един-
ствено значение – „твор-
чество“. Да, думата „кре-
атив“ действително е кал-
ка на английската creative, 

което означава „творчески“ 
(има и латинска дума creato, 
която означава „сътворява-
не“, „създаване“). 
В нашия език думичката 

е заимствана от америка-
нците приблизително през 
90-те години на миналия век, 
когато рекламната ни индус-
трия не можеше да диша 
без чуждици. За нея те бяха 
и май си остават хляб насъ-
щен. За мен „креативен“ не 
е просто „творчески“, а по-
скоро изригващ фонтан от 
творчество, акцент върху 
творчеството като процес, 
като поток. Да си креати-

вен, означава да си способен 
на творчество във всеки не-
обходим момент – без вся-
какви музи и подготовка да 
превърнеш нещо в прекрасно 
творение, без значение върху 
каква основа работиш и при 
какви условия. 
Ако оставим настрана 

сложната и неблагодарна ра-
бота на рекламните специ-
алисти и се спрем на про-
фесията на коафьора, то-
гава креативност означа-
ва умението (а и желание-
то!) да направиш от ВСЯ-
КА глава венец на творени-
ето – а именно креативна 
подстрижка. 

КАКВО Е НУЖНО 
ЗА ТОВА?

Накратко казано, преди 
всичко смелост и желание, 
а и доверие във вашия фри-
зьор. 
Ама, нали една жена може 

да носи необгрижената си, 
дълга до кръста коса с 
убеждението, че ако не е 
Василиса Прекрасна, то поне 
е приказна русалка! Впрочем 
това не е нашият случай. 
За сътворяването на кре-

ативната подстрижка няма 
никакво значение какви са 
качеството и състоянието 
на косата ви. Има значение 
единствено да сте съгласни 
да експериментирате докрай. 
Ако наистина сте съгласни, 
тогава трябва да се оста-
вите изцяло в ръцете на 
фризьора, на когото се до-
верявате. Ако действително 
е добър, той наистина ще 
открие точно вашата под-
стрижка – онази, която ви-
зуално ще поправи това, ко-
ето ви се струва несъвърше-
но. Прекалено рядка или пък 
гъста коса, прекалено къдра-
ва или права, коса като сла-
ма или пък мека като перу-
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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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шина – за всеки тип коса 
може да се избере имен-
но тази подстрижка, коя-
то ще акцентира върху дос-
тойнствата и коректно ще 
скрие недостатъците ви. 
Но първото и необходи-

мо условие за създаването 
на една наистина креатив-
на подстрижка е да имате 
насреща си 

КРЕАТИВЕН ФРИЗЬОР 
Некреативният не може 

да направи креативна под-
стрижка – това е желе-
зен закон, като онзи за все-
мирното привличане. Зато-
ва и молбите ви от серия-
та „Подстрижете ме така, 
че да отива на формата на 
лицето ми/на стила ми; да 
изглеждам модерна и инте-
ресна; да мога след това 
лесно да поддържам косата 
си“ много често завършват 
с голямо разочарование. 
В речника на добрия фри-

зьор отсъстват думи като 
„немодерно“, „само по този 
начин“, „сама пробвайте“. 
Както и изрази от сорта: 
„Така не подстригват в мо-
мента“; „Нищо не може да 
се направи, имате неправил-
на форма на главата“; „Тряб-
ваше точно да ми обясните, 
преди да започна да работя, 
аз не мога да чета мисли“. 
Креативният коафьор е 

скъпоценност. Репутацията 
му върви винаги преди него. 
Приятелките си предават 
телефона му като тайна. 
При него жените се запис-
ват за следваща подстриж-
ка още преди да са станали 
от стола му. 

СТИЛИЗИРАНЕ

Дотук с обсъждането на 
фризьора. Второто изискване 
за наличие на креативна под-
стрижка е към вас. Сутрин 
креативната подстрижка не 
може да мине с едно сресва-
не. Запасете се със стилизи-
ращи средства, научете на-
изуст инструкциите за из-
ползването им, както и хи-
троумни техники за оформя-

не на косата – всичко това 
ще ви трябва. И не вярвай-
те, ако някоя приятелка ви 
каже, че подстрижката є не 
изисква никаква поддръжка. 
Колкото по-небрежно изглеж-
да косата ви, толкова пове-
че време е вложено в създа-
ването на този артистичен 
безпорядък. Всяка божия су-
трин. За да изглежда под-
стрижката ви божествена. 

СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ 
ЗА КОСАТА

Много често правенето на 
креативна подстрижка като 
елемент от създаването на 
цялостен имидж се съпро-
вожда и от други манипула-
ции върху косата – например 
филиране, боядисване и про-
чие. В резултат на което на 
косата є трябват допълни-
телни грижи. Даже ако ва-
шата подстрижка е супер-
къса, не забравяйте да из-
ползвате специални средства 
за обгрижване, тъй като и 
много късите коси тряб-
ва да изглеждат здрави. Ос-
вен това прекаляването със 
стилизиращи средства влияе 
негативно върху структура-
та на косъма и затова те 
трябва да се отмиват всеки 
ден. Значи без специален ща-
дящ шампоан за ежедневна 
употреба и без балсам няма 
да минете. И това е необхо-
димият минимум. 

ОСВЕЖАВАЩИ 
ПОДСТРИГВАНИЯ

Косата има свойството да 
расте и дори и да не ви се 
иска, трябва редовно да по-
сещавате вашия фризьор, ако 
искате подстрижката ви да 
е във форма постоянно. А 
колко често трябва да го 
посещавате, ще ви подскаже 
самата креативна подстриж-
ка. Когато се погледнете в 
огледалото и вече не може-
те да я наречете „креатив-
на“, значи моментът е до-
шъл. Запишете си час.

Симеон ВЕДЕВ,

стилист в студио 
за красота „Кали“



М
ного често в моята 
практика се е нала-
гало да умъртвявам 
жив зъб. Към тази 

процедура трябва да се при-
бягва само в краен случай, 
защото всеки мъртъв зъб 
е потенциален причинител 
на възпаление. Дори идеал-
но запълнените и излекува-
ни мъртви зъби крият риск 
след години от тях да за-
почне възпалителен процес, 
който да компрометира ця-
лото им лечение. 
От друга страна, кога-

то категорично се нала-
га умъртвяване на опреде-
лен зъб 

ЗЪБОЛЕКАРЯТ НЕ БИВА 
ДА СЕ КОЛЕБАЕ ВЪОБЩЕ 

защото стремежът му да 
запази зъба жив на всяка 
цена може да доведе до по-
вишена чувствителност и 
дори до болки в самия зъб. 
Тогава прогнозата за него 
става неясна и той може 
да се самоумъртви и да на-
стъпи гангрена.

УМЪРТВЯВАТ СЕ НАЙ-ЧЕСТО ЗЪБИ, 
КОИТО СА ЛОШО РАЗПОЛОЖЕНИ И 
ПРИ ИЗПИЛЯВАНЕТО ИМ ЗА КОРОН-

КА ИЛИ МОСТ Е НЕИЗБЕЖНО 
ДА СЕ СТИГНЕ МНОГО БЛИЗО 
ДО ЗЪБНАТА ПУЛПА. 

Ако тези зъби, след като 
им се поставят коронка или 
мост, не развият веднага 
пулпит, болят или напом-
нят за себе си дълго време. 
А понякога и не успяват 
да се адаптират и се са-
моумъртвяват, причинявай-
ки гангрена. Тези проблеми 
изискват сваляне на корон-
ката, което понякога е не-
възможно и става само чрез 
срязването є. След махане 
на коронката зъбът тряб-
ва да се лекува отначало, 
което винаги е трудно и 
с непредвидими последици за 
разлика от едно предвари-
телно умъртвяване.
Умъртвяват се и зъби по 

чисто 

ЕСТЕТИЧНИ ПРИЧИНИ 
Смята се, че дебелината 

на керамиката на метало-
керамичната коронка тряб-
ва да е поне 1,6 мм, за да 
не прозира металът отдо-
лу и за да може да се нап-
ласти керамиката на слоеве 
с различни нюанси с цел на-

подобяване на естествения 
зъб. Това означава, че тряб-
ва да се изпилят поне 2 мм 
от зъба, а това е много за 
един жив зъб.

ЧЕСТО СЕ НАЛАГА И УМЪРТВЯВАНЕ 
НА ЗЪБИ, ОБХВАНАТИ ОТ ПАРОДОН-
ТОЗА, ЗАЩОТО ТЕХНИТЕ ШИЙКИ СА 
МНОГО ОГОЛЕНИ.

За да изглеждат такива 
зъби естетично, се налага 
да се изпилят много дълбо-
ко и да се скъсят. Умърт-
вяването им има и още едно 
предимство – много често 
умъртвените пародонтозни 
зъби се стабилизират и за-
боляването забавя прогреси-
ята си.
Най-проблемни за умъртвя-

ване са 

ДОЛНИТЕ ПРЕДНИ РЕЗЦИ 
Те са много малки и за да 

изглеждат естетично, при 

изпиляването им често се 
стига до пулпите им. Но, 
от друга страна, пулпите 
им са толкова тесни, че 
е изключително трудно да 
се постигнат безпроблемно 
умъртвяване и запълване на 
каналите им. Това означава, 
че тези зъби хем трудно се 
умъртвяват, хем често бо-
лят, ако се оставят живи.

ЗЪБОЛЕКАРЯТ ВЗИМА МНОГО 
ТРУДНО РЕШЕНИЕ В ТОЗИ СЛУЧАЙ, 
КАТО РЕШАВАЩ ФАКТОР Е НАЙ-
ЧЕСТО ВЪЗРАСТТА НА ПАЦИЕНТА.

Зъбите на младите хора 
са по-широки, с по-чувст-
вителни пулпи и най-често 
трябва да се умъртвят. А 
зъбите на по-възрастните 
пациенти са по-тесни, с по-
малко чувствителни пулпи и 
могат да се запазят живи. 
Умъртвяването се прави 

ПО ДВА НАЧИНА 
При първия зъбът се умърт-

вява чрез директно отстра-
няване на пулпата под упой-
ка. Този метод може да се 
приложи само върху зъби с 
прави и широки канали. При 
втория метод се прилага 
арсен (тъканна отрова) за 
умъртвяване. Поставя се на 
зъби с няколко канала или 
в случай, когато каналите 
са тесни или криви. Един-
ствено тази отрова може 
да се просмуче през тънки-
те и криви канали. Когато 
я използвам, съм сигурен, че 
тя ще стигне до върха на 
зъба и че няма да остави 
след себе си жива пулпа, ко-
ято после да предизвика бол-
ки или възпаление.

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

Бъбречнокаменната болест е разпространена сред 1–2% от на-
селението на Европа, а за региона на Балканите тези процен-
ти са 5–6. Лечението є чрез 

ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ (ЕКЛТ) 
е едно от най-големите постижения в урологичната практика. 
Първата в света успешна ЕКЛТ се извършва през 1980 г. на паци-
ент, хоспитализиран в урологичната клиника на болницата „Гросха-
дерн“, Мюнхен.  От началото на 2009 г. и болница „Вита“ разпола-
га с необходимата апаратура за прилагането на този вид лечение. 
При екстракорпоралната литотрипсия се използват високоенергий-
ни вълни за разтрошаване на камъни в жлъчния мехур и бъбреци-
те. Малките парченца могат да напуснат органа, без да предизви-
кат запушването му. Те се изхвърлят от отделителната система. 
Процедурата се провежда със специализиран апарат – 

ЛИТОТРИПТЕР 
който генерира ударна вълна, фокусира я и с помощта на рентге-
нов или ехографски контрол я насочва към камъка. Вълните не ув-
реждат тъканите. Успеваемостта на този метод на лечение дос-
тига 90–95%, което го нарежда сред най-резултатните, цитирани 
в европейската и американската медицинска литература.
Въвеждането на ЕКЛТ и усъвършенстването є чувствително нама-
ляват усложненията, получавани при класическите оперативни ме-
тоди, и решават ефективно проблема с бъбречнокаменната болест 
в много голям процент от случаите.

ПОКАЗАНИЯТА 
за ЕКЛТ са подобни на тези при отворените операции: болка, уре-
терна или бъбречна обструкция (запушване), както и наличието 
на безсимптомни камъни в горните пикочни пътища. С ЕКЛТ мо-
гат да се лекуват практически всички камъни в бъбрека и урете-
ра. Те трябва да са рентгенпозитивни и с твърда консистенция. 

Пикочните пътища трябва да имат добър дренаж, да нямат вро-
дени аномалии, които да пречат на елиминирането на песъчинки-
те по естествен път.
ЕКЛТ е неинвазивен метод и може да се прилага при 90% от па-
циентите от всички възрастови групи. Най-малките камъни, ко-
ито са подходящи за ЕКЛТ, са 4–5 мм, а най-големите – 30 мм. 
Не съществува ограничение по отношение на местоположението на 
камъните. Продължителността на литотрипсията е средно 30–40 
мин. В 95% от случаите ЕКЛТ се провежда без упойка, като паци-
ентът не усеща болка. Или ако има такава – тя е поносима.

ПОДГОТОВКА И СЛЕДПРОЦЕДУРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

На всички пациенти за ЕКЛТ задължително се правят кръвни из-
следвания, ехография и рентгенография непосредствено преди про-
цедурата. Рентгенов и ултразвуков контрол на резултата от из-
вършената ЕКЛТ се провежда динамично 20 дни след изписването.
При около 30% от случаите се налага провеждане на повече от 
една литотрипсия с минимален период между двата сеанса 1 ме-
сец. Единственото абсолютно противопоказание за провеждането 
на ЕКЛТ е бременността. Относителни про-
тивопоказания са приемът на антикоагуланти 
(лекарства, намаляващи съсирването на кръв-
та), наличието на пейсмейкър и наднормено 
телесно тегло > 130 кг.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:  кръв в урината 
(при 70–80% от случаите)  бъбречна ко-
лика (при 5–10% от случаите)  повишава-
не на телесната температура (при 10–15% 
от случаите).

Д-р Николай МИЛУШЕВ – 

уролог в МБАЛ „Вита“

б к б 1 2% П к бв б

Лечение наЛечение на  
бъбречнокаменната болест бъбречнокаменната болест 

ПО НОВ МЕТОД В МБАЛ „ВИТА“
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К
ато основно вещество при 
избелването се прилага кар-
бамид пероксид. Свободни-
те радикали на това актив-

но вещество осъществяват окисля-
ване. Отделеният кислород е толко-
ва активен, че разкъсва веригите на 
всички пигменти и ги прави безцвет-
ни съединения. Този процес възвръща 
нормалния бял цвят на зъбите. Върху 
крайния ефект от избелването вли-
яят много фактори – степен на оц-
ветяването на зъбите, процент на 
активната съставка (6%, 10%, 16%, 
22%, 30%), използване на светлина за 
ускоряване на процеса и др.
Независимо от многобройните тех-

нически методи, които съществуват 
към момента, избелването на зъбите 
се прави по три основни начина:

1. Само в зъболекарския 
кабинет

След почистване, подсушаване и изо-

лиране на венците зъбите се трети-

рат с  карбамид пероксид (16–30%). 

За да се активира веществото, се 
използват светлината на аргонов ла-
зер, ултравиолетова светлина или друг 
катализатор.

ПРЕДИМСТВА Резултатът се по-
стига бързо, контролира се всеки един 
етап от процеса, за да се сведат до 
минимум рисковете от страничните 
ефекти. 

ЕФЕКТ Видим е само след час и има 
трайност до 2 години. 

РИСКОВЕ Има опасност от тер-
мично раздразване на пулпата, която 
може да се избегне, ако се използ-
ват най-модерните методи за избел-
ване, които съдържат вещества, от-
немащи топлината от протичащата 
химична реакция.

2. Само в домашни 
условия

Понеже този процес на избелване не 

се контролира от зъболекар, за безо-
пасно се смята само 

прилагането на карбамид пероксид 

в ниски концентрации.

Това намалява до минимум рисковете 
от изгаряне на венците, папилите и 
костта и от повишена чувствител-
ност на зъбите. 

ПРЕДИМСТВА При разнообразните 
методи за избелване в домашни усло-
вия липсва катализатор на химичната 
реакция и се чака топлината в уста-
та и евентуално някаква светлина да 
задействат отделянето на кислород 
от активното вещество. При тази 
бавна активация на процеса и пора-
ди ниската концентрация на карба-
мид пероксид в продукта не се отде-
ля топлина, което щади емайла на зъ-
бите. При някои от тези методи се 
използват специални шини за задържа-
не на перхидрола върху зъбите.

ЕФЕКТЪТ се постига по-бавно, от-
колкото ако избелите зъбите си в зъ-
болекарския кабинет. 

РИСКОВЕ Понякога шините имат 
недостатъка да не прилепват точ-
но към зъбите (освен ако не са из-
работени в зъботехническа лаборато-
рия) и гелът може да изтече от тях 
в устата. Добре е да спазвате точно 
указанията за взимане на отпечатък 
от зъбите ви в домашни условия. Или 
пък можете да поръчате да ви изра-
ботят шини в зъботехническата ла-
боратория.

3. Комбинирано 
контролирано 

избелване
Прави се форсирано избелване в зъ-

болекарския кабинет с последващо 

избелване в домашни условия. Или 

пък се прави избелване само в до-

машни условия, но с изработени от 

зъботехник шини (по гипсов модел 

на зъбите на пациента). 

ПРЕДИМСТВА Комбинираното кон-
тролирано избелване е най-безопасни-С
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Бели като бисери

Избелването на зъбите е една от най-модерните козметични 
манипулации в момента по цял свят. То е възможно благодарение 

на химическа реакция, при която се отделя много активен 
атомен кислород. Резултатът, постигнат в зъболекарския 

кабинет, се поддържа с помощта на избелващи методи 
за домашно ползване.
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ят метод за избелване на зъби. Зъбо-
лекарят следи за ефекта, усложнения-
та и хигиената на устната кухина. 

ЕФЕКТ Трае средно 1–2 години, но 
шините могат след години да се из-
ползват отново. 

РИСКОВЕ Почти няма, но има про-
тивопоказания. Това избелване не бива 
да се прави от бременни жени и от 
деца под 16 години (освен ако стома-
тологът не го е назначил изрично).
В 90% от случаите избелването е 

чисто козметична процедура, но има 
няколко 

заболявания, при които 
се препоръчва

Това е т.нар. тетрациклиново оцве-
тяване (неприятно оцветяване на зъ-
бите при деца, приемали дълго време 
тетрациклинови антибиотици). Оцве-
тяванията при флуороза и порфирия 
са също безусловни показания за из-
белване. 
Особено внимание искам да отделя 

и на избелването на мъртвите зъби. 
Преден умъртвен зъб, дори добре ле-
куван, с времето потъмнява. Вместо 
да се изпилява за керамична коронка 
или фасета, той може да се избели. 
Освен че се избелва външно, в зъба се 
вкарва избелващ гел и се затваря с 
временна пломба, която се сменя чес-
то в рамките на 1 месец. 
Но ако зъбът не е добре херметизи-

ран, има опасност от тежко увреж-
дане на венеца поради просмукването 
на веществото през канала на мърт-
вия зъб.

Странични ефекти 
при всички методи

 Повишава се чувствителността 
на зъбите Но пък повишената чувст-
вителност на зъбите е показател за 
високата ефективност на избелващия 
гел. Тя е нещо нормално и с време-
то отшумява. Въпреки това, ако ва-
шите зъби са свръхчувствителни, е 
препоръчително да намалите продъл-
жителността на процедурите до 15–
30 мин.  Увеличава се рискът от 
кариес Избелване не е препоръчител-
но да се прави на пациенти със зъби, 
силно предразположени към развитие-
то на кариеси. Миенето на избелени-
те зъби с пасти, съдържащи флуор, 
както и използването на флуорен гел 
значително намаляват този риск. 

При най-добрите избелващи мето-

ди е включен и ACP (аморфен калциев 

фосфат), който изгражда (реминера-

лизира) емайла, предпазва от кариес, 

намалява чувствителността на зъ-

бите и увеличава продължителнос-

тта на постигнатия ефект. Широко 

се използват и натриевият монофлу-

орофосфат и калиевият нитрат сре-

щу развитие на кариес и повишена 

чувствителност на зъбите. 

В САЩ хората масово избелват зъ-
бите си, но и масово децата се ле-
куват при ортодонт, а правилно под-
редените зъби рядко развиват кариес. 

 Рано или късно зъбите потъмня-
ват отново, макар и да остават по-
бели, отколкото са били в началото. 
Ефектът бързо отслабва при употре-
ба на кафе, цигари, черен чай и черве-
но вино. Затова използването на до-
машни методи за избелване като под-
държаща терапия е повече от нало-
жително. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА 
ЛАБОРАТОРИЯ ВКЪЩИ

Има методи за домашно избел-
ване на зъби, които са по-ща-

дящи и по-прецизни. Един от тях 
е Beautiful white – система, създадена 
от стоматолозите за бързо, лес-
но и ефикасно избелване в домаш-
ни условия. Тя съдържа избелващи-
ят гел (с 10% карбамид пероксид) 
и термоформиращи се шини. За да 
направите точен отпечатък на ва-
шите зъби с отпечатъчните шини, 
прочетете внимателно инструкции-
те за употреба.

 Потопете отпечатъчните шини 
в гореща вода, за да омекнат. 

 Прилепете ги плътно към ваши-
те зъби, като ги притиснете с 
пръсти, за да приемат формата на 
захапката ви.  След това ги по-
топете в студена вода, за да се 
втвърдят.  Напълнете шините с 
избелващ гел. Количеството гел, 
необходимо за един сеанс, е около 
0,5 мл за една шина. ВАЖНО! По-
голямо количество гел не осигуря-
ва по-силно избелване!  Поставете 
шините върху зъбите и изчакайте 
30 минути. 
Beautiful White System ще изсветли 
зъбите ви до 6 нюанса и след 14 
дни усмивката ви ще бъде бяла.

Система за 
избелване на зъби

· Ефективна
· На достъпна цена
· Лесна за използване
· За домашна употреба

www.beautifulwhite.bg

Търсете в аптеки, стоматологични 
кабинети или на адрес:

Вносител: Ем Ви Ейч Съншайн Смайл ЕООД
тел.: 02/4812552, 0895648994

Преди

След
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д у ш а  и  т я л о

ИСКАТЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТЕ БЕЗУПРЕЧНО В НАЧАЛОТО НА ЛЯТОТО? МАРТ Е 
НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ДА СЕ ВЗЕМЕТЕ В РЪЦЕ. ИМАТЕ ТОЧНО 3 МЕСЕЦА, 
ЗА ДА ОТСЛАБНЕТЕ И ДА СЕ СТЕГНЕТЕ. ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ СЛАДКИТЕ НАПИТКИ. 
ТОВА, ОТ КОЕТО ИМАТЕ НУЖДА, СА КОМПЛЕКС ОТ УПРАЖНЕНИЯ И ПОДХОДЯЩА 
ДИЕТА. НЕКА ПРОМЯНАТА ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА!

ПЪРВА СТЪПКА 

МОЗЪЧНА АТАКА

1. КАКВО ТОЧНО ИСКАМ?
Често си поставяме доста неясни 

цели, затова не намираме начин да ги 
постигнем. Решението „Искам да от-
слабна?“ е доста абстрактно. Опи-
тайте се да мислите конкретно. На-
пример: „През следващия месец искам 
да отслабна с 2,5 кг, за да мога до об-
лека любимата си трикотажна рокля 
с дължина над коляното.“ В таблица-
та по-долу ще откриете напълно кон-
кретни цели, както и начини за тях-
ното осъществяване.

2. ЗАЩО ОЩЕ НЕ ПОСТИГАМ 
УСПЕХ?
Началото винаги е трудно. Никой 

няма да ви обвини, че не получава-
те незабавен резултат. Не допускай-
те обаче мисли и оправдания от сор-
та: „Не мога да спазвам режима, за-
щото точно сега ми е много напрег-
нато в работата.“ 

3. СЛУШАЙТЕ ВЪТРЕШНИЯ СИ 
ГЛАС

Много хора правят прибързани изво-
ди като: „Бягането не е за мен. Аз 
съм мързелива/дебела/закусих с огромно 
количество кроасани.“ Подобни заклю-
чения могат да „убият“ всяко полез-
но начинание. Ако мислите, че няма да 
издържите 30-минутно бягане на бяга-
ща пътека, може и да сте прави, но 
поне пробвайте. В момента, в който 
ви се прииска да спрете, си припомне-
те, че същинското изгаряне на кало-
рии започва след десетата минута от 
бягането. И със сигурност ще усети-
те нов прилив на сили. Важно е колко 
силна е мотивацията ви. 

4. ПОДРЕДЕТЕ  ЖИВОТА СИ

Уверяваме ви, че вие сте в състо-

АЗ ИСКАМ... ТОВА ЩЕ 
ОТНЕМЕ...

ТРЯБВА ДА...

... да отслабна с 2,5 кг с упраж-

нения

...3 седмици ...намаля седмичната дажба калории 

на 3500

...да отслабна с 2,5 кг без упраж-

нения

...5 седмици ...намаля седмичната си дажба кало-

рии на 3500

...да се изкачвам по стълби, без 

да се задъхвам

...4 седмици ... правя упражнения на степер (фитнес 

уред) три пъти седмично

...да пробягам 5 км ...10 седмици ...бягам в парка 3 пъти седмично

...да се набирам на лост 3 пъти 

без почивка

...10 седмици ...тренирам горните гръбни мускули

...да измина 80 километра с ве-

лосипед

...8 седмици ...тренирам 3 пъти седмично на ве-

лотренажор, а веднъж седмично да ка-

рам истинско колело (не по-малко от 

90 мин)

...да пробягам 42 км ...16 седмици ...бягам три пъти седмично по 60 мин

яние сами да управлявате вътрешна-
та си енергия. Достатъчно е да раз-
берете, че хаосът в ежедневието ви 
влияе както на работата ви, така и 
на личния ви живот. Затова организи-
райте мислите си и съответно днев-
ния си режим.

5. МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Щом почувствате, че ви е тежко 
да спазвате режима, спрете и се от-
дайте за кратко на обичайната си 

„шоколадово-кафеена“ диета. Да се 
преодоляват трудности, не е много 
комфортно занимание. Когато усети-
те, че повече не можете да вдигате 
гирите и страхът ви е направил пре-
калено слаби, имате избор – да спре-
те, както сте го правили и по-ра-
но, и да си останете на мястото, 
на което сте били, или да преодоле-
ете страха си и да направите уси-
лие, като повдигнете красивите ро-
зови половинкилограмови гирички още 
няколко пъти.

СИЛАТА ДА E С ТЕБ!
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ВТОРА СТЪПКА 

НАСТРОЙКИ НА ТЯЛОТО

Тялото ви (както впрочем и умът 
ви) не обича да скучае. Започнете да 
правите упражнения. Особено внима-
ние отделете на коремните преси. За 
красив плосък корем се работи най-
трудно – коремната мускулатура се 
стяга най-бавно и най-бързо се отпус-
ка. Кардиоупражненията (бягане, ходе-
не на пътечка, тренировки на степер) 
правете след силовите. За седмицата 
задължително трябва да имате един 
ден без спорт, защото мускулите на-
растват, когато почивате.

ПЪРВА СЕДМИЦА ВТОРА СЕДМИЦА

Упражнения с те-

жести – 3 серии 

по 15 повторения

Упражнения с те-

жести – 5 серии 

по 8 повторения

П Упражнения 2, 3, 

5, 7, 8. След това 

– половин час хо-

дене на пътечка 

при наклон 3 и ско-

рост 3,0.

Упражнения 2, 3, 5, 

7, 8. След това – 

40 мин ходене на 

пътечка (20 мин 

с наклон 3 и ско-

рост 3,5; 20 мин 

с наклон 5 и ско-

рост 3,0)

В Упражнения 1, 4, 6, 

9, 10. След това – 

30 мин ходене на 

пътечка с наклон 1 

и скорост 3,5.

Упражнения 1, 4, 

6, 9, 10. След това 

45 мин на елипти-

чен тренажор (15 

мин с наклон 10 и 

съпротивление 5; 

15 мин движение 

назад с наклон 5 и 

съпротивление 5; 

отново напред 15 

мин с наклон 15 и 

съпротивление 7)

С Почивка Почивка

Ч Упражнения 2, 3, 5, 

7, 8. След това – 

40 мин ходене на 

елиптичен трена-

жор с наклон 10 и 

съпротивление 5.

Упражнения 2, 3, 5, 

7, 8. След това – 

45 мин на бягаща 

пътечка (10 мин 

с наклон 3 и ско-

рост 3,5; 30 мин 

с наклон 7 и ско-

рост 3,0)

П Упражнения 1, 4, 

6, 9, 10. След това 

– 40 мин на елип-

тичен тренажор с 

наклон 10 и съпро-

тивление 5.

Упражнения 1, 4, 

6, 9, 10. След това 

повторете кар-

диоупражненията 

от вторник

С Почивка или пов-

торение на карди-

оупражненията от 

понеделник. 

Почивка или пов-

торение на кар-

диоупражненията 

от четвъртък

Н Почивка или пов-

торение на карди-

оупражненията от 

четвъртък

Почивка или пов-

торение на кар-

диоупражненията 

от четвъртък

1. Махове с ръце
Вземете гири от по 1 кг и застанете с гръб към 

стената (на разстояние 45 см от нея), с леко 

разкрачени крака. Сгънете ги в коленете и опре-

те гръб в стената. Повдигнете и изпънете ръце 

встрани на нивото на раменете. Изпълнявайте 

движение с ръцете, като ги спускате до долу и 

после пак ги повдигате до това положение. 

2. Напади 
Вдигнете гирите, 

както е показано на 

снимката. Направе-

те напад с единия 

крак напред (кракът 

трябва да сключ-

ва ъгъл 90 градуса с 

пода). Оттласкайте 

се от пета и се вър-

нете в изходно по-

ложение. След това 

изпълнете напад и с 

другия крак.

3. Разтягане на 
експандер
Омотайте експандера (това е класи-

чески уред пружина, който е разпрос-

транен и за домашна употреба) около 

колона или стълб. Изпънете ръце на-

пред (дланите да сочат надолу). Тяло-

то е изправено, а краката – леко сгъ-

нати в коленете. При вдишване бав-

но теглете експандера към себе си 

(трябва да почувствате напрежение в 

лопатките). Задръжте напрежението 

за секунди и бавно върнете в изходно 

положение.

4. Седяща 
опора с ръце 
напред
Упражнението се изпъл-

нява с гири. От изправен 

стоеж (краката са раз-

творени на ширината на 

раменете, ръцете са от-

пуснати успоредно на бе-

драта) приклекнете, ся-

каш искате да седнете 

на кресло. Едновременно с 

това повдигнете ръце на-

пред на ширината на ра-

менете (дланите сочат 

към пода, гърбът е изпра-

вен). Върнете се в изход-

но положение.

5. Изкачване на стълби
Заемете позиция като тази на снимката. 

Повдигнете и изпънете ръце (упражнение-

то се изпълнява отново с гири) над главата, 

като едновременно с това качите и другия 

крак върху степера. Спуснете десния крак на 

пода, а ръцете сгънете в лактите.
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Човешките тела изгарят различно 
количество калории, затова спазвайте 
диета, съобразена с индивидуалните 
особености на вашия организъм. 

1. ИЗЯСНЕТЕ СИ КОЛКО 
КАЛОРИИ ИЗГАРЯТЕ

Ако сте между 18- и 30-годишна 

възраст, умножете теглото си по 6,7 
и към получения резултат прибавете 
числото 487. Ако попадате в групата 
на 31–60-годишните, умножете тегло-
то си по 4 и прибавете към резулта-
та числото 829. 
След това умножете полученото 

число по коефициента на физическа 

активност – 1,3 (ако работите по 
цял ден с компютър и не спортува-
те); 1,5 (ако посещавате спортната 
зала 2–3 пъти на седмица); 1,6 (ако се 
занимавате със спорт 4–5 пъти сед-
мично); 1,9 (ако сте професионален 
спортист). 
Полученото число показва какво ко-

ТРЕТА СТЪПКА 

ВРЕМЕ Е ЗА ХРАНЕНЕ

6. Разтягане – по корем и по гръб
Легнете по корем, като опрете брадичка в пода. Краката са събрани, ръцете – 

изпънати напред (без гири). Поемете въздух и повдигнете едновременно и кра-

ката, и ръцете нагоре. Задръжте напрежението няколко секунди, след което 

издишайте и отпуснете ръце и крака на пода. Обърнете се по гръб, ръцете са 

край тялото, краката – долепени един до друг. Вдишайте и повдигнете крака, 

така че да сключат ъгъл 45 градуса с пода. Едновременно с това повдигнете 

и горната част на тялото, така че да усетите напрежение в областта на ко-

рема, и протегнете ръце към краката. Задръжте напрежението 10 секунди.

7. Стягане на бедрата
От легнало положение поставете пети на по-висока пейка (вж. сним-

ката). Краката са сгънати в коленете под прав ъгъл, ръцете са отпус-

нати на пода, успоредни на тялото. Като пренесете опората върху пе-

тите, повдигнете бедрата нагоре колкото е възможно по-високо, като 

отлепите и таза от пода. Задръжте напрежението няколко секунди и 

се върнете в изходно положение.

8. „Колело“ с меди-
цинска топка
Заемете класическата поза за из-

пълнение на упражнение „каране 

на колело“. Закрепете между ко-

ленете си медицинска топка (не 

по-тежка от 2 кг). Ръцете сложе-

те кръстосани под тила. Вдишай-

те и започнете да „карате коле-

ло“ – когато изпънете десен крак 

напред, се опитайте едновремен-

но с това да опрете десния лакът 

в лявото коляно. При следващото 

движение, когато левият крак е 

изпънат, се опитайте с левия ла-

кът да опрете дясното коляно. И, 

естествено, не позволявайте на 

топката да пада на пода!

9. В стил сумо
От изправен стоеж с разтворени широко крака (пръстите 

им да сочат настрани) изпънете ръце над главата (упражне-

нието се изпълнява с гири). Започнете бавно да приклякате с 

изправен торс, докато бедрата не станат успоредни на пода 

(коленете са сгънати под ъгъл 90 градуса). Едновременно с 

това сгънете и ръцете в лактите зад главата. Задръжте на-

прежението няколко секунди и се върнете в изходна позиция. 

10. Лицеви опори
Легнете по корем на пода. Краката са съ-

брани. Ръцете са сгънати в лактите и 

са опрени в пода. От това положение от-

блъснете с ръце тялото от пода. След 

това бавно се върнете в изходна позиция. 

Ако упражнението ви се струва тежко, 

можете да коленичите и да го изпълнява-

те с крака, кръстосани на кръст.
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личество калории изгаря вашият ор-
ганизъм за 1 седмица.

2. ОПРЕДЕЛЕТЕ КОЛКО КИЛО-
ГРАМА ИСКАТЕ ДА СТОПИТЕ

За да отслабнете с 500 г, необходи-
мо е да изгаряте 3500 калории на сед-
мица (по 500 на ден). Но е добре да 
приемате не по-малко от 1200 кало-
рии на ден, защото в противен слу-
чай метаболизмът ви ще се забави и 
няма да отслабвате бързо. 
В зависимост от килограмите, ко-

ито искате да стопите, и имайки 
предвид горния пример, можете да на-
правите индивидуални изчисления.

3. ПЛАНИРАЙТЕ МЕНЮТО 
ЗА СЕДМИЦАТА

Варирайте в количеството приети 
калории, за да не страда вашата об-
мяна на веществата от недостиг на 
калории. За целта се хранете начес-
то по малко. Например ако в понедел-
ник консумирате 1200 калории, то във 
вторник увеличете това количество на 
1700. Приготвяйте храната си за целия 
ден и я опаковайте в четири пластма-
сови кутии (по една за всеки прием).

КАК ДА НАКАРАТЕ 100 КАЛОРИИ
да изглеждат „по-весело“
Хранителната стойност е еднаква, но обемът, 

вкусът и външният вид на храната са различни.

Риба тон 

с майонеза 

(35 г)

сурова риба 

тон (100 г)=

=

=

=

=

Голям, печен 

във фолио 

картоф с извара

половин 

малка порция 

пържени 

картофи

Тънко парче 

ягодов кейк

2 купички 

пресни ягоди

1/5 част 

от питка
50 г кейк

2 нарязани на 

ивици моркова
25 г вегетариански чипс

20 ч. л. горчица

1 ч. л. майонеза
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О
ще на древните ки-
тайски лечители им е 
хрумнало, че конкретни 
здравословни проблеми 

трябва да се лекуват ком-
плексно. Не е възможно да 
се изцели психиката, без да 
се вземат под внимание фи-
зиологичните проблеми, кои-
то са довели до болестно-
то є състояние. Както и не 
може да се церят холецис-
тит (възпаление на жлъчния 
мехур) или хипертония, без 
да се отчете състоянието 
на стомаха или на мускулна-
та тъкан. В противен слу-
чай медикаментозното лече-
ние ще доведе само до вре-
менни подобрения. 

АКУПУНКТУРА

БЛОКАЖ НА СТРЕСА

Всички прекрасно 
знаем колко пагубно 
действа стресът на 
организма и нервната 
система, но малцина 
имат реална възмож-
ност своевременно и 
системно да се „изключ-
ват“ за известно време 
от бесния ритъм на живе-
ене. Още повече че наложи-
телното връщане към този 
ритъм също е стресиращо. 
Китайската медицина пред-

лага по-приемлива възмож-
ност за намаляване на стре-
са – акупунктура (от ла-
тинското acus –  „игла“, и 
pungere – „убождам“). Игло-
терапията въздейства ком-
плексно върху централната и 
вегетативната нервна систе-
ма. Всички енергийни точки, 
които се третират, имат 
също комплексно въздействие 
– възстановяват едновремен-
но и емоционалния, и хормо-
налния баланс, и дейността 
на сърдечносъдовата систе-
ма. Въздействието върху ак-
тивна точка, без значение с 
кой орган е свързана тя, ос-
вен че подобрява състояние-
то на съответния орган, ле-
кува и стреса.
Една от най-известните 

точки на спокойствието, ко-
ято буквално бло-
кира стреса, 

е „шен-мен“ („спокойствие“). 
Тя всъщност е чифтна точ-
ка, защото се открива и на 
двете уши – разположена е 
в триъгълната ямки в гор-
ната част на всяка от две-
те ушни миди. Даже ако в 
момент, когато почувства-
те напрежение, активно ма-
сажирате и двете точки ед-
новременно с пръсти, веднага 
ще се почувствате по-спо-
койни. Друга известна точка 
на спокойствието е т. нар. 
трето око – вдлъбнатината 
в центъра на челото. Ако я 
масажирате с допрени пока-
залци на двете ръце и кръго-
ви движения (по 10–12 пъти 
в едната и в другата посо-
ка), ще почувствате как на-
прежението ви намалява.
За постигане на по-дълго-

траен ефект се 
п р е п о р ъч -

ва методът на апликация, 
при който микроигли, неза-
бележимо скрити в ушната 
мида, остават забодени в 
точките „шен-мен“ в про-
дължение на 2–3 седмици. 
Така въпросните точки по-
стоянно изпращат до мозъ-
ка импулси на спокойствие 
и увереност. Предимството 
на този метод пред по-по-
пулярния „златна обица“ е, 
че точките не се разруша-
ват, а продължават нормал-
но да функционират. 

МАСАЖ

ЕЛИМИНИРАНЕ 
НА НАПРЕЖЕНИЕТО

Уседналият начин на живот 
(хиподинамия), на който са 
обречени 90% от населени-
ето, може да причини сери-
озен срив в организма. Ста-
ва дума не само за натруп-
ване на излишни килограми 
и мастни възглавнички, а за 
натрупване на токсини, кое-
то е по-опасно. Резултатите 
са отслабване на имунната 
система, нарушения в дей-
ността на сърдечносъдо-
вата система, кислоро-
ден глад на тъканите. 
Все следствия от пони-
жената активност на 
циркулацията на кръв-
та. Остатъчното мус-
кулно напрежение също 
възпрепятства нормал-
ното кръвообращение. 
Постепенно натрупва-
щите се спазми (особе-

но при хора, работещи по 
цял ден пред компютър) 

във врата и раменете под-
държат мускулите в посто-
янен хипертонус. А напрегна-
тите мускули продължават С
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КАК МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ 
НЕОТСЛАБВАЩИЯТ ИНТЕРЕС НА 
СТРЕСИРАНИТЕ ГРАДСКИ ХОРА 
КЪМ ИЗТОЧНИТЕ УЧЕНИЯ И 
ПРАКТИКИ? РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ОТ КЛАСИЧЕСКАТА МЕДИЦИНА? 
ОБИКНОВЕНО ЛЮБОПИТСТВО? 
ВЯРА В ЧУДОТВОРНО 
ИЗЦЕЛЕНИЕ? КАТО ИЗТРИЕМ 
ЕЗОТЕРИЧНИЯ ОРЕОЛ ОКОЛО 
ТЯХ, ПРЕД НАС СЕ ОТКРИВА 
ЕДНА ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ 
СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ 
ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 
ЖИВОТ.
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да използват енергия, взимай-
ки я от други части на тя-
лото, и по този начин съз-
дават кислороден и енергиен 
дисбаланс в организма. 
Китайската гимнастика ци-

гун може да ви помогне да 
намалите остатъчното на-
прежение в мускулите, както 
и да нормализирате кръвооб-
ращението и енергопотока в 
тялото. Също толкова ефек-
тивен в случая е и лечеб-
ният китайски масаж туина 
– техника, която позволява 
да се открият и преодолеят 
и най-незначителните застои 
на енергия в мускулите.

ХРАНЕНЕ

ЗАРЕЖДАНЕ С ЕНЕРГИЯ    
Неправилното хранене е 

един от капаните за здра-
вето на съвременния човек. 
Освен че в менюто ни де-
лът на въглехидратните 
храни с висок гликемичен 
индекс се е увеличил (което 
води до затлъстяване и за-
харен диабет), принос за за-
дълбочаване на здравословни-
те проблеми има и недости-
гът на пресни продукти на 
масата ни. Без тях ние се 
лишаваме и от целулоза, ви-
тамини и важни микроеле-
менти, които за жалост не 
издържат на дълбоко замра-
зяване, на консервиране и на 
продължително съхранение.
За китайските лекари вся-

ка храна е лекарство и без-
ценен източник на жизнена 
енергия ци, която впрочем 
също намалява или дори се 
губи при термична обработ-
ка на хранителните проду-
кти. Приемайки нормална и 
даже свръхдоза калории, но 
без енергийна стойност, чо-
век изпитва сънливост и 
хронична умора, имуните-
тът му отслабва. Витами-
ните на таблетки в случая 
не помагат, тъй като на 
организма му трябва „жива 
енергия“. Затова е препоръ-
чително да намалим дела на 
полуфабрикатите и консер-
вите в хранителния си ре-
жим и да започнем да кон-

сумираме повече натурални 
и пълнозърнести продукти. 
В това няма нищо специ-
фично китайско. Правилото 
е основно във всички систе-
ми за здравословно хранене. 

ОТСЛАБВАНЕ 
ПО КИТАЙСКИ 

Съвременните европейски 
лекари вече могат да леку-
ват по китайски много по-
добре от самите китайци. 
При преглед на пациент със 
затлъстяване те първо из-
ключват наличието на се-
риозни заболявания, възпре-
пятстващи нормалната об-
мяна на веществата. След 
това определят типа фи-
гура на пациента, както и 
типа на затлъстяването му, 
за да разберат кои органи 
и системи се нуждаят от 
стимулация и кои от... по-
тискане. Китайската лечеб-
на философия се базира на 
хармонията – между бързо 
и бавно, между сгъстяване 
и разреждане и т.н. Така 
че, попадайки на добър спе-
циалист по китайска меди-
цина, нямате основания да 
се страхувате, че лекувайки 
едно, той пренебрегва (или 
пък уврежда) друго.
След това специалистът 

помага на пациента да си 
създаде представа за строй-
но тяло и пристъпва към 
акупунктура на определе-
ни точки. Акупунктурата 
е удивителен метод, кой-
то помага на организма да 
си „спомни“ своето идеално 
състояние и да възстанови 
обмяната на вещества на 
нивото, на което тя е била 
именно по време на идеално 
състояние.
Друго удивително откри-

тие на китайската медици-
на е, че далакът има ос-
новна роля за регулиране на 
обмяната на въглехидрати-
те. Функцията на този ор-
ган доскоро не беше изя-
снена (особено в организма 
на възрастни хора). Китай-
ските лекари даже въведо-
ха термин „синдром на де-
фицит на далака и панкре-

аса“ като причина за нару-
шена обмяна на вещества-
та, водеща до натрупване 
на излишно тегло.
От гледна точка на ки-

тайската медицина профи-
лактиката на състоянието 
на стомашно-чревния тракт 
и на нормалната обмяна на 
веществата е най-важното 
условие за здравето на ор-
ганизма като цяло. 

ДИШАЙТЕ ДЪЛБОКО

Значението на дишането 
за поддържане на баланса на 
всички вътрешни органи, как-
то и на жизнените сили на 
организма като цяло е оцене-
но от китайците преди ня-
колко хиляди години. Има ре-
дица оздравителни системи, 
базиращи се на дихателни 
упражнения. Такава е и ки-
тайската дихателна гимнас-
тика ушу, от която впослед-
ствие възниква цяла система 

за бойни изкуства. 
При обикновеното повърх-

ностно дишане до 2/3 от 
обема на белите дробове се 
пълнят с беден на кислород 
въздух, неизведен от орга-
низма при предходно издиш-
ване. За да се обновява на-
пълно въздухът в организма, 
трябва да се диша не гръд-
но, а коремно (както дишат 
оперните певци). В този 
случай кислородът прониква 
по-дълбоко в белите дробо-
ве, а оттам и в кръвта. 
Насищането на кръвта с 

кислород пречи на образува-
нето на тромби и възниква-
нето на хипертонии, подпо-
мага саморегулацията на ор-
ганизма, нормализира обмя-
ната на вещества (което 
води до отслабване!), сти-
мулира дейността на мозъка 
и на висшата нервна систе-
ма и подобрява качеството 
на съня.
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О
ще древногръцките философи, а 
след и тях психолозите, неврофи-
зиолозите и биолозите са се опит-
вали да разгадаят тайните на па-

метта. Сократ описва паметта като 
„отпечатък от пръста върху восъчна-
та дъсчица на душата“. Дълго време 
се е смятало, че нашата памет е сле-
да от миналото, което при необходи-
мост може да бъде точно възпроизве-
дено. Според съвременната наука споме-
ните ни са само приблизително нахвър-
ляне на това, което е било в действи-
телност. Учени от Латинска Америка 
установили, че краткотрайната памет 
не е първият етап на дълготрайната и 
че механизмите на тези видове памет 
са различни. Откритията потвържда-
ват, че функционирането на паметта 
ни е сложен процес и много от негови-
те тайни все още не са разгадани. Но 
какво знаем все пак?

КЪДЕ СЕ НАМИРА ПАМЕТТА?
Всеки път, когато изследователите 

решат, че вече окончателно са открили 
„центъра на паметта“, те са принуде-
ни да отстъпят просто защото споме-
ните не се съхраняват в една определе-
на зона в главния мозък. Днес повечето 
учени смятат, че паметта е „локализи-
рана“ в синапсите – зоната на контакт 
между невроните. А информацията, ко-
ято ни предстои да запомним, се кодира 
чрез химически вещества, които участ-
ват във взаимодействието на неврони-
те. Ето защо не можем да определим 

една конкретна област на мозъка, къде-
то се съхраняват конкретни спомени. 
Доказано е обаче, че някои дялове на 

мозъка играят по-важна роля за опре-
делени видове памет, понеже при „по-
вреда“ на въпросните мозъчни зони въз-
никнат сериозни нарушения на някоя 
от съответните видове памет. Напри-
мер хипокампът (анатомична област в 
мозъка) отговаря за запомнянето на 
впечатления, лица и имена и опреде-
ля какво от кратковременната памет 
да бъде складирано за дълго съхранение. 
Когато този участък от мозъка се по-
вреди (в резултат на болест или трав-
ма), човек започва да живее само с ми-
налото си, защото новите му впечат-
ления не се запечатват за съхранение в 
дълготрайната му памет.

КОИ СА ВИДОВЕТЕ ПАМЕТ?
Информацията постъпва в мозъка от 

сетивните органи и затова говорим за 
визуална, слухова, тактилна, обонятелна 
и вкусова памет. Съществуват и други 
видове: вербална (която пази откъслеч-
ни думи), семантична (която пази сми-
съла и значението на думите), моторна 

(памет за жестове и движения), емо-
ционална (памет за чувства), соматич-
на (благодарение на нея помним телес-
ните усещания)... Няколко вида памет 
са свързани и с човешки активности 
– музикална памет, памет за лица и 
т.н. Психолозите говорят за процедур-
на памет (когато знаем как трябва 
да действаме в непозната ситуация) и 
декларативна (когато помним смисъла 
на действията и събитията). Впрочем 
тези класификации са условни, защото 
паметта е съвкупност от модули, ко-
ито се намират в постоянно взаимо-
действие. По тази причина при повреж-
дането на една от функциите на па-
метта тя не се нарушава цялостно. 

КАК СА ОРГАНИЗИРАНИ 
НАШИТЕ СПОМЕНИ?
Мозъкът ни (без участието на съзна-

нието) веднага сравнява новата инфор-
мация с тази, която вече се съхранява 
в паметта ни. Сигналите минават през 
мрежа от кръстосани препращания, по-
добно на пътя на информацията, коя-
то накрая си намира мястото в огро-
мен библиотечен каталог. Виждаме на-

с а м а  н а  с е б е  с и  д о к т о р

ПОМНЯ, 
ПОМНЯ, 
ПОМНЯ...

10 ВЪПРОСА ЗА ПАМЕТТА
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пример пчела. За да си спомним дума-
та „пчела“, визуалната памет се свърз-
ва с лексикалната, която пък отправя 
запитване към семантичната памет. В 
този момент се установяват и други 
невронни контакти (връзки) и ние си 
спомняме страха си, както и факта, 
че вече сме жилени от пчела – „обаж-
дат се“ сензорната и емоционалната па-
мет. Спомняме си и удоволствието, ко-
ето сме изпитали, когато сме хапвали 
вкусен мед, за което се грижи т. нар. 
вкусова памет. Когато получи свежа ин-
формация, мозъкът създава нови кате-
гории и редактира предишните. Това ни 
помага по-лесно да си спомняме. 

КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА 
НА ПАМЕТТА?
От части от секундата до цял жи-

вот. Най-краткотрайна е сензорната 
памет (трае от 0,3 до 3–4 секунди). 
През този период от време ние про-
дължаваме да чуваме, чувстваме и усе-
щаме същото, каквото и няколко се-
кунди преди това. 
Ако например попаднем в морга, мо-

ментално закриваме очите си, но в 
продължение на няколко секунди про-
дължаваме да виждаме това, което се 
е открило пред погледа ни, когато сме 
влезли. След това забравяме тези спо-
мени или пък ги запазваме в дълготрай-
ната памет. Задачата на краткотрай-
ната памет е да задържи в съзнанието 
ни за 20–30 секунди обобщения образ на 
информацията, която постъпва от сен-
зорната памет, и след това да прекоди-
ра най-важното от нея за дългосрочно 
съхранение. Оперативната памет пази 
информацията в течение на времето, 

необходимо за изпълнението на опреде-
лено действие. Например искаме да по-
звъним на някого, търсим телефона му 
в указателя, запомняме го и го набира-
ме. Ако линията е заета и след минути 
опитаме да го наберем отново, са въз-
можни два варианта – или все още да 
помним номера, или да се наложим да го 
търсим отново в указателя. Трайност-
та на оперативната памет варира от 
минута до няколко дни. 
Задачата на дълготрайната памет е 

да съхранява безсрочно различни съби-
тия от миналото и да поддържа въз-
можността да си спомним за тях. 

МОЖЕ ЛИ ПАМЕТТА ДА БЪДЕ 
ПРЕТОВАРЕНА?
Дълго време се смяташе, че това не 

е възможно. Но все пак е възможно, за-
щото психолозите познават примери за 
безкрайна памет. В научен труд е опи-
сан случай на човек, с когото психолози 
са работили в продължение на 30 годи-
ни. Мъжът запомнял и не можел да за-
бравя огромен обем от информация. И 
силно страдал от своята свръхпамет. 
Обикновено обаче обемът на кратко-

трайната памет е ограничен. Запомня-
ме от пет до девет цифри или думи. 
Да задържим в паметта си по-дълга ре-
дичка от цифри или думи, е трудна ра-
бота, защото новата информация прос-
то измества старата. Обемът на па-
метта може да се увеличи за сметка 
на окрупняването на информацията – 
от букви към думи и смисъл например. 
Но така или иначе запомняме от пет 
до девет смислови единици. 
Дълготрайната памет за разлика от 

краткотрайната е с неограничени ре-
сурси, но ние далеч не можем да си 
спомним веднага всичко, което някога 
е било изпратено на съхранение в нея. 
Това може да се обясни с факта, че 
имаме ограничени възможности за въз-
произвеждане на неограничената инфор-
мация, пазеща се там. 

КОГА „ЗАПОЧВАТ“ 
СПОМЕНИТЕ НИ?
Четиридесет и осем часа след раж-

дането си бебето вече познава своята 
майка. Освен това съществуват прена-
тални (предрождени) спомени – бебето 
си спомня песните, които е пяла май-
ка му по време на бременността, или 
пък музиката, която е слушала. Ако тя 
пусне същата музика или изпее същите 
песни, то притихва или направо заспива. 
Някои деца дори са способни да опишат 
с думи или да нарисуват как е изглеж-

Лекарство СРЕЩУ 
ЗАБРАВЯНЕ

На нас ни се иска без много усилия да за-

помняме голямо количество информация. 

Мозъкът, както и тялото, се нуждае от хра-

на. Например количеството на ацетилхолин, 

благодарение на който се предава нервна-

та възбуда при запомнянето, зависи от коли-

чеството на холин (витамин В4), който по-

стъпва в организма чрез храната. Ако холи-

нът е малко, организмът изпитва дефицит и 

от ацетилхолин и ние започваме да се оплак-

ваме от неуслужлива памет. Освен това мо-

зъкът изпитва „глад“ за фосфолипиди, фоли-

ева киселина, селен, тирозин и витамини. 

В периоди на интелектуална активност или 

стрес той използва по-големи количества 

от тези вещества. Съществуват медика-

менти, които наистина подобряват памет-

та, но все още не е открита вълшебната 

таблетка, която е способна да активизира 

всичките нейни ресурси. 
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дал техният утробен живот. Може да 
се направи изводът, че човек има спо-
мени още преди да се роди.

ЗАЩО ПОМНИМ ТОЛКОВА МАЛКО 
НЕЩА ОТ ДЕТСТВОТО СИ?
Най-ранната ни (бебешка) памет е 

емоционална и моторна. При децата 
на възраст от 3 до 5 години водеща 
е образната памет, т.е. те запаметя-
ват без участието на съзнанието. Ло-
гическата памет се развива едва на 10– 

13-годишна възраст. И това е причина-
та, поради която имаме малко осмисле-
ни спомени от детството си. Памет-
та ни за него се проявява чрез  спон-
танни реакции и усещания, които обик-
новено са свързани със силни емоции – 
радост, страх и тъга. 

ЗАЩО ЗАБРАВЯМЕ?
Забравянето е обратната страна на 

процеса на паметта. Ако помнехме 
всичко, животът ни щеше да бъде не-
поносим. Хората с хипермнезия (свръх-
памет) са принудени да се подлагат на 
специална терапия, за да започнат да 
забравят.
Във всекидневието възникват малки 

пропуски в паметта, които са свърза-
ни по-скоро с невнимание, с невъзмож-
ността ни да се съсредоточим еднак-
во добре върху всички текущи неща, а 
също и с мисли, които ни отвличат. 
Така често можем да забравим да се 
отбием в аптеката на път за работа, 
да не се сещаме дали сме изключили 
ютията на излизане от вкъщи и т.н. 
Понякога не можем да си спомним не-

чие име или някоя дума. Причината е, 
че запомняме различна информация, на-
мирайки се в различни състояния, които 
пък се определят от интереса, мотива-
цията ни и от емоциите, които изпит-
ваме в определения момент. Най-добре 
можем да възпроизведем дадена инфор-
мация на нивото на тази активност, на 
което сме я запаметили. Именно зато-
ва е невъзможно да научим чужд език по 
сънния метод (докато спим).
А болестната загуба на паметта – ам-

незията – нерядко се съпровожда от мо-
зъчни травми, получени например в ава-
рия или някакъв друг инцидент – чо-
век не може да си спомни събития, кои-
то или са предшествали този инцидент, 
или пък са се случили малко след него. 
Интересно е, че след оздравяване този 
човек завинаги забравя онова, което се е 
случвало с него по време на лечение. 
Заедно с това съществуват и сериозни 

нарушения на функциите на мозъка. При 
болестите Алцхаймер и Паркинсон на-
пример умират нервните клетки – първо 
в хипокампа, а след това и в други дя-
лове на мозъка, което води до необрати-
ма загуба на памет. При болестта Алц-
хаймер се засяга най-вече семантичната 
памет (човек помни как да върши опре-
делени действия, но не разбира защо), а 
при болестта на Паркинсон – процедур-
ната памет (човек знае какво да прави, 
но не знае как да го направи). 

ЗАЩО ГУБИМ ПАМЕТТА СИ 
С ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИТЕ?
В процеса на естественото остарява-

не мозъкът продължава да работи ста-
билно. Но всички ние познаваме въз-
растни хора, които забравят какво се 
е случило вчера, но много ясно и в под-
робности си спомнят събития от ми-
нали години. Обяснението се крие в 
това, че в хода на стареенето първо 
се разрушават наскоро създадените не-
вронни връзки, а по-късно – по-рано съз-
дадените. От паметта „изпада“ първо 
онова, което е запомнено най-скоро. Съ-
ществуват и други причини за влоша-
ването на паметта с напредването на 
възрастта. Тялото остарява, а с това 
се притъпяват зрението, слухът и осе-
занието. Човекът свиква да възприема 
само неясни очертания. Мозъкът полу-
чава все по-малки сигнали и стимули, 
които са му необходими, за да усвоя-
ва нова информация, и се ограничава с 
обичайното и познатото. Често въз-
растните губят апетит, храната им 
не е толкова разнообразна и не „заси-
ща“ мозъка, а понижената физическа 
активност намалява снабдяването му с 
кислород. Личната мотивация за мно-
го от досегашните дейности се пони-
жава, стеснява се кръгът от интере-
си, което също води до отслабване на 
паметта. Хубаво е поне, че можем да 
удължим способността си да запомняме 
и възпроизвеждаме информация с помо-
щта на някои упражнения (вж. карето). 

ЗАЩО ПАМЕТТА НА НЯКОИ ХОРА 
Е ПО-СИЛНА?
Няма еднозначен отговор на този въ-

прос. Все още не е открит ген, който 
отговаря за качеството на паметта. 
Няма никакви съмнения обаче, че кол-
кото по-богата е окръжаващата среда, 
толкова по-добре се развиват способ-
ностите на детето да помни. Богат-
ството в случая означава разнообразие 
на предмети, форми, цветове, звуци, 
миризми, опити и открития (които де-
тето прави само). Положителните емо-
ции също са много важни. Колкото по-
вече са те в живота на детето, тол-
кова по-силно се запечатва в паметта 
му всичко, свързано с тях. По-късно, в 
хода на живота, всеки от нас изработ-
ва различни стратегии за запаметяване. 
Всеки от нас по свой начин прави връз-
ки между различни видове информация 
и ги сортира. Колкото по-разнообразни 
са тези стратегии, толкова по-услуж-
лива е паметта ни. 

Необходимо е да развиваме и тренираме 

паметта, ако искаме да се опираме на 

нея по-дълго време. Следващите пет упраж-

нения ще ви помогнат за това.

1. ВОДЕТЕ СИ ДНЕВНИК. Ние принуждава-

ме паметта си да работи, когато „възкреся-

ваме“ събития, образи, движения и чувства. 

Чрез записките в дневника си ще възстано-

вите по памет най-важното от миналото. 

2. НАБЛЮДАВАЙТЕ СВЕТА ОКОЛО СЕБЕ СИ. 

Вглеждайте се внимателно във всичко, което 

се случва, и внимавайте какви чувства про-

бужда случващото се у вас. Най-добре запом-

няме тази информация, която предизвиква у 

нас разнообразни емоции. 

3. ПРЕДСТАВЯЙТЕ СИ! От време на време 

намирайте по 15 мин, за да „разгледате“ на 

свой въображаем екран места, които позна-

вате добре – стая, работен кабинет, улица... 

Опитайте се да си представите възможно 

най-много детайли от тези места – предме-

ти, цветове, линии, форми. После сравнете 

представите си с реалността.

4. ВСЕКИ ДЕН ЗАПОМНЯЙТЕ ПО НЕЩО 

НОВО. Текстове на песни, чужди думи и т.н. – 

колкото по-интересни са новите неща, тол-

кова по-дълго ще ги помните. 

5. НЕ ЗУБРЕТЕ! Механичното повторение не 

влияе на качеството на запомнянето.
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КОПЪР

Неговото название е с гръцки произ-
ход. Превежда се като „благоуханен“, 
„миризлив“. Щедро обогатявайте са-
латите и супите със ситно нарязан 
копър. Ползите от него се дължат 
на три съставки, които той съ-
държа в голямо количество – же-
лязо, калий и витамин С. Заради 
високото съдържание на желя-
зо копърът се препоръчва като 
лек на болни от анемия.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ още и при 
стомашно-чревни разстройства. 
Копърът понижава киселинността 
на стомашния сок, намалява от-
делянето на газове, предотвратява 
подуването на стомаха и подобрява 
апетита. Копър се препоръчва и при 
хипертония и нарушение на сърдечния 
ритъм. Настойка от копър успокоя-
ва нервната система, помага при без-
съние.  

ЕДНО НАУМ! Преди да използвате 
зелената подправка, се убедете, че ня-
мате алергия към нея. И все пак не 
прекалявайте с количеството добавен 
пресен копър в храната. Защото, ако 
„минете разумната граница“, е въз-
можно да провокирате точно онова, 
което той лекува – болки в стомаха. 

МАГДАНОЗ

Магданозът е мерудията на вся-
ка манджа. Смело го добавяйте в 
супи и основни ястия, аранжирайте 
с него предястия и салати. Той изо-
стря апетита и подобрява храносми-

лането. Калцият, желязото, аскорби-
новата киселина и флуорът в него 

са в по-голямо количество, от-
колкото във всеки друг зелен-
чук. Магданозът е лидер и 
по съдържание на витамин 

С (съдържа три пъти повече 
от лимона). 

ПРЕПОРЪЧВА СЕ при възпалителни 
процеси на венците. Освен това маг-
данозът отстранява неприятния дъх 
в устата и подобрява зрението. 

ЕДНО НАУМ! На зелените 
подправки им е проти-

вопоказна продъл-

жителна термична обработка. Зара-
ди нея те губят около 60% от ас-
корбиновата киселина в състава си. 
За да се запазят витамините в маг-
даноза, прибавяйте го в тенджерата 
малко преди да махнете ястието от 
котлона. 

ЗЕЛЕН ЛУК

Ако изяждате по един-два стръка 
пресен лук всеки ден, не сте застра-
шени от авитаминоза. Лукът съдържа 
голямо количество фитонциди, които 
действат пагубно на болестотворни-
те микроорганизми. Нека им е!

ПРЕПОРЪЧВА СЕ при тромбофле-
бит. Зеленият лук регулира съсирва-
нето на кръвта, така че е много по-
лезен при тромбофлебит, но също и 

при атеросклероза и при 
всички болести, при които по-
раженията са главно върху кръвонос-
ните съдове. Пресният лук действа 
успокояващо и на нервната система.  

ЕДНО НАУМ! Благотворното въз-
действие на зеления лук се усилва, ако 
го посолите (за предпочитане с начу-
кана морска сол) и го консумирате с 
растително масло.

КИСЕЛЕЦ

Най-вкусни са младите изумруденозе-
лени листа. От тях можете да при-
готвите вкусни супи, ароматни суфле-
та, салати и плънка за баница. Всички 
тези манджи освен вкусни са и полез-
ни, тъй като киселецът съдържа мно-
го витамини и минерални вещества. 

ПРЕПОРЪЧВА СЕ 
най-вече под фор-
мата на прясно из-
цеден сок, който 
притежа-
ва жлъ-
чегонно 
(възпре-
пятства 
з а с т о я 
на жлъчен 
сок) и анти-
септично дейст-
вие. 

ЕДНО НАУМ! Киселецът е 
противопоказан при остри гас-
трити и тежки заболявания на 
бъбреците и черния дроб.
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КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ВМЕСТО ЛАЛЕТА И НАРЦИСИ ПРЕЗ 
МАРТ ДА СИ ПОДАРЯВАМЕ АРОМАТНИ БУКЕТИ ОТ 
ЗЕЛЕНИ ПОДПРАВКИ? ПО-ПОЛЕЗНО Е, А И БУКЕТИТЕ 
ВЪОБЩЕ НЕ ИЗГЛЕЖДАТ ГРОЗНИ.
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С МНОГО НАСТРОЕНИЕ ДВЕТЕ ТОП ЗВЕЗДИ НА НОВИНИТЕ 
НА MSATMSAT В ОЧАКВАНЕ НА ПРОЛЕТТА!
ПЕТЯ СТЕФАНОВА И ВЕРОНИКА ВИТКОВА СА ДВЕТЕ ТОП ВОДЕЩИ НА НОВИНИТЕ В ТЕЛЕВИЗИЯ MSAT, КОИТО СЪБИРАТ НАЙ-МНОГО 
ЗРИТЕЛИ ПРЕД МАЛКИЯ ЕКРАН И КОИТО СА ЛЮБИМКИТЕ НА ЦЕЛИЯ ЕКИП В ТЕЛЕВИЗИЯТА. ДВЕТЕ НАПРАВИХА „ПРОЛЕТНА СЕСИЯ“ 
ПРЕД ФОТОГРАФА НЕШО МИЛАДИНОВ, С КОЯТО ИЗПРАТИХА ЗИМНИТЕ ДНИ И ПОСРЕЩНАХА ПРОЛЕТТА.

Петя Стефанова е завършила ветеринарна медицина и 

известен период се е занимавала с това. След това е 

завършила журналистика в Арт колежа в София и веднага 

след завършването му започва да работи в телевизия. За 

себе си тя споделя: „Първото, единственото и най-важно-

то нещо, което е типично за мен, е, че съм изключително 

усмихнат човек. Абсолютно всичко ме кара да се усмихвам. 

Радвам се на много неща – на слънцето, на хората, и няма 

нещо, което е способно да ми помрачи настроението задъл-

го. Релаксирам, като ходя на разходка в планината, въпреки 

че нямам чак толкова свободно време. Също голяма страст 

ми е фотографията.“ Петя Стефанова не е от този тип 

жени, които спортуват много и ходят на фитнес. Затова 

тя обича да ходи много и колкото се може по-често пеша. 

Петя се гордее и със своето семейство: „Имам страхотно 

семейство. Аз съм единствено дете и съм получила необхо-

димото внимание, разбира се, не прекалено – не съм глезе-

но дете. Родителите ми са нормални хора, които смятам, 

са ми дали едно добро възпитание и са ме научили как да 

се справям в живота.“ С настъпването на пролетта Петя 

Стефанова си пожела повече хора да бъдат усмихнати, да 

бъдат щастливи.

Вероника Виткова е на 22 години, студентка трети курс право. Близо година вече работи в 

новините на MSAT. Попада след тежък кастинг в медията, на който се явяват 200 канди-

дат-водещи. Преди това се занимава с право и е била стажант в една адвокатска кантора. 

„Изведнъж реших да сменя изцяло сферата, в която до този момент работех, и се насочих към 

телевизията. За мен образованието е много важно, както и имиджът. Именно поради това из-

брах да съм водеща на новини, а не на някое шоу, защото смятам, че какъвто имидж изградиш 

като млад, такъв остава той за цял живот.“ Вероника представя новините на MSAT в 12 и 17 

часа. За себе си споделя още: „Аз съм много весел човек, с голямо чувство за хумор, щура и екс-

центрична. Много обичам да слушам музика и това е нещото, без което не мога. Също така 

обичам да чета списания и книги. Най-често чета психологическа литература и си падам малко 

психолог, обичам да анализирам. Забавлявам се, като излизам с приятели или с любим човек. Не е 

задължително този любим човек да е мъж, достатъчно е да ме накара да се чувствам комфорт-

но в компанията му и да има същите интереси като мен.“ По повод предстоящата пролет Ве-

роника Виткова пожелава повече позитивизъм и увереност на всички и най-вече жените да вяр-

ват в своите възможности.
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Т
о е проблем, който има много 
лица – естетическо, социално, 
здравно. При това не е прос-
то проблем, а болезнен проблем. 

Потискащ, ограничаващ и... глобален. 
Най-силно засегнати от него са САЩ 
и повечето държави в Европа. По дан-
ни на Световната здравна организа-
ция над 50% от пълнолетните евро-
пейци страдат от наднормено тегло 
и затлъстяване. На челните места са 
жителите на Гърция, Великобритания, 
Германия и Румъния. Статистиката 
за съжаление сочи, че скоро и Бълга-
рия ще се нареди сред тях. По дан-
ни от национално социологическо про-
учване, направено от агенция MBMD 
през периода март-април миналата го-
дина 49% от българите са с наднор-
мено тегло. 46% от жените и 52% 
от мъжете са над нормите по отно-
шение на килограмите. Над 2 милиона 
са българите със свръхтегло, а тези 
със затлъстяване са над 1 милион. 
Проблемът не щади и децата – 20% 

от българчетата са с наднормено те-
гло, което нарежда страната ни на 
второ място в света по затлъстява-
не при децата.
Наднорменото тегло е проблем 

МАЩАБЕН, НО НЕ И КОНСТАНТЕН 
Резултатите от всяко следващо про-

учване са все по-стряскащи, а процен-
тът на хората извън норма – все по-
висок. За мнозина това са обикновена 
статистика и обикновени цифри, но 
за милионите, стоящи зад тези ци-
фри, това е драма – истинска, болез-
нена и често без изход. 
Трудно е да обясниш какво е усеща-

нето да си „извън нормите“ на чо-
век, който не се е сблъсквал с това. 
Какво е да харесаш дреха, изложена 
на витрината на бутик, с убеждение-
то, че тя е създадена точно за теб, 
а когато влезеш в магазина, още пре-
ди да си се огледал, продавачките да 
те информират: „О, нямаме размери 
като за вас.“ И когато това започ-
не да става ежедневие, когато мага-
зините, в които сте пазарували годи-
ни наред, вече станат „тесни“ за вас, 
когато в гардероба ви няма почти 
нищо, което да ви става, когато не 
може да се поберете в дрехите, ко-
ито харесвате, а тези, в които вли-
зате, изглеждат ужасно, започвате да 
се чувствате потиснати. 

КИЛОГРАМИТЕ ТИ ТЕ ОГРАНИЧАВАТ 
Пречат ти да имаш онова, което ис-

каш, и да се чувстваш така, както 
искаш. И не става дума само за дре-
хи. Не харесваш собственото си тяло. 
Не се чувстваш добре в него. То ти 
тежи. Прикриваш оттук, прикриваш 
оттам, но килограмите в повече не 
могат да станат невидими, особено 
през лятото. Отказваш да отидеш с 
приятелите си на басейн. Ужасяваш 
се дори само от мисълта, как ще из-
глеждаш по бански на плажа. Започваш 
да се чувстваш неловко дори пред ин-
тимния си партньор. Постепенно из-
лишните килограми разпростират вли-
янието си не само върху социалния, но 
и върху интимния ти живот. 
Ако сравня периодите преди, когато 

бях слаба, със сега, когато съм над 
нормата, намирам промени не само 
във външния си вид, но и в поведени-

ето си. Спрях да се харесвам и това 
отприщи в мен 

ЛАВИНА ОТ НЕГАТИВНИ ЕМОЦИИ 
Доброволно сведох социалните си кон-

такти до абсолютния минимум. Спрях 
да излизам с приятели. Отказах не 
само цигарите, но и нощните клубо-
ве, танците и купоните. И ги замес-
тих с много шоколад, торти и сладо-
лед. Неусетно влязох в омагьосан кръг 
и ставах все по-дебела, все по-гладна и 
все по-нещастна. Омагьосаният кръг е 
като ледена пързалка – при всеки опит 
да се измъкнеш от него се подхлъзваш 
и падаш. И всеки следващ път те боли 
повече. За да мине болката, ядеш още 
повече шоколад и още повече сладки-
ши, и още повече сладолед... За да се 
справиш, ти е нужна подкрепа. Ня-
кой, който да те хване за ръка и да 
те изведе от заледения участък. Ня-
кой, който да замести всичката захар 

НАДНОРМЕНОТО 
ТЕГЛО

В ЦИФРИ И ЧУВСТВА
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в живота ти. Няма сладкиш на света, 
който да ти достави онова удоволст-
вие, което може да ти достави този 
някой. Знаете, любовта лекува всичко, 
дори наднорменото тегло. 

ЛЮБОВТА Е ПЕРФЕКТНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
стига да си намерите подходящото 
„хапче“. Моя приятелка лекува над-
норменото си тегло така от близо 
година. В момента е като изваяна. 
Ако преди една година някой є беше 
казал, че след толкова кратко време 
ще се преобрази така, сигурна съм, че 
нямаше да повярва. За съжаление оба-
че не всички имат такъв късмет. Но 
дори и тези, които го нямат, могат 
да се преобразят – просто няма да е 
по лесния начин. 
„Нищо в живота ми не става по 

лесния начин и от първия път. Може 
да е от втория, може да е и от де-
сетия, може да е по трудния, може и 
да е по най-трудния начин, но вина-
ги става.“ Тези думи са изречени от 
най-упорития човек, когото познавам, 
и смятам, че точно така трябва да 
мислим, ако искаме да се справим с 
даден проблем. Много важно е да не 
позволим на този проблем да ни об-
себи. Да не ограничаваме социалните 
си контакти, да не се самоизолира-
ме. Да не се самонаказваме. Допускала 
съм тази грешка и знам колко труд-
но се поправя. 

ЗАПОЧНЕТЕ ДА МИСЛИТЕ 
ПОЗИТИВНО

Вместо да критикувате недостатъ-
ците си, помислете за плюсовете си. 
Ако носите излишните си килограми 

още от тийнейджърския период, тази 
задача е малко по-сложна. Невъзмож-
но е да убедиш 16-годишно момиче, че 
външният вид не е най-важното нещо 
на света. То иска да бъде харесвано, 
да има гадже, да носи тесни дънки, да 
бъде секси. А на фона на наднормено-
то тегло тези желания са трудно по-
стижими. Подигравките на част от 
съучениците и на немалка част от ос-
таналите връстници са жестоки, но 
за жалост неизбежни (толерантност-
та е рядко срещано качество на тази 
възраст). Тези подигравки са болезне-
ни спомени от детството. Много е 
страшно да не се чувстваш добре и 
пълноценно в периода, в който се фор-
мираш, в периода, в който растеш. 
Страхът от неодобрението на окол-
ните и лошото им отношение са мно-

го силна преса за детската психика. 
Тази „преса“ смачква, деформира нор-
малното развитие. 
За моя голяма радост като ученичка 

нямах този проблем. При мен той се 
появи много по-късно, след раждането 
на дъщеря ми. Но си спомням, че във 
всички училища, в които съм учила 

В КЛАСА НИ ВИНАГИ 
Е ИМАЛО ДЕБЕЛАНКОВЦИ 

които бяха обект на постоянен тор-
моз от страна на почти всички оста-
нали. Много пъти съм се чудила как 
въобще издържат. Бяха изолирани и 
нещастни. Успехът им беше доста по-
слаб от този на останалите. Но не 
защото бяха по-глупави, просто бяха 
много по-притеснителни. През между-
часията почти не ставаха от чино-
вете си, а в час се страхуваха да не 
ги извикат на дъската (за да не се 
изложат на втренчените погледи на 
всички останали). Задавала съм си въ-
проса, дали, ако бях подложена на съ-
щия този тормоз, щях да стана та-
кава, каквато съм днес? Дали само-
чувствието, общителността и увере-
ността ми, качества толкова важни 
за мен, щяха да съществуват въобще? 
Не знам отговора, но искрено се на-
дявам хората, преживели това, сега да 
са добре, със самочувствие, с прияте-
ли, с повече увереност в себе си.
Чак в университета картината се 

промени. Там отношението към по-
пълните колеги вече беше нормал-
но или почти нормално. Вече нямаше 
обиди, но пренебрежението си оста-
ваше. Състудентите ми не обръщаха 
никакво внимание на пълните ни ко-
лежки – никакви покани за кафе, за 
среща, за купон. С едно от тези мо-
мичета станахме близки. Недоумявах 
как така приятелката ми няма гадже 
Та тя беше умна, красива и много за-
бавна. Какво от това, че тежеше 80 
килограма? Как е възможно мъжете 
да са слепи за глупостта на жените, 
а за техните килограми – не. Някои 
от колежките ми бяха не само пра-
зноглави, но и грозни. Обаче бяха сла-
би и въобще не страдаха от липса на 
мъжко внимание. А моята приятелка 
имаше и ум, и красота, но не и хуба-
ва фигура. Простено ли ти е всичко 
друго, ако си слаб? Простен ли ти е 
диалектът, на който говориш, шум-
ните ти изказвания (като на циганка 
на пазара), абсурдните ти дрехи в не-
съчетаеми помежду си цветове, вечер-

ният ти грим посред бял ден? 

МЪЖЕТЕ ОЧИ НЯМАТ ЛИ? 
Или техните очи са различни от на-

шите? Нямам отговор, но знам едно 
– за да се разбираш с един човек и да 
се чувстваш добре с него, трябва, ко-
гато гледате заедно в една посока, да 
виждате едно и също нещо. Което не 
означава, че всеки път трябва да сте 
на едно и също мнение, но ако той е 
възхитен, а вие – потресена, значи сте 
прекалено различни. Щом един мъж об-
ръща внимание на жена, която във ва-
шите очи е по-скоро клоун, значи той 
не е за вас, той не ви заслужава, той 
не е способен да ви оцени. Вие няма-
те място до мъж, който вижда в една 
жена само фигурата. Оставете мъже-
те без вкус на другите жени. Вие за-
служавате нещо по-добро и не тряб-
ва да се отказвате, докато не го на-
мерите. След ден, месец или година ще 
срещнете мъжа, който освен закръгле-
ното ви дупе ще забележи още много 
неща у вас. Ще се влюби в усмивката 
ви, в тембъра на гласа ви... и във всич-
ко, което ви прави различна. И когато 
животът ви срещне с някоя от онези 
жени, той ще я гледа по същия начин, 
по който я гледате вие. И дори ще се 
радва, че не приличате на нея, та дори 
тя да е три пъти по-слаба от вас.

Дарина ЦОНКОВА

 Международният ден за борба със зат-

лъстяването е 24 октомври – DIOGenes е 

мащабен общоевропейски проект за изгот-

вяне, изучаване и прилагане в хранителната 

промишленост на различни диетични режи-

ми, които ще подпомогнат борбата с „панде-

мията на нашето време“ – затлъстяването. 

Продължителността му е 5 години и е фи-

нансиран от ЕС с 14,5 млн. евро. Изпълнение-

то на проекта ще продължи до края на 2009 

г. Участие в него взимат специалисти по 

нутрициология и проблеми на наднорменото 

тегло и затлъстяването от Дания, Герма-

ния, Холандия, Испания, Великобритания, Гър-

ция, Чехия и България. В проекта участват 

над 100 български семейства, в които едини-

ят родител и едно от децата страдат от 

затлъстяване.  Децата с наднормено те-

гло в Европа се увеличават с 400 000 годиш-

но.  Американски учени са открили връзка 

между съня и излишните килограми. Хората, 

които спят малко, са изложени на по-висок 

риск от затлъстяване, отколкото онези, ко-

ито спят по 8–9 часа на денонощие. Недос-

пиването понижава нивото на хормона ле-

птин в кръвта, а това води до изостряне на 

апетита. Така че, ставайки след 4-часов сън, 

ще сте много по-гладни и ще хапнете доста 

повече неща, отколкото ако сте се наспали. 

– 30% от хората пълнеят на „нервна почва“ 

или в резултат на депресия.

Интересни факти
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та по света се 
сблъскат с проблем, 

първото нещо, кое-
то правят, е да потър-

сят специалист, който 
може да го реши. Когато 

ние, българите, се сблъскаме 
с проблем, започваме да се мъ-

чим да се справим сами с него. 
Но тези наши мъчителни опити 

не само не решават проблема, а по-
някога дори го задълбочават. Наивно 
е да си въобразяваме, че разбираме от 
всичко и че можем всичко. Това „са-
мочувствие“ предопределя неадекват-
ното ни поведение в трудни ситуа-
ции и ни кара да правим  всевъзмож-
ни глупости, които само ни отдалеча-
ват от благоприятната развръзка на 
нещата. А често тя е само на крач-
ка от нас. Обаче на нас може да ни 
хрумне всякаква друга идея за справя-
не с проблема освен тази да се кон-
султираме с някого 

НА КОГОТО ТОВА 
МУ Е РАБОТАТА 

С някого, който със сигурност знае 
много повече и от нас, и от „съвет-
ниците“ ни – разни съчувстващи ни 
приятели, разни списания и форуми в 
интернет.  
Наднорменото тегло е един от чес-

то срещаните проблеми, с които си 
мислим, че можем да се оправим сами. 
(„Колко му е! От понеделник почвам 
диета и след един месец всичко ще 

е ОК.“) Да, но изобщо не е толкова 
лесно. Ако беше, българите със свръх-
тегло нямаше да са над два милиона, 
а тези със затлъстяване – над ми-
лион. Та това са почти 50% от на-
селението ни (според статистически 
данни от миналата година). През 2009 
г. тези цифри със сигурност ще са 
по-големи. „Самооправянето“ е опасен 
метод, когато става въпрос за наше-
то здраве. Самолечението с драстич-
ни и неподходящи за нас диети крие в 
себе си големи рискове:  значително 
се повишава рискът от сърдечносъдо-
ви заболявания  нивото на „добрия“ 
холестерол, който предпазва артерии-
те ни от запушване, спада  без ле-
карски контрол отслабването при хи-
пертониците и хората със сърдечни 
проблеми е много рисковано.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 
ЕДНООБРАЗНИ ДИЕТИ 

водят до недостиг на важни за орга-
низма витамини и минерали. Най-често 
изпитваме дефицит от витамин В12, 
желязо и цинк, което може да дове-
де до тежка форма на анемия. Вся-
ка драстична диета подкопава сериоз-
но функциите на имунната система и 
тялото ни губи способността си да 
се противопостави ефективно на бо-
лестите.
Отдавна се знае, че диетите влияят 

зле на физическото здраве, но едва 
през 2007 г. екип британски учени ре-
шава да проучи влиянието им върху 
психическото здраве. Англичаните ус-
тановяват, че по време на диета при-
емът на благоприятстващите мозъчна-
та дейност ненаситени мастни кисе-

лини омега-3 и омега-6 драстично нама-
лява. Затова пък се повишават „ниво-
то“ но тревожност и рискът от де-
пресии, шизофрения и дори алцхаймер. 
Една от най-разпространените и мо-

дерни диети – протеиновата (на ос-
новата на много белтъчни и по-мал-
ко въглехидратни) – също е доказано 
опасна. Тя води до промени в хормо-
налния баланс на организма и може да 
се превърне в предпоставка за разви-
тие на ракови заболявания (особено на 
рак на гърдата и на дебелото черво). 
Много жени обаче са ревностни ней-
ни привърженици. Да, тя действа, но 
на каква цена? 

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ПЛАТИТЕ 
С ЖИВОТА СИ?

Диетите могат да ни превърнат в 
свои пленници, като ни доведат до 
булимия, анорексия, маниакален страх 
от напълняване и др. Колкото по-
млад е човек, толкова по-големи са 
тези рискове.
По време на диета нивото на кръв-

ната захар рязко спада, което про-
вокира хипогликемия. Симптомите са 
втрисане, учестено сърцебиене, чув-
ство за студ, главоболие, безпокой-
ство, нарушено зрение. Може да се 
стигне дори до парези и гърчове. Ако 
не вземете спешни мерки, възможно е 
неочаквано да загубите съзнание и да 
изпаднете в хипогликемична кома. 
Тежка хипертония, атеросклероза, 

инфаркт, срив на имунната система, 
депресия, психични разстройства, алц-
хаймер, тежки анемии, рак, анорексия, 
кома... Достатъчно сериозни ли са 
тези основания, за да разберете, че 

ДИЕТА
ДИЕТОЛОГ?

или
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ДИЕТИТЕ НЕ СА ИГРА

и да започнете да гледате сериоз-
но на процеса на отслабването? Как-
во значат „диетата на Синди Крау-
форд“, „диетата на Анджелина Джо-
ли“ и т.н.? Вие не сте нито Син-
ди, нито Анджелина, защо да правите 
техните диети? 
Нека сега сблъскаме рисковете от 

безразборно спазваните диети с рис-
ковете от наднорменото тегло.
При хората с наднормено тегло ди-

хателният обем е намален – налице 
са проблеми с дишането, заради кои-
то тези хора се задъхват много по-
лесно и при най-малкото физическо 
усилие. При тях рискът от развитие 
на астма е с 50% по-висок в сравне-
ние с хората с нормално тегло. Хора-
та с наднормено тегло са с по-висо-
ки стойности на холестерола, вслед-
ствие на което и рискът от разви-
тие на атеросклероза при тях е зна-
чително по-висок.
Установено е, че мастните клетки 

отделят хормони, наречени адипоци-
токини. Те се синтезират в по-голе-
ми количества в организма на хората 
с наднормено тегло и имат същест-
вена роля при развитието на диабет 
и хипертония. Рискът от сърдечносъ-
дови заболявания се повишава с всеки 
излишен килограм. 
Рискът от рак при хора с наднорме-

но тегло е с 1/3 по-висок, отколкото 
при тези с нормално тегло. Лекарите 
от Американската асоциация на онко-
логичните специалисти са установи-
ли, че с нарастване на индекса на те-
лесното тегло се увеличава и рискът 
от рак на яйчниците. Британски уче-
ни, цитирани от Би Би Си, твърдят, 
че след тютюнопушенето наднорме-
ното тегло е най-същественият фак-
тор, повишаващ риска от рак (най-
вече рак на гърдата и на матката). 
Свръхтеглото може да доведе до раз-
виване на скелетно-мускулни заболява-
ния като остеоартрит и артроза.

ХОРАТА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 
се затрудняват не само при физическо 
натоварване. Те се справят по-зле и с 
интелектуалните задачи. Изследване-
то, обхванало над 2 хиляди души, ус-
тановило, че на тестове за проверка 
на паметта концентрирането и бър-
зината на обработване на информа-
цията хората с индекс на телесната 
маса над 30 (т.е. със затлъстяване) 
се справят по-зле от хората с ниско 

и с нормално тегло. Рискът от стар-
ческа деменция е със 74% по-висок 
при хората с повече килограми. 
Наднорменото тегло рефлектира вър-

ху качеството на съня, а той е от 
първостепенно значение за пълноценно-
то ни възстановяване. Затлъстяване-
то оказва негативно влияние и върху 
репродуктивните функции заради по-
вишения риск от липса на овулация и 
от безплодие, лош отговор при сти-
мулация на овулацията, повишен риск 
от спонтанен аборт, повишен риск от 
еклампсия (тежка форма на токсикоза на 

бременността – бел. ред.), прееклампсия 
и гестационен диабет, повишен риск 
от менструални нарушения.
След проучване, включващо 15 000 

жени, 10 000 от които имат деца 
с вродени дефекти, учени от Текса-
ския университет констатирали, че 
съществува връзка между някои вро-
дени дефекти при децата и теглото 
на майките в периода на зачеването. 
Ако жената е с наднормено тегло 
по време на зачеването, по-вероятно 
е бебето да има вродени дефекти – 
спина бифида, вродени сърдечни поро-
ци, аномалии на червата. 
Не на последно място са и психо-со-

циалните проблеми, изолацията и де-
пресиите. 
Хората с наднормено тегло често 

са на мнение, че всички тези проблеми 
са далеч от тях, и непрекъснато 

ОТЛАГАТ РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСЛАБВАНЕ 

за необозримото бъдеще. Профилакти-
ката и превенцията не са част нито 
от поведението, нито от начина ни 
на мислене. За съжаление, разбира се. 
Нас трябва да ни заболи зъб, за да 
отидем на зъболекар. Помислете само 
колко по-просто и безболезнено щеше 
да бъде, ако не чакахме последния мо-
мент! Колко по-лесно е да свалиш 5 
килограма, а не да се чудиш какво да 
правиш, когато излишните килограми 
станат 35. И все пак дори за закъс-
нелите има решение. И то е: „Не се 
опитвайте да отслабвате сами.“ Така 
само ще станете още по-дебели. Каз-
вам го от личен опит. 
Не е нужно да направите 100 не-

успешни опита, преди да се отка-
жете от самостоятелното отслаб-
ване. Това няма да ви направи герои, 
а само 

ПО-ДЕБЕЛИ, ОТКОЛКОТО 
СТЕ БИЛИ 

Една от причините да отлагам във 

времето консултацията с диетолог 
беше страхът ми, че това ще струва 
много на семейния бюджет. Предста-
вях си безумно скъпи консултации и ди-
етолечение. Истината се оказа съвсем 
друга. Дори за миг не се почувствах 
неудобно или дискомфортно. Диетоло-
гът ми обърна специално внимание. Из-
готви подробна анамнеза, измери тегло-
то ми, ръста ми, взе ми всички мер-
ки и изчисли процента на телесните 
ми мазнини. Определи колко килограма 
трябва да сваля, за да вляза в норма. 
И най-важното, накара ме да повярвам, 
че всичко е поправимо, а хубавата фи-
гура – постижима. Изготви ми индиви-
дуален режим за хранене, който не бих 
нарекла диета, защото, ако го спазвам, 
със сигурност няма да остана гладна. 
А гладът е чувството, което винаги 
досега съм свързвала с диетите. Освен 
това храните, които можеше да ям, 
бяха много разнообразни. И месо, и си-
рене, и кашкавал, и яйца, и пълнозър-
нест хляб, всякакви плодове и зеленчу-
ци, мляко, ядки, дори алкохол. За два 
месеца без никакви усилия 

СВАЛИХ 15 КИЛОГРАМА 
През това време нямах възможност 

да спортувам. Представете си какъв 
ще бъде резултатът, ако прибавите 
към подобен хранителен режим и мал-
ко упражнения. А за усещането да 
си с 15 килограма по-малко ще кажа 
само, че всичко е много по-лесно. 
Консултацията с диетолог не прос-

то ми помогна, тя ме спаси и ми 
донесе емоционални, социални и даже 
сексуални положителни промени. По-
могна ми да направя за себе си и два 
много важни извода, които споделям 
с вас (може на някого да свършат ра-
бота):

1.Не си мислете, че хубавата фи-
гура е „мисия невъзможна“. Ми-

слейки негативно, обричате на неус-
пех всичките си опити. За да успее-
те, трябва не просто да го искате, 
трябва да го вярвате!

2.Спрете да експериментирате с тялото и със здравето си. От-
кажете се от диетите на звезди-
те, диетите според зодиите, диети-
те според кръвната група и прочие 
безумия. Консултирайте се със специ-
алист диетолог, който ще ви направи 
хранителен режим, съобразен не със 
зодията ви, а с вас самите, с вашето 
здраве, с вашата фигура.

Дарина ЦОНКОВА
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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

О
ги не ми е паци-
ент, а приятел. 
Наскоро ме помо-
ли да се срещнем, 

за да поговорим. Любовница-
та му го беше напуснала, а 
жена му заради лошо сте-
чение на обстоятелствата 
разбрала за това. Нали си 
представяте какво прежи-
вява Оги в момента? 
– Не искам да го нари-

чам „изневяра“! – започна 
Огнян.
– А как да го наречем? – 

спокойно попитах аз.
– В думата „изневяра“ има 

нещо подло. Аз наистина 
обичам и двете. Не съм ли-
шил жена си от нищо. Ти 
знаеш – грижа се за дома, 
не се държа тъпо с нея... 
Просто другата жена ми 
дава нещо по-различно... 

Усетих, че чисто по женски 

се солидаризирам с жена му. 

Не бях права. Той не беше до-

шъл при мен, за да го упрек-

вам. Беше объркан.

Огнян и Мария живеят за-

едно от 15 години. Без брак. 

Но той винаги я нарича „жена 

ми“. В началото Мария иска-

ше да подпишат, но той ен-

тусиазирано бранеше своята 

философия за любовта, свобо-

дата и „остарелите неадек-

ватни норми на моногамната 

култура“. 

– Мъжът изначално е ло-
вец – уверено продължи Оги. 

– Жените не могат да раз-
берат, че за нас е въпрос 
на чест да гоним самките, 
за да ги уловим. Това ни е 
заложено генетично. 
– Ние всички сме „ловци“. 

Търсим да „уловим“ най-под-
ходящия партньор и като 
го хванем, после следва да 
го „опитомим“, както каз-
ва Екзюпери. До един мо-
мент всички сме полигамни, 
защото търсим. И после се 
укротяваме в комфорта на 
трайната връзка. Но този 
комфорт не ни се дава на-
готово. Сами трябва да си 
го създадем чрез шлифоване 
на отношенията си.
– Жените сте по тази 

част. Ние, мъжете, има-
ме по-малко изисквания към 
връзката и може би затова 
и не се вкопчваме в една, а 
гледаме и настрани.
– Е, доста жени също 

имат паралелни връзки. Но 
като че ли мъжките изне-
вери са по-лесно разкрива-
еми от женските. Може би 
защото ние, жените, сме 
по-интуитивни, по-сензи-
тивни. 
– Ами, аз затова ги оби-

чам жените. Всичките!   
Усмихнахме се и двамата. 

– И какво мислиш да пра-
виш сега?
– Не знам. Не мога да за-

губя Мария. А не знам как 
да си я върна. Да є обещая, 

че това няма да се повто-
ри, е смешно Винаги съм 
отстоявал свободата в от-
ношенията. И често съм є 
казвал: „Няма значение как-
во е моето отношение към 
другите жени. Ти си моя-
та избраница. Където и да 
отида, ще се връщам при 
теб.“ В интерес на исти-
ната, толкова рядко съм 
се възползвал от тази своя 
свобода, че дори е смешно 
колко усилия съм направил, 
за да се боря за нея. Но, 
разбираш ли, свободата да 
мога да се проявявам като 
мъж, да бъда харесван и же-
лан, е като въздуха и вода-
та за мен. Мобилизира ме, 
зарежда ме с енергия, прави 
ме жив и уверен. Като до-
пинг е! И не чувствам из-
тощение. Мисля, че мога да 
дам любов на двеста жени 
едновременно. 

Беше толкова разпален, 

така по детски яростно бра-

неше своята потребност, с 

такава искрена страст, че 

аз се обърках малко. Вярвах 

му, но разбирах, че зад тази 

страст най-вероятно се крие 

комплекс. 

– Влагаш много емоции 
в тази тема. Може би си 
струва да разбереш защо – 
продължих аз.
– Възможно е, но сега как-

во да правя с Мария?
– Не знам. Държиш ли на 

нея?
– Държа, разбира се. Де-

цата си сме правили с лю-
бов. Дом сме градили заед-
но. Може ли с лека ръка да 
се разруши всичко?
– Не те питам за дома и 

децата. Държиш ли на нея? 
Може да ти е омръзнала, да 
не те привлича сексуално... 
– Хм, напоследък тя се 

поизостави. Преди държе-
ше повече на външния си 
вид. Правеше се красива за-
ради мен. Сега се е отдала 
на работата и на децата. 
Веднъж є казах: „Мило, ис-
кам тази вечер да си краси-
ва като богиня.“ А тя ми 
отговори: „За да си навия 
косата с маша, ми тряб-
ва половин час. Знаеш ли в 
колко ще вечеряме, ако ве-
черяш с богиня?“ И на мен 
ми се отщя. Хвана ме яд 
обаче. Вечерята ли е най-
важна?! 
– Да, гадничко! Но до-

колкото я познавам, тя не 
е циник. Напротив, доста 
фин човек е. И това ме 
кара да мисля, че в думи-
те є има нещо друго и то 
не е свързано с часа на ве-
черята. Може би си стру-
ва да потърсиш какво е то. 
Може да го е казвала и друг 
път, но да не е стигало 
до теб. Пък и за да оцеле-
ят връзките ни до време-
то, когато „няма да ни е 

ЖЕНИ ПОД 
МИШНИЦА

„EДИН МЪЖ ОБИЧА ВСИЧКИ ЖЕНИ, 
АКО НЕ Е ОБИЧАЛ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА.“
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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.

до това“, трябва да се научим да оби-
чаме и обикновената жена, а не само 
богинята. 
– Снежана също ми липсва. Привър-

зах се към нея. Тя пък ми даваше дру-
ги неща. Също много ценни за мен. 
Бил съм истински с нея. Не съм я лъ-
гал. Но още в самото начало я пре-
дупредих, че съм женен и нямам на-
мерение да развалям семейството си. 
И че тя не може да разчита на мен. 
– Така ли точно є каза, че „не може 

да разчита на теб“?
– Не точно така, но смисълът е 

точно този. 
– Тоест от самото начало ти зна-

еш, че тя не може да разчита на 
теб. 
– Да създам с нея семейство, де. 

Във всяко друго отношение може. Ако 
нещо трябва да се ремонтира, да се 
урежда...
– За тези услуги се плаща на няко-

го. Единственото, което не може да 
свърши никой друг освен човека, кого-
то обичаш, е просто да е с теб. 
– Какво значи „да е с теб“? Дено-

нощно да съм залепен за нея?! 
И двамата замълчахме. Той беше ужас-

но изнервен. След известно време аз про-

дължих.

– Защо, защо не можеш да си със 
Снежана? Тя те напуска заради това. 
– Господи, какво означава да съм с 

нея? Аз съм с нея! 
– Тя къде беше на Нова година?
– С брат си и с неговата компа-

ния.
– С кого беше? – направих се, че не 

съм чула аз.
– С брат си.
– Аз не бих искала да съм с брат 

си на празниците, когато обичам един 
мъж и той също ме обича. А ти с 
кого беше на същата тази Нова го-
дина? С жена си, нали? Сега разбираш 
ли за какво става въпрос?  За също-
то става въпрос и през уикендите, 
когато ти си при семейството си. За 
това става въпрос вечер, когато ти 
вечеряш с жена си. И през отпуска-
та ти, когато се разхождаш крадеш-
ком по плажа, за да говориш тайно 
със Снежана по телефона. Още ли ще 

ми говориш, че можеш да обичаш по-
равно? Че сърцето ти е толкова го-
лямо, че има любов не за две, а за 
двеста жени?
– Аз не съм я заблуждавал! – почти 

извика той.
– Ти не си. Сърцето я е заблудило. 

Тя може да е приемала тази ситуация, 
докато не е усетила горчивия є вкус. 
И когато го е усетила, е разбрала, че 
това не се преглъща. 

Настъпи мълчание. Оги го наруши 

пръв.

– Ами, сигурно е права за себе си – 
каза замислен той, разтривайки с пръ-
сти слепоочията си. – Само едно не 
разбирам: как при едни и същи условия 
едни връзки оцеляват, а други – не.
– Всеки човек се „скачва“ по разли-

чен начин с друг човек. Всяко „скачва-
не“ се осъществява чрез много вален-
ции. Това са особеностите на двама-
та партньори, обстоятелства, соци-
ални, икономически, религиозни, нрав-
ствени влияния, съвпадане на потреб-
ностите... Всичко това създава неиз-
броимо множество комбинации и ви-
дове връзки между двама души. Няма 
две еднакви двойки. Няма две еднакви 
любови. Затова едни връзки оцеляват, 
а други – не, в относително еднакви 
условия. Именно начинът на „скачва-
не“ с партньора е една от причини-
те, поради която едни хора могат да 
създават няколко връзки паралелно, а 
други – не. Някои се „скачват“ така, 

че не им остават свободни валенции. 
А при други винаги остават. 
–  Това означава ли, че като съм си 

оставил свободни валенции, давам по-
малко във връзките си?
– Не точно. Зависи какво очаква 

да получи партньорката ти от теб. 
Ако любовницата ти е семейна и иска 
да празнува Коледа със семейството 
си, ти ще си идеалният любовник за 
нея. Ако жена ти иска да є позво-
лиш тази вечер да бъде богиня, като 
вземеш децата от детската градина, 
пуснеш пералнята и приготвиш маса-
та за вечеря, то тогава не си иде-
алният партньор, защото не го пред-
лагаш. 
– Да, да, така е, но какво да правя 

сега с Мария? 
– Нямам идея. Аз на твое място 

бих направила оценка на това, колко 
„струва“ тя за мен без апартамента 
и децата. И ако „струва“ достатъч-
но, бих опитала да се излекувам от... 
допинга. Ако не, бих направила уси-
лие да не я наранявам, унижавам или 
обиждам дори по косвен начин, като 
спазвам „консервативния морал на мо-
ногамната култура“.
– И все пак това е един фалшив 

морал!
– Приеми тогава, че има два вида 

морал – единият ни забранява да вър-
шим зло, а другият ни повелява да 
вършим добро.
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К
онтинентът ни, на 
който всичко се оп-
ределя от строги за-
конови рамки, рискува 

да загуби част от тради-
циите си и цвета си, за-
щото европейското зако-
нодателство е ориентира-
но към индустриалното зе-
меделие, което прави зада-
чата да си различен много, 
много трудна.
Там обаче, където прави-

лата са строги, идва ред 
на изобретателността. До-
като по земеделските по-
лета се налагат определе-
ни „нормативни“ сортове, 
малки организации се гри-
жат за своите „съкрови-
ща“ по най-необичайни на-
чини. Създават мрежи от 
екоселища и използват заб-
равени места, настанявайки 
ценни сортове в гълъбарни-

ци. От полето пък плодове-
те на труда им влизат пра-
во в... музея. 
Целта е една – да се за-

пази разнообразието, както 
и автентичното, което пък 
да осигури поминъка на мно-
го хора, главно в по-малки-
те населени места.

БОБОВА КУЛТУРА

Марките, които добре по-
знаваме, често са предмет 
на спекулации. Така вместо 
смилянски фасул в магази-
на можем да попаднем на не 
толкова вкусен и китайски. 
Това предупреждение важи и 
за Унгария, където тради-
ционно се гордеят със свои-
те сортове. В Йоршег вся-
ка година се организира и 
фестивал на фасула, който 
подкрепя и туризма в това 
икономически затруднено 

кътче на държавата. 
Жителите на Смилян също 

трябва да са благодарни на 
природата заради прегръдка-
та на Родопите, в която 
живеят. И в България почи-
нът е същият – традици-
онната бобова култура из-
лиза на сцената, за да пока-
же какво богатство е тя за 
местните. Музеят на фасу-
ла в Смилян бързо натруп-
ва популярност след създа-
ването си; в селото се ор-
ганизира и празник, който 
чества именно всичко, свър-
зано с бобовите зърна. Така 
убедително се подсказва, че 
една селскостопанска култу-
ра може да бъде едно цяло с 
живота и миналото, със зе-
меделието и екологията, а в 
наше време – и с туризма.
Музеят на смилянския фа-

сул и работата на произво-
дителите му в този реги-
он са включени сред приме-
рите за неиндустриално зе-
меделие, подкрепяно от про-
грамата „Семена на позна-
нието“. За по-малко от го-
дина земеделци посещават 
пет страни в Европа, за да 
научат повече за начините, 
по които оцеляват колеги-

те им. Сред тези пет дър-
жави е и България, в която 
земеделието също се индус-
триализира бурно през по-
следното десетилетие. 
Една от последиците на-

пример е 

ИЗЧЕЗВАНЕТО 
НА МАЛКИТЕ ФУРНИ 

Вследствие на строгото 
законодателство и нерегла-
ментирания пазар много от 
дребните хлебопроизводите-
ли фалираха. Оцеляващи се 
оказаха големите играчи, ко-
ито постепенно затвориха 
цикъла на производство – 
отглеждат пшеницата, пре-
работват я в свои мелници, 
а после пекат от добитото 
брашно хляб. Така пресни-
ят вкусен хляб, изваден от 
малките фурни, се превърна 
в минало, а за аромата му 
няма как да се разкаже.
Но понеже проблемите ни 

вече са европейски, да видим 
какво правят събратята във 
Франция. Заплашени от съ-
щата схема на развитие на 
бизнеса, френските хлебопе-
кари се обединиха в сдруже-
ние. Важно за тях обаче е и 
да запазят старите сортове 

СЕЛСКИ СЕЛСКИ 
ЛЕГЕНДИЛЕГЕНДИСМИЛЯНСКИЯТ ФАСУЛ, 

ПАСТАТА ОТ ТОСКАНА И 
ФРЕНСКИТЕ ФРАНЗЕЛИ СИ 
ПРИЛИЧАТ ПО ЕДНО – ВКУСНИ СА. 
ДА СЪЩЕСТВУВАТ ОБАЧЕ В ОБЕДИНЕНА 
ЕВРОПА, ОКАЗВА СЕ, НЕ Е НИКАК ЛЕСНО.

Разочарован от работата си в университетите, историк решава да 

изследва биоразнообразието в малки села и открива забравен сорт 

картофи, който се казва La Quarantina. В миналото гордост за пла-

нинските райони в италианската Лигурия, сега той „обитавал“ само 

спомените на местните. Поне докато не се оказало, че все пак се 

отглежда от двама земеделци. Импулсът за спасяването му бил тол-

кова силен, че се създала асоциация, която днес може да се похвали с 

реколта от 4 тона – да се чудиш за яхния ли по-напред, или варени.

КАРТОФ И ПОЛОВИНА

НАЙ-ОБИЧАЙНИТЕ НЕЩА В ДОБРАТА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА СА... НАЙ-ВКУСНИТЕ
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пшеница, които вече изчез-
ват от селските райони. За 
целта те създадоха „живи ко-
лекции“ – с помощта на от-
речените от индустриалците 
сортове ще произвеждат и 
хляб с неповторим вкус, кой-
то ще спечели за каузата си 
и много клиенти.

ДОМАТИТЕ НА СЪСЕДА 
СА ПО-ВКУСНИ!

Пак във Франция се раж-
да и един интересен модел, 
който може да служи за 
пример, колко важни са уси-
лията да се съхрани автен-
тичното и традиционно-
то. За да защитят дребни-
те фермери, хората се ор-
ганизират на групи в почти 
всички градове – членовете 
на групите са потребители, 
които подписват договор с 
местен зеленчукопроизводи-
тел, например за шест ме-
сеца. После заедно с него 
избират сортовете и реша-
ват какви количества от 
тях да се отгледат. А в 
активния сезон реколтата 
се разпределя всяка седмица 
в зависимост от предвари-
телните уговорки.
Този пример на справедлива 

търговия (fear trade) показва 
колко е важно да не оста-
вяме без подкрепа тези, ко-
ито разчитат на собстве-
ния си труд, произвеждай-
ки краставици, домати или 
чушки. Фермерът се чув-
ства защитен, потребите-
лят пък купува храна, коя-
то е по-чиста и здравослов-
на. И безспорно, по-вкусна.
Схемата, по която произ-

водител и клиент са при-
ятели, има много варианти 
за развитие. Прилага се и 

на много места – някъде 
напълно неформално и без 
наличие на организираност. 
Интересни са и нюансите є 
– италианският кооператив 
„Корнале“ например не само 
доставя всички зеленчуци 
до вратата на семейство-
то, което си ги е поръчало, 
но има и ресторант, в кой-
то ги предлага и сготвени. 
В менюто пък се разяснява 
от кого е отгледано всяко 
едно късче в чинията ти.

ГОЛЯМО ДОБРО 
ЗА ПРИРОДАТА

Подкрепата за твоя съсед 
обаче не е само на финан-
сово ниво, което би позво-
лило прехраната му, защо-
то обикновено такива мал-
ки форми на земеделие пра-
вят едно голямо добро на 
земеделието, почвата, пък и 
природата като цяло. Не-
индустриалното земеделие 
обикновено страни от спор-
ни методи, включващи при-
добиване на големи реколти 
благодарение на пестициди 
или генетично модифицира-
не. Показателен е фактът, 
че на много места в Евро-
па именно малките произво-

дители са първите, които 
се обединяват срещу „но-
востите“ в земеделието – 
те алармират, че генетично 
модифицираните организми 
(ГМО) застрашават пчели-
те, че са заплаха и за тра-
диционните сортове. 
А за България, която дър-

жи на картата на Евро-
па да е известна със свои-
те вина, розово масло и зе-
ленчуци, това наистина има 
значение!

Най-важната задача е да се 
запазят нещата така, как-
то природата ги е създала 
– неповторими по цвят, по 
форма, а и по вкус.

ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ВЪЗРАСТ

Необичайна грижа полага 
Земеделският университет 
на Кастилия, чиито най-при-
мерни служители гонят 80-
те. Това станало възможно, 
след като учебното заведе-
ние сключило договор със 
старчески дом, чиито оби-
татели се грижат за би-
оразнообразието, засаждай-
ки редки местни сортове и 
събирайки после семена от 
тях. Университетът орга-
низира и два пъти годиш-
но панаир, който обаче е на 
колекционерски начала, защо-
то градинарите от околни-
те райони го използват, за 
да си разменят съвети, идеи 
и, разбира се, семена.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание 
„Усури“

© photo25th – Fotolia.com

Екологичното винаги е по-здравословно, убеждаваме се и в случая с 

фабриката за спагети Pastificio в района на Кианти, Тоскана, в която 

се използва технология, сменила вече четири поколения работници. 

Продуктите се обработват и сушат на по-ниски от индустриалните 

температури, като това запазва протеините и аминокиселините в 

тях. Твърде вероятно е обаче най-вкусните и най-диетичните спаге-

ти на света да са и най-скъпите, като имаме предвид, че от Тоскана 

попадат директно в парижки ресторанти.

ФАБРИКА ЗА КАЛОРИИ
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ГрадътГрадътГрадът

И
нформацията за тоалетни-
те в който и да било бъл-
гарски град и най-вече в Со-
фия може да изглежда се-

кретна, но истината е, че тя е малко 
единствено заради бройката им. На 
всичко отгоре в тези заведения със 
специално предназначение често живее 
духът на социализма – я под формата 
на миризма, я като неугледната муза 
на пан Черни, която в Европа нарича-
ли турски клозет, а у нас – с по-про-
стичката дума „клекало“.
Всеки опит да се модернизира това 

място за неотложни нужди води до 
определени инвестиционни рискове и 
сякаш затова то си е като извадено 
от албум със спомени. Вместо черно-
бели обаче понякога в него те очак-
ват твърде живописни гледки.
Затова разбираме желанието на об-

щинските власти да заменят общест-
вените тоалетни я с някой новичък 
бутик, я с павилион за цветя въпре-
ки конфузните ситуации, които този 
стремеж може да предизвика при 
гражданите. Изключение правят ня-
колкото тоалетни, за които са от-
пуснати пари по проект... „Красива 
България“.

НЕОХРАНЯЕМА ЗОНА

„Автографите“, които домашните 
любимци оставят на тротоара, са 
невъзможно решение за техните сто-

пани. Има обаче едно място в Со-
фия, където всички дават израз на 
най-съкровените си нужди. Борисова-
та градина е отворено пространство 
за изхождания всякакви, тъй като в 
нея няма нито едно заведение, което 
да „засвидетелства“ общата култу-
ра на разхождащите се. А те всъщ-
ност си се разхождат културно. Не-
културно е другото, което се случва 
след бутилка-две бира, когато са го-
тови да дадат какво ли не дори за 
турски клозет. 

ПРИЯТЕЛ В НУЖДА 
СЕ ПОЗНАВА

Ако я отнесем към тоалетните, 
тази дълбоко философска поговор-
ка показва как трябва да се разви-
ват отношенията между добри по-
знати. Потърпевши, естествено, са 
главно онези, които живеят в центъ-
ра. Кратко позвъняване, пристъпваш 
нервно от крак на крак, докато някой 
отвори. „Иван там ли е?“ – „Неее.“ 
– „Кък така?! Къде излезе...“ И раз-
минаването с Иван е за цял живот, а 
проблемите си остават твои.

ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Казват, че каквато и да е таксата 
на входа на една тоалетна, на изхода 
човек се чувства щастлив. Ето оба-
че и още един вариант, който се до-
ближава до добра инвестиция: избере-

те си сладкиш или друго лакомство в 
някое заведение, а „добавената стой-
ност“ ще си получите под формата 
на безплатно посещение на чиста и 
приятна тоалетна.

СТОТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБЕКТА

Това е най-благонадеждната катего-
рия облекчаване на мъките, чувството 
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АГЕНТ 00
ВОЙНАТА ЗА ТОАЛЕТНОТО КАЗАНЧЕ, 
КОЯТО СЕ РАЗРАЗИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА 
ДИПЛОМАЦИЯ И ЧЕШКОТО МОДЕРНО 
ИЗКУСТВО, НИ НАПОМНИ, ЧЕ 
НА ВСЕКИ СТОМАХ МУ СЕ Е СЛУЧВАЛО 
ДА ОБЯВИ БОЙНА ТРЕВОГА НА 
НАЙ-НЕПОДХОДЯЩОТО МЯСТО.

Малко ТОАЛЕТНА 
ФИЛОСОФИЯ
Данък на самочувствието си плащат бъл-

гарите според някои, като толкова много се 

възмущават на творческия акт на чужд тво-

рец. По-сериозен обаче е данъкът, който за-

ради модерните си навици плащаме на здра-

вето си. 

Според изследване, проведено за двата ос-

новни типа тоалетни, т. нар. турски клозет 

е много по-полезен за отделителната сис-

тема. Модерният вариант (с тоалетна чи-

ния) носи наред с удобствата си хемороиди, 

рак на червата (злокобната поредица от бо-

лести е дълга). Като цяло, без да навлизаме 

в смущаващи подробности, виновна е седя-

щата поза, при която част от вътрешност-

ите ни са подложени на натиск и напрежение 

в тоалетната. 

Апендицитът например е бил непознат до 

пускането в експлоатация на седящата то-

алетна. Същото се отнася и до запека, и до 

още цяла редица модерни заболявания, при ко-

ито някои лекари препоръчват именно про-

мяна в навиците при ходене до тоалетна. За 

много специалисти съвременната тоалетна 

чиния е създадена, без да се зачита природа-

та на човека. Обратно, връщането към ес-

тественото може да ни спести неудобства 

и дори болести – при това повече, отколкото 

би ни хрумнало изобщо.
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е като за спа услуга, но без пари.
Всички нови и свободно достъпни 

места в града, като молове, бензи-
ностанции и хипермаркети, разпола-
гат със собствен санитарен възел, в 
който ароматизатори и салфетки не 
се пестят. Да е наблизо в нужния мо-
мент някоя от тези сгради, е наис-
тина щастие, което трябва да бъде 
пожелано всекиму!

МОДЕРЕН ТЕАТЪР

Дълго време на входа на градинката 
на НДК стоеше странно приспособле-
ние, в което човек пускаше метално 
левче, за да се изяви с поздрав към 
някого в тв предаване. Наскоро со-
фиянци се зарадваха, че кабинката се 
е върнала пак там, макар и леко об-
новена. Какво обаче било учудването 
на мнозина нейни посетители, които 
вместо пред камерите, след като съ-
вестно пуснали таксата вход, се озо-
вали в... тоалетна.

ЛЮБОВ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД

Семплото чувство за хумор на на-
шите политици предизвика залп от 
възмущение у чехите, които трудно 

преглътнаха факта, че бивша кому-
нистическа страна, каквато е и наша-
та, би позволила цензуриране на как-
вото и да било произведение на изку-
ството. Част от недоволството по 
интернет форумите, разбира се, се 
изля под формата на детски спомени 

от нашата родина. Някои чехи оба-
че веднага засвидетелстваха уважение 
към културата на България и нейни-
те тоалетни. Предаваме ви го не-
подписано. 

 „Преди много години пътувах през 

България и първото нещо, което ви-

дях, беше турски клозет. Отидох 

между храстите, защото ми се по-

връщаше от това смрадливо и мръс-

но място. Оттогава, като ми кажат 

„България“, се сещам за планините и... 

тоалетните.“

 „И аз това си спомням, но и хубави-

те плажове!“

 „Знаех, че нямат газ, но че нямат и 

тоалетни, сега разбирам.“

 „В Бургас на летището вече имат 

нормални тоалетни, а не от турски-

те. Даже са от интелигентните, ко-

ито сами се чистят, след като из-

лезеш.“

 „Харесвам България с цялата є 

бъркотия – там например първо ти 

носят пържените картофи, а после 

супата. Но пък какво вино има! И 

каква култура!“

Красимир ПРОДАНОВ

© webartworks.de – Fotolia.com

Бела, брой 3 (133), 2009 59



ЗвездиЗвездиЗвезди

Ш
ансът за успех в кариерата 
невинаги идва само веднъж. 
Клайв Оуен е типичен пример 
за това. Английският актьор 

става звезда в началото на 90-те го-
дини на миналия век, но бързо изпада 
в забвение. Минават няколко години, 
преди съдбата да му предостави вто-
ри шанс за слава.

СРАВНЯВАТ ГО С ХЪМФРИ БОГАРТ 
И с Харисън Форд, а за мнозина 

няма по-достоен от него и за роля-
та на Джеймс Бонд. Клайв Оуен на-
истина е основен претендент за за-
местник на Пиърс Броснан, след като 
става ясно, че той повече няма да 
играе най-предания шпионин на крали-
цата. Даниел Крейг обаче му отмък-
ва ролята под носа. Но за Оуен това 
не е болка за умиране, тъй като и 
без това не би приел да играе Джеймс 
Бонд (така твърди самият той!), ма-
кар че е се е снимал  в реклами на 
BMW, в които се изживява като ис-
тински Агент 007. Клайв харесва по-
сложни роли, от които повечето му 

колеги бягат презглава. Драматургът 
Патрик Марбър (автор на пиесата 
„Отблизо“, която поставя за първи 
път на лондонска сцена с Оуен в ро-
лята на писателя Дан) казва за него: 
„Като всеки актьор и той иска фи-
лмите му да имат касов успех. Само 
че Клайв сякаш е генетично непрогра-
миран да прекара три месеца в снимки 
на филм, който смята за пълен бок-
лук. Със сигурност ще се отегчи, а 
може и да се намрази впоследствие.“ 
Да станеш лице на Lancome, не е 

нещо, на което някой сноб би се ре-
шил, но Оуен го прави с удоволствие, 
твърдейки, че всеки уважаващ себе си 
мъж трябва да полага грижи за външ-
ния си вид. Явно е убедителен, щом 
толкова жени признават, че са купи-
ли козметика от тази марка за сво-
ите половинки именно заради мъжкар-
ското излъчване на чаровния брита-
нец. Клайв вече превзе и Холивуд и 
скоро ще го видим в ролята на все-
отдаен агент в трилър, който звучи 
много актуално на фона на световна-
та финансова криза. 

Клайв е роден в 

РАБОТНИЧЕСКО СЕМЕЙСТВО

в Ковънтри. Той е един от петимата 
братя, отгледани от майка му и вто-
рия му баща. Родният му баща е кън-
три певец, който напуска семейство-
то, когато Клайв е на 3 години. Бъ-
дещата звезда е добър ученик, дока-
то... не се качва на сцената. 12-годи-
шен, той вече играе Артфул Доджър 
в училищна постановка на „Оливър“ 
и твърдо решава да вложи цялата си 
енергия в актьорството. От това 
най-много страда успехът му в учи-
лище. От девет изпита при завърш-
ване на гимназията той издържа само 
този по английски. Но това никак не 
се отразява на самочувствието му. 
Когато за първи път заявява в клас, 
че ще става актьор, учителят кара 
другите деца да му се смеят. Добре 
че поне един от учителите преценя-
ва, че младежът има потенциал, и го 
окуражава да се запише в училище по 
драма, да продължи да се изявява на 
сцена с една младежка трупа, а по-

КЛАЙВ ОУЕН
ЕДИН АНГЛИЧАНИН В ХОЛИВУД
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късно го урежда да се яви на прослуш-
ване за престижен колеж и дори му 
купува билет за Лондон. 
Оуен е приет, но не смята, че е по-

стигнал нещо голямо. „Никой не може 
да те научи как да играеш, ако това 
не е заложено в самия теб“ – убеден е 
той. Затова напуска колежа и продъл-
жава изявите си с младежката теа-
трална трупа. Но и тези изяви му ом-
ръзват и Клайв зарязва трупата. За-
почва да пилее времето си, поработ-
вайки каквото му попадне на различни 
места. „В общи линии не се различавах 
от това, което половината население 
на Ковънтри правеше по онова време 
– да играе билярд и да чака следващия 
фиш за заплата“ – спомня си той. 
Всъщност по това време голямата 

страст на Оуен се нарича... Дейвид 
Бауи. „Никой друг не е имал толко-
ва силно влияние върху мен. Аз имам 
не просто повечето записи на Дейвид. 
Имам всички, до един!“ – хвали се 
той. През 70-те, когато Бауи започ-
ва да променя стила си с всеки свой 
следващ албум, и Клайв не остава по-
назад. Най-малкото постоянно пребоя-
дисва косата си в синхрон с цвета на 
косата на своя идол. 
През 1984 г. Оуен е 

НА РЪБА НА ОТЧАЯНИЕТО 
и решава да престане с лошото си 
отношение към уроците по актьор-
ство. Той кандидатства и е приет 
в престижната Кралска академия за 
драматични изкуства. Още преди да 
я завърши, се изявява успешно на те-
атрална сцена. При поставянето на 
една нова пиеса главната роля получа-
ва Гари Олдман. Когато обаче Олдман 
се разболява, Клайв има шанс да го 
замести, защото единствено той знае 
репликите. Така английските крити-
ци отбелязват раждането на нов та-
лант. Постепенно участията на мла-

дия актьор се увеличават. 
На сцената той среща и бъдещата 

си съпруга. Ситуацията наподобява ро-
мантично клише – докато играе Ро-
мео, Оуен се влюбва в своята Жулие-
та. Тя се казва Сара Джейн Фентън и 
също като него прави първите си про-
фесионални стъпки. Връзката им ще 
мине през няколко раздели и сдобря-
вания, преди двамата да се обвържат 
истински. Сватбата им е през 1995 
г. Сара ражда на Клайв две дъщери – 
Хана и Ева. А заради Сара щастливи-
ят съпруг се отказва от най-големия 
си порок – пушенето. „Не съм спирал 
да пуша от дете и бях убеден, че ще 
умра от рак“ – разказва Клайв. Опит-
вал е всички начини да се отърве от 
вредния навик, но единствено ултима-
тумът, който Сара му поставя за ци-
гарите („Или аз, или те“), довежда до 
добър резултат.  
През 1988 г. Клайв дебютира в кино-

то. След участия в няколко тв фил-
ма идва големият му пробив в сериала 
„Играчът“. В ролята на очаровател-
ния мошеник Стивън Крейн Оуен за 
отрицателно време се превръща в 

НАЙ-ПОПУЛЯРНИЯ АКТЬОР 
В АНГЛИЯ 

Таблоидите започват да пълнят стра-
ниците си с подробности за миналото 
му. „Бях наивник, не знаех как да се 
оправя с всички тези репортери, кои-
то се въртяха наоколо. Не осъзнавах, 
че мога да казвам „не“, че трябва да 
внимавам с кого за какво говоря“ – раз-
казва Оуен. Това е неговото бойно кръ-
щение в света на славата. С времето 
той става изключително предпазлив 
при контактите си с журналисти. 
След големия успех Клайв се притес-

нява дали ще успее да излезе от обра-
за на Стивън Крейн и затова приема 
да участва във филма „Затвори очи“. 
Разкрепостените еротични сцени във 

филма и атаките на таблоидите към 
него настройват всички срещу млада-
та звезда. От най-харесваната лич-
ност на Острова той става най-низ-
вергнатата. Оуен дори е отрязан да 
стане рекламно лице на известна мар-
ка бира, защото, както той обяснява, 
„те не искаха тяхното рекламно лице 
да чука сестра си“ (героят му от 
„Затворени очи“ прави точно това). 
Цели две години Оуен не снима нищо. 

Изявява се само на театрална сцена и 
жъне успех с участието си в „Отбли-
зо“. Постепенно режисьорите отно-
во насочват вниманието си към него 
и Клайв се снима дори и в Холивуд. 
Филмът „Крупието“ не се радва на 
особен интерес във Великобритания, 
но става хит в САЩ. Дори се говори, 
че ако не бил излъчен по една герман-
ска телевизия, щял да получи няколко 
номинации за „Оскар“. Така или иначе 

ОУЕН ВЕЧЕ Е ГОЛЯМА ЗВЕЗДА 
– скоро наистина ще бъде номини-
ран за „Оскар“за ролята си в „Отбли-
зо“ в ролята на доктор Лари. След 
това всеки негов филм се превръща 
в събитие, независимо дали става въ-
прос за екранизация на популярен ко-
микс („Град на греха“), нестандартна 
фантастика („Децата на хората“) или 
шеметен екшън („Стреляй смело“). 
В момента той работи над проект, 

който ще бетонира успеха му. Клайв е 
изпълнителен продуцент и ще се пре-
въплъти във Филип Марлоу в „Беди-
те са моят занаят“ по новела на Рей-
мънд Чандлър. Избрал е произведение на 
Чандлър, което не е филмирано досега. 
Впрочем Хъмфри Богарт се смята за 
един от най-успешно изигралите Филип 
Марлоу в „Големият сън“. Затова Оуен 
предупреждава: „Последното нещо, кое-
то желая, е да бъда сравняван с Хъм-
фри Богарт!“  

Ивайло ТОДОРОВ

Вдъхновен от истински банков скандал, разтресъл финансовия свят през 

80-те и 90-те години на миналия век. Клайв Оуен е в ролята на Луис Се-

линджър, агент на Интерпол, който невинаги действа според правила-

та, но непременно постига целите си. На прицела му попада незаконна-

та дейност на една от най-проспериращите банки в света. Селинджър 

намира съюзник в лицето на адвокатката Елинор Уитман (Наоми Уотс). 

Разкритията им, че банката подпомага световния тероризъм и изнуд-

ва правителства, ги превръщат в мишени, които трябва да се борят за 

живота си, препускайки между Берлин, Милано, Ню Йорк и Истанбул.

„Интернешънал“
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Н
а тринадесет години тя е ним-
фетка. На шестнадесет – лю-
бовница на мъж, доста по-въз-
растен от нея. На осемнадесет 

става негова съпруга. На двадесет и 
пет – сексуален мит. На четиридесет 
е еколог, природозащитник и бунтар. 
На петдесет душата се изписва на 
лицето є – дълбоки, злостни бръчки 
є придават страховития вид на ези-
чески идол. На осемдесет нещата се 
оправят – Бриджит напълнява, бръч-
ките є се опъват и тя добива вид, 
малко по-близък до човешкия, което 
не спира поредния съдия да я обяви 
за виновна за „призоваване към вер-
ска нетърпимост“. Впрочем зад гър-
ба си тя има общо пет присъди за 

проява на верска, расова и национална 
нетърпимост,и една за лишаване от 
родителски права. И неизброими коли-
чества опити да се меси в политика-
та на различни държави. Тя ту насто-
ява мюсюлманите да бъдат изгонени 
или да им бъде забранено нещо, ту 
воюва за лична среща с Путин, за да 
защити руските бездомни кучета. Ня-
кои твърдят, че във Франция Бардо 
е национална икона. Други – че бабеш-
кият є фанатизъм не е толкова безо-
биден, колкото изглежда, и започва да 
се превръща в заплаха за традиционно 
либералното френско общество. 

КУЧКА ИЛИ СВЕТИЦА 
е Бриджит Бардо? „Захарче“, обожа-
ващо животните, или фанатичен ми-
зантроп? Човек, който така и не се 
е научил да не казва истината (както 
самата тя се определя), или досадни-
ца, която изразява мнение, без никой 
да я пита? Да видим... 
Бриджит Бардо се ражда в богато 

буржоазно семейство в престижния па-
рижки квартал „Паси“ през 1934 г. Дет-
ството є минава по каноните на кон-
сервативния лукс. Къща с градина. Прис-
луга. Частни училища. Уроци по балет. 

– СТОМАНА 
ПОД СМЕТАНА

р фр щ у у р

„УСЕЩАХ БРЕМЕННОСТТА КАТО ТУМОР, НАРАСТВАЩ В МЕН...“
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И за да бъде картинката пълна, мал-
ката Бриджит прилича на нарисувана – 
съвършено кукленско лице и струговано 
тяло. Майка є (с 13 години по-млада от 
баща є) насърчава не само заниманията 
є с балет, но и кариерата є на фото-
модел. Тя отправя лична молба към своя 
приятелка – редактор в „Ел“ – и Бри-
джит се озовава на корицата на списа-
нието, преди да е навършила шестнаде-
сет години. Точно тази нейна снимка 

ПРИВЛИЧА ВНИМАНИЕТО 
НА РОЖЕ ВАДИМ 

който съвсем скоро става неин лю-
бовник, неин съпруг и баща на славата 
є. Бардо е първата от цяла поредица 
филмови диви, които Вадим прелъс-
тява преди пълнолетие и които прави 
звезди. Сексуалната връзка на мало-
летната Бриджит с Роже Вадим раз-
търсва из основи буржоазния свят на 
семейството є. Обявената с пълноле-
тието сватба с него се оказва недос-
татъчна и се налага православният 
Вадим да приеме католицизма.
Съвсем скоро след сватбата им през 

1952 г. на екран излиза първият филм 
с участието на Бриджит – „Норманд-
ска следа“. Филмовата є кариера се 
развива стремително, макар и не с 
очаквания успех. Бардо участва главно 
във второстепенни филми. Сладкият 
є външен вид є осигурява амплоа на 
порнозвезда. „Мадмоазел Стриптийз“, 
„Мадмоазел Пигал“, „Заповядайте, гос-
подин Балзак“ – все филми от кате-
гория „Б“, с все същия до болка по-
знат сюжет за лошото момиче, което 
среща любовта и влиза в правия път, 
тоест става добро. 
Истински големият успех идва през 

1956 г., когато на екран излиза 

„И БОГ СЪЗДАДЕ ЖЕНАТА“ 
под режисурата на Вадим. След този 
филм тя се превръща във филмова 
звезда, сексикона и национален сим-
вол на Франция едновременно. Впо-
следствие ще участва в много дру-
ги филми. Вадим също ще снима мно-
го други филми, но ефектът от този 
никога няма да се повтори в кариера-
та нито на единия, нито на другия. 
Внушението за нечовешки еротично-
то излъчване на тялото е толкова 
силно, че Бардо се превръща в сино-

ним на лъст и похот. Популярност-
та є стига чак до прага на Светия 
престол. През 1958 г. на Световното 
изложение в Брюксел в павилиона на 
Ватикана е изложена фотография на 
Б.Б. в цял ръст като символ на сла-
дострастието. По-въздействаща ре-
клама трудно може да бъде измислена. 
Пресата поема щафетата и за Бардо 
узнават и онези, които не са гледали 
филма. Малката кокетка обаче може 
и да е сексуален мит 

НО НЕ Е ГЛУПАЧКА 
която се задоволява със слава и пари. 
У нея има достатъчно егоистич-
на самодостатъчност, за да мисли и 
действа самостоятелно. Затова пър-
вото нещо, което прави, след като 
става известна, е да се отърси от 
опеката на Вадим. Бриджит го напус-
ка. Пред пресата и двамата обявя-
ват, че си остават добри приятели. 
През 1958 г. „Лос Анджелис таймс“ 

обявява на първа страница, че след пре-
живян нервен срив Бардо е направила 
опит за самоубийство със сънотвор-
ни. През 1959 г., неочаквано за всички, 
тя сключва брак с актьора Жак Шайе 
и му ражда син. В Мрежата можете 
да прочетете, че „Бриджит Бардо има 
един син, който е отгледан от семей-
ството на баща си“. Какъв евфемизъм! 
Бардо напуска това семейство секунди 
след раждането. Малко по-късно в едно 
интервю заявява, че е предприела тази 

крачка, защото искала да бъде „абсо-
лютно свободна“, и че единственото, 
за което съжалявала, било, че е родила 
син. Следва процес, на който Шайе є 
отнема родителските права, но и вто-
рият є и последен голям хит – „Ба-
бет отива на война“. С култовата си 
лента „Фанфан Лалето“ режисьорът 
на филма Кристиян Жак е доказал, че 
умее да се харесва на публиката. Сега 
той предлага на захарчето Бриджит 
да се снима в подобен приключенски 
филм, пълен с много хумор (Бабет по 
неволя става „разузнавачка“ и в нем-
ския тил се нижат гег след гег). Този 
филм налага като мода и 

ПРОСЛОВУТАТА ПРИЧЕСКА „БАБЕТ“ 
която по-късно французите ще наре-
кат „зелка“. Вдигнатата на кок коса 
с небрежно висящи отвсякъде кичу-
ри си остава запазена марка на Бардо. 
Така митологемата е окончателно за-
вършена – малка, сладка, секси чорлич-
ка, сякаш току-що станала от сън. 
Успехът на филма е огромен и Бабет 
може да си позволи да не бъде „абсо-
лютно свободна“ и да сключи брак с 
промишления магнат Зекс. Увенчаната 
със сватбено пътешествие в Таити 
идилия приключва бързо и абсолютно 
свободната Бардо се жени за фото-
графа Жан Сардом. Следва нова скан-
дална сензация – по вестниците се 
появяват нейни голи фотографии.
През 60-те години тя участва във 

филмите на редица известни режисьо-
ри – Клузо, Мал, Годар... Снима се в 
много американски продукции. „Пее“ с 
Боб Загури, Саша Дистел и Серж Гин-
збуг. Последният написва за нея „Оби-
чам те, аз също не“. Бардо го напус-
ка. Шокиращо грозният Гинзбург ре-
шава да играе в „Красавицата и Звя-
ра“ с Джейн Бъркин и песента става 
световен хит. Шоубизнесът явно вече 
не задоволява Б.Б. Дошло е време под 
повърхността от сметана да се пока-
же същност от стомана. През 1973 г. 
Бриджит Бардо обявява публично: „Не 
желая да остарявам на екрана!“ 

И НАПУСКА ЗАВИНАГИ ШОУБИЗНЕСА 
Бриджит престава да използва коз-

метика с мотива, че в козметичните 
продукти се използват вещества, из-
влечени от животни. Дълбоки, чудо-
вищни бръчки прорязват лицето є. На 
журналистически въпрос „Страхувате 
ли се от възрастта?“ Б.Б. отговаря: 
„Митовете нямат възраст!“

„МНОГО ПОВЕЧЕ ЦЕНЯ ИСКРЕНОСТТА В ЖИВОТА, РЕАЛНИТЕ 
ПОБЕДИ И ПОРАЖЕНИЯ, ОТКОЛКОТО ЗВАНИЕТО АКТРИСА, 

КАКВАТО АЗ ВСЪЩНОСТ НИКОГА НЕ СЪМ БИЛА.“
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През 1986 г. Бардо основава фонда-
ция за защита на животните, в ко-
ято налива доста пари, получени от 
търг, на който разпродава ценности-
те си. „Ако не обичате животните, 
не обичате хората!“ става нейно ве-
рую, което тя започва да натрапва 
на света. Омъжва се за слабо извест-
ния и крайно десен политик Бернард 
Д`Ормал и се оттегля в голямо име-
ние в Сен Тропе. Там се обгражда с 
животни като в Ноев ковчег (само 
кучетата є са над 20) и се заема със 
задачата да прекрои Франция и све-
та според собствените си виждания. 
Бори се срещу кастрацията на жи-
вотни, срещу лова на тюлени, срещу 
консумацията на конско месо... 
Постепенно активността є излиза 

извън рамките на обикновената зо-
офилия и тя започва открито да де-
монстрира далеч по-страшни възгле-
ди. В серия книги и открити пис-
ма Б.Б. проповядва почти всички ви-
дове сегрегация, за които можете да 
се сетите. През 2008 г. пише откри-
то писмо с копие до Никола Сарко-
зи, в което най-семплите думи за мю-

сюлманите във Франция са следните: 
„Уморих се да ме води за носа този 
народ, който ни разрушава, разрушава 
Франция, натрапвайки є своя начин на 
живот.“ Редът от общо четири при-
съди е приключен с пета (засега по-
следна) за 

ПРИЗОВАВАНЕ КЪМ 
РАСОВА НЕНАВИСТ 

Бардо обаче не отива на процеса: 
„Гади ми се от това, как тези орга-
низации ме измъчват.“ Двадесет го-
дини тя пише мемоари и през 1996 
г. ги издава под заглавие „Инициали 
Б.Б.“. Книгата става бестселър. За 
нея тя получава награда за най-искре-
ни мемоари.
„Така и не пораснах – пише Бардо. 

– По душа останах непосредствено-
то момиченце от първите си филми. 
Много повече ценя искреността в жи-
вота, реалните победи и поражения, 
отколкото званието актриса, каква-
то аз всъщност никога не съм била.“
Но съвършеното тяло на Бриджит 

е увековечено със статуя в един бра-
зилски град, посветени са му песни, 

послужило е за модел на фигурата на 
Мариана, която виси над френските 
префектури. В пика на славата є на 
актриса журналист от в. „Фигаро“ се 
шегува, че Бардо е донесла на Фран-
ция повече приходи от автомобилна-
та промишленост. Дали е кучка, или 
светица, няма никакво значение. 

М. НИКОЛОВА
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ИнтервюИнтервюИнтервю

О
бвиняват женски-
те списания, че 
мажат действи-
телността с чер-

вило и фон дьо тен, че да-
ват трибуна на съмнител-
ни звезди и... изрусени кра-
савици. Женският месец 
март даде повод на „Бела“ 
да ви представи  една ев-
ропейска парламентаристка, 
за която грижите за при-
ческата въобще не са прио-
ритет. Вълненията и тре-
вогите на доцент Маруся 
Любчева са свързани преди 
всичко с България. 

– Известна сте като рев-

ностен защитник на на-

ционалните интереси на 

дебатите в Европарла-

мента. Кое ви идва в пове-

че в подобни ситуации?

– Аз съм представител на 
българските граждани в ЕП 
и това ме мотивира да за-
щитавам българските наци-
онални интереси. В повече 
ми идва негативизмът към 
България и към българското 
правителство, с който ня-
кои членове на ЕП се оп-
итват да „зареждат“ зала-
та. За жалост повечето от 
тях са български евродепу-
тати. Не съм съгласна пар-
тийни и политически диви-

денти да се печелят чрез 
ругателства към България и 
за сметка на очернянето є 
като член на ЕС! Нито пък 
чрез очернянето на нейно-
то правителство. Разлика-
та между държавата и пра-
вителството на всяка една 
страна, членка на ЕС, е мно-
го тънка и не всички биха 
разбрали онези, които ругаят 
правителството, а в също-
то време тръбят, че защи-
тават национални интереси. 
Информацията за България 
в ЕП все още не е доста-
тъчна и когато самите ней-
ни представители там го-
ворят негативно за страна-
та си, това създава среда, 
която умело се използва за 
популистки или чисто пар-
тийни цели. Популизмът и 
празната фразеология са ин-
тересни в ежедневието, но 
трудно се вписват в евро-
пейските представи, а още 
по-малко – в сериозната по-
литика. 

– Срещате ли разбиране и 

защита от страна на ко-

легите си в Брюксел по 

този въпрос?

– Зависи за чие разбира-
не говорим – от страна на 
членовете на българската 
делегация или от страна на 
останалите членове на ЕП. 

Естествено е с колегите 
от различните политически 
групи в българската делега-
ция да сме на различни пози-
ции по много проблеми – не 
само от национално естест-
во, но и по такива, свърза-
ни с общата европейска по-
литика. Затова не мога да 
очаквам подкрепа от тях 
по всички въпроси, в чие-
то обсъждане участвам и 
по които изразявам позиция, 
продиктувана от идеите на 
коалиция „Платформа евро-
пейски социалисти“, от ко-
ято съм избрана. Има, раз-
бира се, и моменти, когато 
стъпваме на обща основа, 
независимо от политически-

те си различия, което също 
определям като нормално. 
Като успешни опити да бъ-
дем единни мога да посоча 
позициите ни за имотите 
на тракийските бежанци и 
за таксите за Дунав мост. 
Но като че ли сред члено-
вете на българската деле-
гация в ЕП фрагментация-
та е по-силно застъпена от 
интеграцията. По-скоро на-
блюдавам стремеж за поли-
тическо надмощие, за се-
беизтъкване, отколкото же-
лание за намиране на обеди-
нителни линии помежду ни. 
Членовете на ЕП от дру-
гите делегации се отнасят 
с разбиране към въпросите, 

„СВЕТЪТ СТАВА 
ВСЕ ПО-ИЗИСКВАЩ“
ДОЦЕНТ МАРУСЯ ЛЮБЧЕВА ЗА СВЕТОВНАТА КРИЗА, 
ОТВАРЯНЕТО НА ЗАТВОРЕНИТЕ ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ 
НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“, ЧЕРНОМОРСКАТА ЕКОЛОГИЯ, 
СТАТУТА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ И ПРОБЛЕМИТЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, 
ИЗБОРА НА НОВИЯ АМЕРИКАНСКИ ПРЕЗИДЕНТ БАРАК ОБАМА 
И СОЛИДАРНОСТТА, КОЯТО ТОЛКОВА МНОГО ЛИПСВА 
НА БЪЛГАРИТЕ.

Визитка
Доц. Маруся Любчева е член на Европейския парламент (ЕП) в 

Групата на социалистите. Участва в работата на комисии-

те по бюджет, по бюджетен контрол, по международна търго-

вия, както и в Комисията по права на жените и равенството 

на половете. Народен представител е в 40-ото НС и е предсе-

дател на Комисията по образование и култура към Национал-

ното сдружение на общините в България. Била е 10 години за-

местник-кмет на Бургас, работила е и като общински съвет-

ник, била е и председател на Комисията по образование на Об-

щинския съвет в Бургас.

Завършила е ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас със спе-

циалност технология на полимерите. Била е декан на Отделе-

нието за повишаване квалификацията на кадрите във ВХТИ – 

Бургас, а през годините е била декан на Факултета по орга-

нични химични технологии. 

Семейна е, има син и дъщеря и двама внуци.
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които поставяме, и към по-
зициите, които изразяваме 
– точно толкова, колкото 
към всички останали колеги. 
В ЕП България стои равно-
поставено с другите стра-
ни членки.  

– Кои са приоритетите 

във вашата работа? 

– Приоритетите ми в ЕП 
са свързани, разбира се, с 
проблемите, които реша-
ват комисиите, на които 
съм член. Това е неизбежно. 
Основният е работата ми 
по черноморското сътрудни-
чество, защото смятам, че 
Черно море е ключова зона 
и в европейски, и в между-
народен план. Още през пър-
вата си година като евро-
пейски парламентарист ус-
пях да осигуря финансиране 
за България по пилотен про-
ект за екологичен монито-
ринг на Черно море и рамко-
ва програма за черноморско 
развитие. Подготовката на 
проекта приключи и сега за-
почва изпълнението му, въз-
ложено чрез ЕК. Акцентът 
е поставен върху необхо-
димостта от развиване на 
дейности, свързани с предо-
твратяване на замърсявани-
ята на Черно море с нефт. 
Това за България е от из-
ключително значение! Про-
веде се важен семинар по 
моя идея и инициатива – 
„Екологичният мониторинг 
на Черно море – в днев-
ния ред на ЕС“, – в който 
участваха представители на 
всички черноморски страни. 
С този семинар исках да 
привлека внимание към не-
обходимостта от специални 
мерки за защита на окол-
ната среда на Черно море 
и на крайбрежието му от 
нефтени замърсявания. На-
правих го с много силната 
подкрепа на Групата на со-
циалистите в ЕП и неслу-
чайно заместник-председа-
телят на групата Ян Мари-
нус Виерсма бе сред водещи-
те на семинара. Друг прио-
ритет за мен е политиката 
за равнопоставеност на по-

ловете и като член на Ко-
мисията по права на жени-
те и равенството на поло-
вете полагам много усилия 
тази политика да стигне 
до България в най-полезния 
си вариант. Работя актив-
но с Обединението на же-
ните социалисти „За пари-
тет и солидарност“ и опре-
делено виждам  конкретни 
резултати от съвместните 
ни усилия.

– Не са ли вече половете 

равнопоставени? Не сте 

ли вие пример, че жените 

могат да успяват нарав-

но с мъжете, и то в доста 

мъжки сфери, като поли-

тиката например? 

– Има много българки, ко-
ито са се реализирали в по-
литиката, в изпълнителната 
власт, в ръководни структу-
ри на партии... Статисти-
ката обаче сочи, че броят 
им е далеч под нормите, въз-
приети в европейски мащаб. 
Аз имам шанса да съм една 
от успелите жени, но ми се 
иска много повече да са в 
подобна позиция. Като че ли 
ми се иска усилията, кои-

то полагат жените, за да 
постигнат това, което съм 
постигнала аз, да са по-мал-
ко. Или поне да са сравними 
с тези, които полагат мъ-
жете. Често казваме „Труд-
но се живее в този мъж-
ки свят!“ и това има сво-
ите основания – стереоти-
пи, липса на толерантност 
към жените... Каквото и да 
говорим, дори в семейства-
та на успелите жени, жена-
та остава тази, която носи 
тежкия товар на семейното 
ежедневие. За съжаление све-
тът става все по-груб и все 
по-изискващ. Казвам това не 
защото съм феминистка, а 
защото справедливостта в 
живота изисква и справедли-
во разпределение на правата, 
задълженията и отговорно-
стите между двата пола. 

– Случвало ли ви се е да бъ-

дете подценена или не-

дооценена в работата си 

само защото сте жена?

– Да, за съжаление. Опи-
тът ми в различни дейности 
и сфери на работа показва, 
че това се случва навсякъ-
де. И моите горчиви приме-

ри не са малко. Но винаги 
съм преглъщала и съм вървя-
ла напред – понякога въпре-
ки, а не заради тях. Не съм 
си позволявала да се поддам 
на обидата. Но всъщност 
по-често срещаният случай 
е да бъдеш оценена и въпре-
ки това да не получиш, да 
речем, по-висока позиция или 
да бъдеш предложена за ня-
какъв пост. За него вина-
ги се намира... мъж. Ако не 
съществува обществена на-
гласа, че равнопоставеност-
та между половете означава 
равновесие и баланс, мъжете 
никога не биха ни допуснали 
до по-предни позиции. Е, си-
гурно има и изключения.

– Кое според вас е най-го-

лямото предимство на 

жените пред мъжете?

– Жените умеят да про-
щават и това им пома-
га да изграждат около себе 
си спокойствие, толерант-
ност, да създават уют, ат-
мосфера на разбирателство. 
Жените умеят да се пре-
въплъщават в много различ-
ни роли. Трудно се предават. 
Жените имат и много дру-
ги предимства, но не бива 
да разглеждаме нещата само 
по този начин. Аз предпочи-
там да ги разглеждам в духа 
на партньорството с мъже-
те. Колкото и предимства 
да има единият пол, те не 
са достатъчни, за да напра-
вят света по-добър. Правим 
го по-добър само заедно, ма-
кар и да го виждаме с раз-
лични очи. 

– Каква е позицията ви за 

затворените ядрени реак-

тори на АЕЦ „Козлодуй“? 

– Един от важните при-
оритети за България е да 
отстоява пълна компенса-
ция за тях. А защо да не 
направим пореден опит за 
решение за отварянето им? 
Аз съм привърженик на яд-
рената енергетика по прин-
цип, защото това е чис-
та енергия. България загу-
би много от затварянето 
на реакторите. Но за да 
ги отворим, е нужно пър-

Коментарът на доц. Любчева за Барак Обама 

и „американския вятър на промяната“

Америка се опитва да показва периодично нови модели на полити-

ка, които в крайна сметка по различни причини се приравняват към 

един-единствен. Иска ми се да вярвам, че промяната, декларирана от 

Барак Обама, ще бъде относително по-устойчива с оглед на сложното 

развитие на международната политика в момента. Самият избор на 

Обама е белязан с нещо по-различно и ако не го наричаме „революци-

онна промяна“, то е, защото искаме да забравим за революциите. Оч-

аквам Америка на ХХI век да бъде по-различна от тази на ХХ век. На-

дявам се участието на Америка във формирането на глобалната поли-

тика да не се доминира от милитаризацията и да не се ръководи от 

непременното надмощие навсякъде по света. 

Вярно е, че американската демокрация се различава от общата пред-

става за демокрация. За да се превърне тя в американски социализъм, 

който със сигурност ще е по-различен от представите ни за социали-

зма, развил се в Европа, трябва да се направи силна социална ориента-

ция на всички политики в Америка. Навярно няма да наречем този мо-

дел „социализъм“, но изборът на Америка, още повече в условията на 

финансова криза, показва преход в полза на обществото и на хората, 

които правят държавата. Основните морални принципи на социали-

зма – равенство и братство – са приложими и в Америка, но трябва да 

се преодолее господството на печалбата. Когато това се съчетае с 

равни права за всички, защо да не се окачестви този тип обществено 

развитие като американски социализъм?! Всъщност няма значение как 

ще се нарече. Аз обаче оставам скептик.

СОЦИАЛИЗЪМ В АМЕРИКА ЛИ ?!
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во да имаме единно мнение 
в страната! Не можем да 
искаме солидарност отвън, 
а да нямаме вътрешна со-
лидарност. Нашите ядре-
ни реактори не са по-опас-
ни от тези в други стра-
ни, които работят. Трябва 
да се борим за отваряне-
то им, защото затваряне-
то им беше по-скоро поли-
тическо, отколкото техни-
ческо решение. 

– В други свои интервюта 

определяте и образовани-

ето в България като при-

оритет. Кое е онова нещо, 

което според вас тряб-

ва да се случи, та на бъл-

гарския учител да започ-

не да се гледа с уважение, 

а не с пренебрежение, как-

то е сега? 

– Трябва да започнем да 
уважаваме самото образо-
вание, процеса на образо-
ване. Учениците се разми-
наха с учителите. Родите-
лите забравиха училището. 
Безразличието в общество-
то роди отчуждението и в 
някакъв момент нещата се 
разпиляха. От друга стра-
на, се наложи стремежът 
без особени усилия да се по-
стигне резултат. Тези, ко-
ито трябваше да овладе-
ят процесите, си правеха 
експерименти дълги години 
и сега по-трудно ще събе-
рем парченцата от счупено-
то. Но съм убедена, че об-
разованието (и възпитание-
то!) е основа за устойчиво 
развитие, и настоявам да 
му се отделя сериозно вни-
мание. От всички. Защото 
можещите и знаещите хора 
носят развитието. Продъл-
жавам да работя за образо-
ванието, макар че сега не 
отговарям пряко за нито 
една образователна струк-
тура. Заедно с моя коле-
га проф. Владко Панайотов 
планираме организирането 
на национален форум, посве-
тен на участието на обра-
зованието в борбата с кли-
матичните промени. Днес 
много се говори за това. 

Но дали сме научили децата 
си да мислят защо е така 
и какво трябва да се напра-
ви? Мисля, че знанията в 
това отношение са оскъд-
ни. А практиката – спора-
дична, зависеща от ентуси-
азма на учителя. От уче-
ническата скамейка и дори 
по-рано децата трябва да 
се възпитават така, че да 
възприемат природата като 
неповторимост, като цен-
ност, без която не можем. 
Стремежът ми е да се съз-
даде среда за подобно ми-
слене и възприемане на све-
та. Иначе само определена 
група хора мислят за това, 
учените предричат и анали-
зират, политиците взимат 
политически решения... Го-
ворим за възобновяеми из-
точници на енергия, гово-
рим за спасяване на плане-
тата, но действаме друго-
яче. Затова се налага обра-
зование, образование и обра-
зование.

– Българите продължа-

ват да се отнасят скеп-

тично и дори негатив-

но към работата на бъл-

гарските депутати в ЕП. 

Как бихте ги убедили да 

променят мнението си?

– Вярно е, че рядко по-
падам на положителни от-
зиви за нашата работа. Но 
ви уверявам, че всички чле-
нове на нашата делегация се 
стараем максимално да опол-
зотворяваме времето си в 
ЕП в интерес на България. 
А времето, което прекарва-
ме в България, посвещава-
ме на непрекъснати срещи 
с граждани, с представите-
ли на различни институции 
и организации и на органи-
зиране на различни събития. 
Можеш да убедиш някого, че 
си полезен, само с поведение, 
с работа, с отношение към 
хората. Трябва да си 100% 
човек, да умееш да даваш, да 
не се мислиш за необикновен, 
да бъдеш професионалист в 
областта, в която работиш. 
За евродепутата е задължи-
телно да бъде професиона-
лист в няколко области, за-
щото наистина му трябват 
много познания, за да може 
да си служи с информацията, 
която го залива. Опитвам се 
да убедя хората и като се 
срещам с тях и разговарям 
непрекъснато, а когато мога 
– помагам да решат и някои 

въпроси и проблеми. Имам 
няколко информационни офи-
са. Интересно се получи съ-
четанието на работата на 
информационен офис на ЕП с 
българско народно читалище. 
Опитът ми с Народно чи-
талище „Д. Дебелянов“ в к-с 
“Яворов“ в София ме прово-
кира да търся това сътруд-
ничество и в други градове, 
защото по този начин се ре-
шават две задачи – първата, 
че повече граждани се докос-
ват до информация за ЕП, и 
втората, че тези контакти 
осигуряват подкрепа за са-
мото читалище. Какво по-
добро от това българската 
традиция да се съчетае със 
съвременна европейска прак-
тика! От друга страна, ми-
сля, че все още се търси 
по-добрият механизъм за из-
граждане на по-добра кому-
никация между евродепута-
тите и българските власти. 
Тук има какво още да се 
желае и направи. При една 
добра комуникация позиции-
те ни в ЕП биха били значи-
телно по-силни и стабилни в 
интерес на България. 

– Какво пожелавате на 

България?

– Да бъдем верни  на всич-
ко, което сме започнали. Да 
бъдем силни за всичко, кое-
то ни очаква.

– А какво ни очаква според 

вас на фона на световна-

та криза?

– Много предизвикателства. 
Финансовите проблеми ще 
създадат  икономически про-
блеми, ще пострадат поч-
ти всички сфери. Дали пове-
че или по-малко, това зависи 
от размера на кризата извън 
България. Но кризите се уп-
равляват. В такъв момент 
трябва много гъвкавост, 
умения да маневрираш, да 
проявиш дух на предприемчи-
вост. Както казват, човек 
в трудностите се познава. 
И отново ще повторя – в 
момент на криза ни трябва 
повече солидарност. 

Интервю на 
Миглена ИВАНОВА

ДДДоцДоцДоцДоцДоцДоцДоцДоцДоцДоцДоцДДоцДоцДДоцДоцДДДДДоцДоДоццДоДоцДДДДДоцДДДДДД ц. М. МММММММ. М. ММ. ММ. М. ММММММ ММ. Маруаруараруаруаруаруаруаруаруаруаруаруаруаруаруарууууррууся ся сясясяся ясяся сяяссссяся Л бЛюбЛ бЛЛюббюбЛюббЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбЛЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбЛюбюббЛюббЛюбЛюббюббюббюбчевчевчевчевчевчевчевчевевчевчевччеввчевчевчеччеввчевчччевчеввевеч вва (((а ((а (а (а (а (а (а (аа (а (а (а (а ((а (ааа (а (а (а (а (а (а (((((((((((((((((((((вдявдяввдявдявдявдявдявдявдявдявдявдядвдяввдяввдвдявдявдяядявдяддддддддддддддддддддд сносносносносносносноснонононооооснсннонснооноссноооснооснсннснооосннннснооонооооссссноснннсносносноно))))))))))))))))))))))))))))))))) ) ) )))))))))))))))

и Ми МММи ММММММММММММММММММММММММи ММи Ми ММи ММММи ММии ММи МММи МММии ММММММи Миии Ми Ми Ми ММММММи Ми ММиии Ми Ми Ми Ми ММи Ми Мииии Ми МММи МММММи МММММММММиии ММММи ММи Ми Ми ММи Ми Ми Ми ММи Ми Ми МММииии МММи Мииии МММиглиглигиигиггггглиглиглиглииигггггиглиглиглиглигллигигллиии лигллиглиглллииииииииггиглгглиглллиглиглиглииигиглиглигиглиглиглигиглигиглиглиглигиглиглигиигленаненаенаенаенаенаенаенаененаенаааенае ааенанаеееннненнннааааенааанааеееееененаененаненаенаенаенаенаенаенаееенаеенаннееененаенаенаенаенаенаенаенананаенананана ИИвИИвИвИвИвИИвИИИИвИвИвИвИвИвИИИИИвИвИвИвИвИвИвИвИвИвИвИвИвИвИвИИввИввИвИИвИвИИвИИвИвИИвИвИввввИвИИИИИИИИИИвИИвИвИвИвИвИвИвИв ИвИв ИвИвИИввИввИвввИвИвИв Ив Ив ИвИ Ивв ИвИИИвИваноаноаноаананоа онооанннооооанооноооноааааааанннанананоанонооаноноаааноаноаноннаноаноооанооаноаноннооаноаноаноаноннаноаноаноаноааааноаноаноааноааааноаанона вввввввввввввввввваввввввввавааааваававвввввввваввававава ввававввва ва ва ва ваваавававава ваваавааваа в Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев ЕЕв ЕЕЕвввв Ев Ев ЕЕЕЕЕЕв Еввввввв ЕЕв Ев ЕЕв Ев Евввв Ев Ев Ев ЕЕЕЕв Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев Ев Евв Ев Ев Ев Ев ЕЕЕЕЕЕв Евв Ев ЕЕвввввввввввввввввроввввввввровровроввровровровровровровровроровровроврооврврвроввроврвровроввровврр ййййпейпейпейпейййпейййпейпейпейпейпейпейпейепейейпейпейпейпепейпп кскискиккскиккскискискискиискикскискискикскискискикискискикскискикисскиииияяяяя яяя я яя яяяяяяяяяяя 

пппарпарпарпарпарпарпарпарпарарарпарпппарпппарарарпппппппарараррррпппаррррламламламлламламлламламамлаламамламаамламламмламламламл мментентеентентентнтентеентенттентнтентнтентентентентенеентнттттттт по попо попопоппопопопопопо поопппоппопппоп  вр вр вр врвр вр вр врврвр вр врвврвр вр врввввввврврврвврврврремеемеемеемеемеемеемеемеемеемеемемеемемемеемемеемеемеемм  нана на на на нанна на на на нана нан нанананананннана  

ообиообиобиобиобиобибибиобибиобибобибиообиобиообиообиообииоообобибобичайчайчайчайчайчайчайчачайчайчайчайчайчайчайчайчачачайчччччайнитнитнитнитнитнитниттнититнитнитнитттиинитнитнии е ге ге ге ге ге гге ге ге гге ге ге ггеее ггее геее ггге гее ге гг групрупрупрупрупрупрурупрупрупрупрупрупрупрууппруппрупрупрурупррурупрупрурупурупупррруурурупрупупрупупрупррррууурруурурупруппруруруруруруруруруруууууу овиовиовиововиовиововиовиовиовиовивиовиовивиовииовиовиовиовииивввивиовиовииоововиовиовиоовиовививвииви ввививвививививививививививвввививииивививививвиивививи виви виви ви в вивиивививизитзитзитзитзизитзитзититззитзитизиз тзитззититтзитзитзитззитттзитзититтзитиизиттзитзититзизитзитзититзитзизититтзззиизизи и нии ни ни нии ни нни ни нниии ни нни нии ниии ни ни ни ни ни ни ни ни ни ни ни нннннннаааааааааааа ааааааа а аааааа

ддеделделделделделделеделделделелддделделлделелеелделеделеледеллеееледдддд егаегаегаегаегаегаегаегаегаегегаегаегааеегаегаегагегаеггегаегаегаегае циициициициициииициииицииииициицииициииицииицциицциицицццццццц  от от от отот отот отот отот отоототтооотоо отоооо  Бъ Бъ БъБББъБъ БъБъБъБъ БъБъББъБъ Бъ БъБъБъъБъъБББ лгалгалгалгалгалгалгалгалгагааааллгалгаагарияриярияррияриярияриярияиярияриярррияриярриррияриярияяяяриярияярияииияиррррррррррр  в в в  в  в  в  в вв в ввввввв вввввв в ввв БрюБрюБрБрюБрюББрюБрюБрюБ ююБрюБрюрюБрююБрюБрюБрюБрюрююрюБрюррюБрюБрБррррррррррр ксексексексексексексексексексекссксеккксексекксекксексексексексессееелллллллллллллллллллл

Бела, брой 3 (133), 200968



Н
епознатите хора ние посреща-
ме не само по дрехите, но и по 
красноречието им. Този, който 
ясно изразява своите мисли, ни 

се струва уверен в себе си и успешен. 
А онзи, който се обърква в думите 
си като пиле в кълчища, често ос-
ъждаме като смотаняк. Умението да 
говорим ни спасява от много пробле-
ми и ни спестява много време. Но не 
се отчайвайте, ако не можете да се 
похвалите с ораторско майсторство. 
Човек може да се научи на красноре-
чие на всякаква възраст. И първото 
нещо, на което трябва да обърнете 
внимание, е техниката, която използ-
ват професионалните актьори. 

„ДА, И...“
Тази техника предполага веднага да 

се съгласите с думите на събеседни-
ка си, като се опитате да продължи-
те темата и едновременно с това да 
му дадете ключ за продължаването на 
разговора. Как работи тази техника? 
След семейна вечеря например ваша-
та свекърва казва: „Утре съм решила 
да направя ябълков сладкиш.“ Вие мо-
жете просто да отвърнете „Супер!“ 
и да приключите разговора. Тогава на 
масата ще се възцари изразителна па-
уза. Но ако се възползвате от ак-
тьорската техника „Да, и...“ и каже-
те „Супер! Няма да забравя кога за 
първи път ядох от този твой слад-
киш – когато ме беше поканила на 
гости, за да се запознаем“, свекърва 
ви най-вероятно ще се впусне в при-

ятни спомени. Целта е постигната – 
вие сте участвали в разговора и сте 
дали възможност на събеседника си да 
доразвие темата. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Представете си, че в компанията 
на приятели срещате непознат мъж, 
който привлича вниманието ви. Този 
мъж се обръща към вас с въпроса: 
„Как мина уикендът?“ Ако отгово-
рите просто „Добре“, тогава разго-
ворът ще „попадне в задръстване“ и 
вие ще се лишите от шанса да по-
общувате с мъжа, когото вече сте 
харесали, за да го опознаете. Но ако 
отговорите на наглед баналния му въ-
прос по-подробно, ще помогнете на 
събеседника си да продължи разговора. 
А той би протекъл много по-иначе, 
ако кажете: „Страхотно! Почти ця-
лата събота прекарах в близкия парк 
със своя лабрадор. Кучето ми обаче 
наръфа играчката на едно момченце, 
което си играеше в парка. Беше мно-
го смешно, но и конфузно.“ Сега събе-
седникът ви има достатъчно инфор-
мация, за да продължи да си говори с 
вас. Той може да ви попита например 
„Обичате ли кучета?“, „В кой точно 
парк бяхте в събота?“. Или пък да 
сподели: „И аз обичам през почивните 
дни да се разхождам на чист въздух, 
но нямам куче...“ И от тук насетне 
разговорът да се прехвърли на тема-

та „Домашни любимци“. 
Въпросната актьорска техника по-

мага и при водене на неприятни разго-
вори. Представете си, че вашата дъ-
щеря ви заяви: „Мразя учителката по 
химия! Тя е глупачка!“ Вие, естест-
вено, можете да възразите „Какви са 
тези глупости!“, но този ваш отго-
вор няма да доведе до никакви проме-
ни. А ако се възползвате от актьор-
ската техника „Да, и...“, разговорът 
може да протече примерно така: „Хм, 
да, разбирам те. Спомням си, че кога-
то бях на твоята възраст, ненавиж-
дах учителката си по английски, до-
като тя не започна да ми пише шес-
тици!“ – „Но химичката никога няма 
да ми напише шестица!“ – би се на-
месила развълнувано дъщеря ви. „То-
гава нека заедно да помислим как да 
направим така, че това да се проме-
ни“ – ще я апострофирате вие и цел-
та отново ще е постигната. Вмес-
то да се впуснете в излишни упреци 
към дъщеря си и да я отдалечите от 
себе си, вие я правите свой съюзник, 
с когото заедно можете да обсъдите 
стратегията и тактиката на бъде-
щите є действия. И, естествено, да 
решите проблема. 

СЛЕДВАЙТЕ ПЪРВАТА СИ МИСЪЛ

Сигурно сте забелязали, че профе-
сионалните тв водещи на предавания 
на живо реагират светкавично на ду-С
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Да поговоримДа поговоримДа поговорим

красиво?
УРОК ПО ОРАТОРСТВО

НИЕ ВСИЧКИ СИ МЕЧТАЕМ ДА СМЕ ОРАТОРИ. НО УМЕНИЕТО ДА УБЕЖДАВАШ, ДА 

ИМПРОВИЗИРАШ ИЛИ ПОНЕ ЯСНО ДА ИЗРАЗЯВАШ МИСЛИТЕ СИ НЕ Е ДАДЕНО ПО 

РОЖДЕНИЕ НА ВСЕКИГО. АКО ЧЕСТО ВИ СЕ НАЛАГА ДА ЧУВАТЕ ПО СВОЙ АДРЕС 

„А КАКВО ИСКАТЕ ДА КАЖЕТЕ С ТОВА?“, ТРЯБВА ДА ПОРАБОТИТЕ НАД ИЗКАЗА СИ.
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мите на събеседниците си. Да, тези 
хора се открояват със завидното си 
красноречие и „простосмъртните“ не 
могат да се сравняват с тях. Каква 
е тяхната тайна? Коментаторите и 
водещите никога не се замислят дъл-
го над това, какво да кажат и как 
да го кажат, защото са притиснати 
от времето. Те прекрасно са разбра-
ли, че е по-добре да произнсеш първо-
то нещо, което ти дойде наум, от-
колкото да направиш пауза, за да об-
мислиш внимателно отговора си. Ина-
че динамиката на разговора отива на 
кино. Може и да ви прозвучи странно, 
но най-често първата мисъл, която ви 
осени, се оказва не толкова лоша. За-
това є се доверявайте. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Постарайте се да се освободите от 
навика внимателно за претегляте вся-
ка дума, която изричате, преди да 
я изречете. Докато вие усилено раз-
мишлявате над „правилните“ отгово-
ри, настъпва многозначителна тиши-
на, от която събеседникът ви може 
да се подразни. 
Представете си, че вие сте на ин-

тервю за нова работа. Толкова добре 
сте се подготвили за това събеседва-
не, че можете като робот да изреди-
те силните и слабите си страни, да 
разкажете за онова, което не ви е ха-
ресвало на старата работа, и моти-
вирано да обясните защо сте идеални-
ят човек за мястото, за което кан-
дидатствате. Но повече от вероятно 
е по време на интервюто да ви зада-
дат въпроси, които не сте очаквали и 
за които нямате готов отговор. По-
тенциалният ви шеф може например 
да ви попита: „Наистина ли искате 
да работите в безумна фирма като 
нашата, в която служителите нямат 
почивен ден и не роптаят никога, ко-
гато ги затрупват с нови и нови зада-
чи?“ Човек, свикнал да претегля вся-
ка своя дума, сигурно ще се постарае 
да спечели време: „Е, това е интере-
сен въпрос. Да му се отговори, не е 
лесно, но аз все пак ще опитам...“ До-
като прознесете всички тези безпо-
лезни думи, събеседникът ви ще загу-
би интерес към вашата кандидатура. 
Вместо това се доверете на вътреш-
ния си глас и стреляйте право в цел-
та. Отговорете веднага, като се пос-
тараете да не критикувате вътрешно 
всяка своя дума (именно заради тази 
вътрешна критика и съмнения речта 

ни се изпъстря с излишните „ммм“, 
„ъъъ“, „значи“, „разбирате ли“ и про-
чие). Можете просто да кажете: „А 
защо вие работите в тази безумна 
фирма?“ Това, разбира се, не е идеал-
ният отговор, но върши работа. Мо-
жете да се изразите и по-отвлечено: 

„Мисля, че ако работата ми харесва, 
нищо не може да ме притесни.“ Или 
пък да възкликнете: „При вас се ра-
боти без почивен ден? Наистина сте 
луди!“ На последната ви реплика по-
тенциалният ви началник ще се раз-
смее (щом ви задава горния въпрос, 
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1. ПРЕДИ ВСИЧКО ясно определете какво и на кого искате да кажете. Ако изявлението ви 

има ясна цел, вие ще говорите по-добре и по-интересно. А ако знаете, че импровизация-

та не ви е силна страна, подгответе се за тази реч отрано. Запишете тезите си, преговоре-

те ги, потренирайте пред огледалото. И всичко ще ви се получи добре!

2. ПОМНЕТЕ, че началото на речта е нейната най-важна част. Ако веднага привлечете 

вниманието на събеседниците, те ще ви слушат до края. А ако започнете с мънкане и ко-

лебания, хората веднага ще загубят интерес към онова, което се готвите да им кажете, дори 

то да е гениално. 

3. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ на това, как точно говорите. Скованият и притеснен глас и на-

прегнатото лице отблъскват. Съветваме ви да наблюдавате внимателно как се държат 

актьорите или конферансиетата пред публика – свободно. Преди да започнете да говорите, 

си поемете дълбоко дъх и отпуснете лицето и тялото си. Дори и само с този жест вече ще 

привлечете вниманието и ще създадете впечатление на уверен в себе си оратор. За да се на-

учите да се отпускате, възползвайте се от две лесни упражнения. Първото: повдигнете ра-

мене, като се опитвате да ги допрете до ушите си. Задръжте напрежението няколко секунди, 

след което отпуснете раменете. Второто упражнение се нарича „желязно човече“: напрегне-

те мускулите на цялото тяло (на лицето, на корема, на ръцете, краката и даже на пръстите). 

Задръжте напрежението 3 секунди, след което се отпуснете. Запомнете усещането на от-

пуснатото тяло. Точно в такова състояние трябва да сте, преди да започнете речта си пред 

публика. 

4. ПРАВИЛНОТО ДИШАНЕ е също много важно – то трябва да бъде равномерно и дълбоко. 

Направете няколко дълбоки вдишвания и съответно издишвания. При вдишване трябва да 

усетите как стомахът ви се повдига. Издишвайте през устата, но така, че да чуете звука 

„пффф“. Това ще ви помогне да се успокоите. 

5. ГЛАСЪТ Когато ви предстои да говорите пред публика, си представете, че гласът ви 

идва от долната част на стомаха. Ще забележите как гласът ви наистина ще стане 

дълбок, наситен и убедителен. Изследване сочи, че именно такива гласове се харесват най-

много на хората. 

6. СЛЕДЕТЕ за силата на гласа. Не си мърморете под носа, тъй като не говорите сами със 

себе си все пак. Но и не викайте прекалено, защото това също издава, че сте напрегна-

ти. „Истината“ е някъде по средата. 

7. НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ да правите паузи! Когато човек се притеснява, той говори прека-

лено бързо, защото му се иска по-бързо да свърши. В резултат на това той „гълта“ зву-

ци или цели думи и изглежда жалък и смехотворен. Затова се старайте да не бързате, когато 

вдигате тост или изнасяте реч. Правете смислови паузи – те правят речта по-внушителна и 

привличат вниманието към онова, което казвате. 

8. ТРЕНИРАЙТЕ колкото е възможно повече. Изберете си някакъв кратък текст и го проче-

тете на глас няколко пъти по няколко различни начина. Първо – монотонно, обърнати към 

прозореца, след това – все едно четете ода, обърнати към стената и т. н.... 

9. ПРОБВАЙТЕ и няколко упражнения за артикулация. Представете си, че ръцете ви са вър-

зани, а на лицето ви е кацнал комар, който се налага да прогоните само с движения на 

устните. Другото упражнение е да се усмихвате, но без да отваряте устни и да показвате 

зъбите си. Всички тези упражнения много ефективно тренират мускулите на езика и устни-

те и благоприятстват подобряването на артикулацията. 

А сега – 
ТОСТ!

Никой сериозен празник не 

минава без сериозни тостове. 

Тостовете са вид речи пред 

публика, независимо че тази 

публика може да включва само 

ваши най-близки приятели или 

роднини. За да звучат вашите 

тостове увлекателно и 

интересно, ето какво трябва 

да направите.
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значи има чувство за хумор) и ледът 
помежду ви ще е стопен. Важното 
тук е да се доверите на интуиция-
та си. А за да не ви изиграе тя лоша 
шега, ви трябват тренировки. 
Поработете над умението да от-

говаряте бързо, без да се замисляте, 
като за целта използвате любимия си 
тв сериал. Изберете си ролята, коя-
то искате да играете, и се старай-
те при диалозите, които текат, да 
изпреварвате отговорите на актьора. 
Ако на вашия любимец са задали въ-
прос, отговорете вие. Ако от него 
искат обяснение, направете го вие. 
Смело говорете това, което ви идва 
наум, но без да излизате извън рамка-
та на сюжета. Дори и думите ви да 
звучат смешно и абсурдно, не се при-
теснявайте. Никой не ви слуша наис-
тина. Това упражнение ще ви помогне 
да отработите навика да отговаря-
те спонтанно. 

ПОДАВАЙТЕ ТОПКАТА 
НА СЪБЕСЕДНИКА

Ако искате да говорите интерес-
но и убедително, ще трябва да осъз-

наете нещо много важно. Без събесед-
ника вие сте празно място. Въпреки 
че твърдението е толкова очевидно, 
повечето от нас не се замислят за 
него, когато разговарят с някого. Хо-
рата се опитват да станат лидери в 
спора, да натрапят на някого своето 
мнение, да демонстрират красноречие-
то си. Но ако нямате събеседник, не 
бихте могли да направите нито едно 
от гореизброените. Ако няма с кого 
да разговаряте, няма да има и смисъл 
да изразявате свързано мислите си. 
Колкото по-уважително се отнасяте 
със събеседника си, колкото по-ком-
фортно се чувства той по време на 
разговор с вас, толкова по-добри ще 
бъдат резултатите от този разговор. 
Не забравяйте това и много скоро ще 
се убедите, че да разпитвате събесед-
ника си и да коментирате неговите 
изказвания, е много по-интересно, от-
колкото да сте лидер в разговора. 

УПРАЖНЕНИЯ 

Изслушвайте докрай събеседника си. 
Давайте му възможност да завърши 
изказването си. Представете си след-

ната ситуация. Вие сте поканени на 
гости, където са се събрали хора, ко-
ито не познавате много добре. Гости-
те обсъждат книга, която неотдавна 
и вие сте прочели. Тази книга толкова 
ви е харесала, че можете подробно да 
разкажете сюжета є и да блеснете в 
разговора. Но ви съветваме да избере-
те друга тактика. Обяснете накрат-
ко защо книгата ви е харесала, а след 
това добавете: „Преди няколко дни 
срещнах на улицата Ема, която спо-
дели с мен нещо много интересно за 
тази книга, но нямах време да я изслу-
шам, тъй като бързах. Ема, кажи на 
гостите онова, което тогава каза на 
мен.“ В този момент с един куршум 
ще убиете два заека: първо, ще се спа-
сите от неприятния момент да гово-
рите дълго време соло пред не много 
позната компания и второ, ще дадете 
възможност и на друг човек да изрази 
мнението си, което той навярно ще 
оцени като голям жест. Не се опит-
вайте да доказвате на околните, че 
вие сте най-умният човек на света, и 
животът ви изведнъж ще стане мно-
го по-лесен за живеене. 
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Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна 

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

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

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

ване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайайРайннннананааааааана а аннаааанааааанаааанааааннанаанааннааананаанааааннаанааа АнгАнгАнгАнгАнгАА гелоелоелоелелоооелелл ваввввававвааваа

м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

Н
яма по-големи изненади от 
тези, които ние поднасяме 
на самите себе си. Ако до 
вчера нещо ни се е струва-

ло немислимо, недопустимо, невъзмож-
но, днес може и да се гордеем с него. 
И все пак понякога пред внезапен по-
рив, желание или препятствие се ула-
вяме да мислим или казваме: „Не вяр-
вам, че ще успея да...“

ОТКЪДЕ ИДВА ТОЗИ СТРАХ? 
Неизвестното засилва нашите тре-

воги, прави ни по-предпазливи, по-нере-
шителни. Разяждащите съмнения сто-

пират инициативността ни, парализи-
рат личността ни. Някак си престава-
ме да се окуражаваме, да даваме шанс 
на способностите ни да се изявят. 
„Ако не бях толкова възрастна, щях 

да се посветя на живописта. Обичам 
да рисувам, но сега вече е късно. Ня-
мам време, пък не ми достига и сме-
лост“ – споделя моя клиентка. 

СМЕЛОСТ ЗА КАКВО? 
Да опиташ да правиш нещо, което 

харесваш, и да поемеш риска да се про-
валиш? Но може и да успееш. Нагласа-
та, че желанията ни непременно ще се 
разбият в плочника на реалността, ни 
кара да робуваме на предразсъдъци, да 
се оглеждаме в очите на другите и за-
дължително да получаваме одобрение за 

нещата, които предприемаме. 
Още по-нелепо звучим, когато обяс-

няваме успеха си с думите „Никога 
не съм вярвал/а, че ще успея“. Това 
е най-категоричното отхвърляне на 
собственото „аз“. Зад тези думи ли-
чат ниската ни самооценка и 

ЛИПСАТА НА ДОВЕРИЕ 
В САМИТЕ НАС 

От омагьосания кръг на съмненията 
и тревожностите се излиза само ко-
гато се осмелим да осъществим на-
шите желания или поне опитаме да 
го направим. Защото успехът е вина-
ги на страната на смелите. Знам, че 
сте го чували. Време е да го повярва-
те и да действате. 

Райна АНГЕЛОВА, психолог

НЕ ВЯРВАМ, ЧЕ 
ЩЕ УСПЕЯ ДА...

Подхранване с пчелно млечице 

от ЕLSEVE

Повече от всеки друг тип коса 
сухата изглежда слаба и изтоще-
на. Тя губи жизнеността си, елас-
тичността си, изглежда слаба, без 
обем, трудно се разресва. Пчел-
ното млечице е регенериращ хра-
нителен концентрат. Съдържа 24 
основни активни съставки, за да 
възстанови сухата коса. 
Серията за коса ELSEVE RE-
NUTRITION подхранва косъма в 
дълбочина и възвръща жизненост-
та на косата, без да я утежнява. 
Тя става отново еластична и гъв-
кава. Преоткрийте усещането за 
жива, копринено мека коса с въз-
хитително бисерния шампоан, из-
ключително нежния балсам, под-
хранващата маска, дневния флу-
ид, действащ като серум, и уди-

вителния нощен еликсир от серия-
та ELSEVE RE-NUTRITION с пчел-
но млечице.

NIVEA Visage Expert Lift –
ЗА ЖЕНИТЕ НАД 45 ГОДИНИ
Настъпващата менопауза, намаля-
ващите нива на естроген и вред-
ното влияние на UV лъчите во-
дят до загуба на еластичността 
на кожата. Съединителната тъ-
кан отслабва и лицевите конту-
ри се отпускат. Проблемът е, че 
днес жените между 45 и 60 годи-
ни се чувстват много по-млади, 
отколкото са, и не искат да из-
глеждат по-възрастни, отколкото 
се чувстват. Новата серия проду-
кти NIVEA Visage Expert Lift е пред-
назначена за дами над 45-годишна 
възраст, които искат да изглеж-
дат толкова млади, колкото се 

чувстват. 
Екипът специалисти на NIVEA 
създаде формула, която прави ко-
жата видимо по-стегната и елас-
тична и изглажда отпуснатите 
контури. На практика това е вид 
лифтинг на лицето, който дейст-
ва от вътре навън.
Продуктите от серията Expert 

Lift съдържат биоксилифт и хиал-
уронова киселина – за моментален 
лифтинг ефект и дългосрочно оф-
ормяне на контура на лицето. 
Двете изключително ефективни 
съставки се разпадат до проте-
инови молекули чрез процес, наре-
чен ензимна хидролиза. Това поз-
волява на активните частици от 
продукта да проникват дълбоко в 
кожата и да оказват ефект на 
местата, където има най-много 
нужда от тях, а именно в долни-

те слоеве на кожата. 

Красиви новини
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Тя и ТойТя и ТойТя и Той

М
оже ли да обичаш 
двама души едновре-
менно и каква е тази 
трета буква в урав-

нението за вечна неразделна 
любов, което знаем от уче-
ници? Когато тези въпро-
си ни застигнат неочаквано, 
първото ни желание винаги 
е да кажем: „Не, невъзможно 
е да обичаш двама.“ „Не“-то 
е абсолютно логично, понеже 
ние несъзнателно се страху-
ваме от възможността да 
попаднем в 

ЛЮБОВЕН ТРИЪГЪЛНИК 
тъй като се нуждаем от 
стабилни отношения, осно-
вани на доверие. Изневярата 
може да доведе до много за-
губи – близките ни хора да 
се отдалечат от нас, да се 
стигне до развод, да се из-
порти представата, която 
имаме за самите себе си...
Всеки може да даде приме-

ри за случаи, при които еди-
ният от съпрузите измамно 
паразитира върху две обича-
щи го същества, а той са-
мият не обича нито едно-
то от тях. Съществува и 
друг възможен вариант – да 
се окажеш пленник на аб-
солютно истински чувства 
към двама партньори едно-
временно. 
Две любови, умножени по 

една жена (или един мъж), са 
равни на любовен триъгъл-
ник. Тази формула я няма в 
математиката, но я има в 
живота и освен това е кла-
сически сюжет в изкуство-
то. Винаги са ни много ин-
тересни филмите и книги-
те, в които героят или ге-
роинята се измъчват в лю-
бовта си към двама души и 
в опитите си да подредят 
чувствата си. Съчувстваме 

им и се мъчим да разберем 
какво намират подобни хора 
в подобни отношения.
Традицията ни е ориенти-

рала към 

МОНОГАМНОСТ 
и ние не се отказваме да 
търсим човека, който би 
могъл да ни даде всичко и 
когото чакаме с любов. Го-
тови сме да прекараме дъ-
лъг живот с него, да оста-
реем заедно и да умрем в 
един и същ ден (като едни 

Ромео и Жулиета). Но това 
е рядко щастие, идеална 
история. А реалността в 
доста случаи не оправдава 
очакванията ни. Защо ли? 
Според психолозите стреме-
жът ни към моногамност 
отразява нашето несъзна-
телно желание да възста-
новим първичната връзка с 
майката. За детето майка-
та е неизчерпаема вселена, 
която дарява с безгранич-
на любов. Макар и възраст-
ни, ние продължаваме, точ-

но като деца, да очакваме 
от партньора си онова, ко-
ето сме очаквали от майка 
си. Но напразно. Никоя лю-
бов не може да бъде сравне-
на с идеалната майчина лю-
бов. И затова се появяват 
проблемите...
Хората, които на няка-

къв етап от живота си из-
веднъж осъзнаят, че обичат 
двама души и че 

ТОВА НЕ Е ФИЛМ 
а собственият им живот, 

М + И + К = ВНЛ
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никак не са малко. Физиоло-
гията на любовта вече не 
е скована в рамките на кла-
сическия морал. Дуалистич-
ното категорично диферен-
цирано разбиране „обичам–
не обичам“ е пропито със 
страшно много оттенъци. 
Рейтингът на любовта е 

толкова висок в нашия жи-
вот, че именно затова ние 
я определяме като най-не-
простимата причина за 
собствените си или за чуж-
дите изневери. Често оба-
че, когато изневярата ста-
не факт в някоя двойка, 
изневерилият партньор едва 
тогава разбира, че не е из-
менил само заради секс, а 
заради любов. 
Причина за любовното 

раздвоение би могла да 
бъде също и не-
обходимост-
та на човек 
да задоволя-

ва различни свои влечения 
и потребности с различни 
партньори. Фройд говори за 
две основни влечения – та-
кова, основано на нежност 
(което в някакъв смисъл е 
обусловено от привързанос-
тта към майката), и еро-
тично (чиято цел е сексуал-
ното удовлетворение). При 
възрастния човек те тряб-
ва да се слеят в едно и 
да бъдат насочени към един 
партньор. Истината е, че 
много често тези две вле-
чения остават разделени и 
за тяхното удовлетворение 
се избират различни любов-
ни обекти. Не на последно 
място, третият човек се 
явява направо жизнено необ-
ходим в някой двойки. Тре-
тият помага на партньори-

те от тези двойки да 
запазят любовните си 
отношения. 
„Любовна двойка“ 

означава до голяма степен 

СЛИВАНЕ НА ЕДИНИЯ 
С ДРУГИЯ 

Има хора обаче, които из-
питват силен страх от 
сливането с другия, защото 
не обичат да се чувст-

ват обсебени, „погълна-
ти“ от някого. Ако 
и двамата партньо-
ри в двойката са та-

кива, на тях ще им е 
още по-зле заедно и още 
по-непоносимо ще се 
чувстват поотделно. В 

подобна ситуация любовта 
(на един от партньори-
те) към трети запазва 
дистанцията в двойка-
та и в същото вре-
ме държи тези двама-
та заедно. Например 
мъжът не е докрай 
близък с жена си, за-
щото има любовни-
ца. Очакваното лю-
бовно сливане оба-
че не се случва и 
между него и лю-
бовницата, защото 

той си има съпруга. 
Това е много удобна 
за него ситуация. Та-
кова положение може 
да продължи с го-
дини, докато лю-
бовницата не се 

умори от неопределеността 
на тази връзка и сама не 
излезе от триъгълника. 
Доскоро сякаш само на мъ-

жете им беше делегирано 
изключителното право да 
имат паралелна връзка. Съ-
временните жени обаче все 
по-често се стремят да 
си присвоят това „мъжко“ 
право, водени само привидно 
от желание да заличат раз-
личията между половете. 
Психолозите говорят за 

структурни различия меж-
ду мъжкото и женското на-
чало. Метафорично казано, 
мъжкото начало се движи 
от центробежни сили и за-
това мъжете са по-склонни 
към изневяра от жените. 
Женското начало се дви-
жи от центростремителни 
сили. Жените са по-склон-
ни да се привързват (и то 
много силно!) към един чо-
век и много по-рядко биха 
участвали в паралелен лю-
бовен сюжет. Но все пак 
специалистите са принудени 
да признаят, че двойстве-
ната любов е необходима и 
на много жени – за да удо-
влетвори техните дълбоки 
потребности. 
Вероятно и на вас ви се е 

случвало да бъркате имена-
та на двама мъже, както и 

ТЕ, С ТАКЪВ ЖИВОТ

ЕДИНИЯТ МИ ДАВА СИГУРНОСТ, 
ДРУГИЯТ – СТРАСТ
„Заедно сме вече две години, но нямаме дете и цялата си на-

лична нежност съпругът ми дава на мен. Харесва ми да се 

чувствам любима и защитена. Запознах се с един от прия-

телите му – спокоен, разумен, приятен. След известно вре-

ме го почувствах като свой приятел. Веднъж тримата заед-

но отидохме на екскурзия през уикенда. Тогава приятелят ни 

неволно ме докосна и сякаш ме удари ток. После правих секс с 

него. Беше страст, която до този момент не бях изпитвала. 

Винаги когато го видя заедно с мъжа ми, се измъчвам. Да 

кажа на съпруга си, че обичам най-добрия му приятел, и да 

си тръгна, би било ужасна постъпка, на която не мога да се 

реша. Така и живея. Обичам нежно единия и страстно другия. 

Да се разделя със съпруга си, означава да разбия сърцето си. 

Да не обичам другия – да скъсам душата си...“

Ивана, 27 години

ХАРЕСВА МИ, ЧЕ СЕ БОРЯТ ЗА МЕН...
„Женен съм от 20 години и със съпругата ми имаме две деца 

– син на 17 и дъщеря на 9 години. По здравословни причини 
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езиците, на които говорите 
с тях, да не знаете къде 
сте в опит да си обясни-
те коя сте. 

СЕКСУАЛНОСТТА 
е много често срещан от-
говор на въпроса, защо тър-
сим привързаност или раз-
нообразие при втори парт-
ньор. Съществуват толко-
ва видове сексуалност, кол-
кото и хора има по све-
та. Както няма двама души 
с абсолютно еднакви лица, 
така няма и двама души 
със съвсем еднакво сексуал-
но поведение. Мъжете, ко-
ито обичат две жени (как-
то и жените, които оби-
чат двама мъже), се отна-
сят по различен начин към 
всяка от тях. Сексуалнос-
тта е творчество и този, 
който свързва живота си 
с двама партньори, създа-
ва две абсолютно различни 
произведения. 
Да кажеш или да мъл-

чиш? Това е въпросът, кой-
то звучи със страшна сила 
пред онзи, който е „начер-
тал“ триъгълника. Да уде-
белиш ли линиите, които 
свързват трите точки и 
които в началото са били 
само пунктирани? 
Подобна ситуация са спо-

собни да преживеят само 
онези, които могат да раз-
говарят спокойно с парт-
ньора си, да обсъждат с 
него своите чувства и сво-
ята сексуалност. Това не е 
никак лесно, като се има 
предвид, че подобен разго-
вор е сравнително нов как-
то за обществото, така 
и за партньорите. Той 
може да направи партньо-
рите по-близки, стига те 
да са готови да се изслу-
шат и да се опитат да се 
разберат. За целта тряб-
ва да си готов да изслед-
ваш и анализираш не само 
другия, но и самия себе си. 
Впрочем невинаги желание-
то да бъдеш открит пред 
интимната си половинка 
води до положителни ре-
зултати. Преди да се ре-
шите на откровен разго-
вор, трябва да си зададе-
те въпроса: 

„ЗАЩО ИСКАМ ДА МУ/Є 
РАЗКАЖА ЗА 

ИЗНЕВЯРАТА СИ?“ 
Опитайте се да разберете 

какво ви движи. Дали това 
е желанието да подредите 
душата си и отношенията 
си, или е нещо друго – на-
пример желание да създаде-
те конкурентни отношения 

между двамата партньори, 
с които общувате. Преди 
подобни разговори никога не 
забравяйте, че на партньора 
ви ще му стане неизбежно 
болно. Напълно е възможно 
той да възприеме информа-
цията като предателство, 
да не може да я анализира 
правилно, да страда и да се 
почувства ненужен. В този 
случай праволинейността ви 
няма да бъда уместна. Кога-
то не съществува възмож-
ност да се откриете пред 
партньора и няма шансове 
да обсъдите заедно ситуа-
цията, не ви остават мно-
го други възможности. При-
емете и осмислете факта, 
че обичате двама души. 
Опитайте се да разбере-
те защо така ви се случва. 
Всяко знание за нас самите, 
дори и онова, от което ни 
боли, в крайна сметка ни 

обогатява и ни прави жи-
тейски по-пригодни. 
Много подобни истории са 

описани в книги, показани 
са във филми. Действието 
се развива драматично, на-
поено е със сълзи, обясне-
ния и скандали. В реалния 
живот съществуват хора, 
които живеят в любовен 
триъгълник в продължение 
на години и не съзират аб-
солютно никаква трагедия 
в това. Ако сте наисти-
на искрени в чувствата си, 
не бива да се обвинявате, 
че жизненият ви път ви 
е вкарал във формулата, с 
която започнахме, и че тя 
не съвпада с общоприети-
те идеали. Помнете, че две 
паралелни любовни истории 
по-скоро говорят за това, 
че вие обладавате този не-
вероятен дар на живота – 
любовта.

жена ми остана домакиня, но винаги е в течение на работа-

та ми и може да ми даде съвет и морална подкрепа. Преди 

пет години в компанията ни се появи млада жена. Съпруга-

та ми не се досещаше за страстта помежду ни. Преди годи-

на моята любима се разведе и очакваше, че аз ще є направя 

предложение. Тогава изведнъж разбрах, че не мога да напусна 

жена си, но и не мога да се разделя с любовницата си. С една-

та ми е хубаво и комфортно, благодарен съм є и изпитвам 

към нея нежност и привързаност. Другата ми дава нещо, ко-

ето също ми е необходимо – усещане за страст... Ситуация-

та се усложни, когато любовницата ми си намери мъж, с ко-

гото поиска да създаде семейство. Не ми беше лесно да взе-

ма  решение, но се преместих при нея, защото не исках да я 

изгубя. Съпругата ми, естествено, плачеше и ме молеше да се 

върна, а после се разболя. Живях с любовницата няколко ме-

сеца, всичките ми близки бяха против. Внезапно проумях, че 

не мога да не се върна при жена си. И се върнах. Сега любов-

ницата не ми дава покой, тя владее изкусно изкуството да 

ме изкушава... И знаете ли, харесва ми, че те и двете се бо-

рят за мен, аз съм за тях като трофей.“

Калин, 45 години
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ЛЮБОВ ПРОТИВ ПРАВИЛАТА

Л
юбовта никога не е 
едновременна към два-
ма души, чувства-
та постепенно се на-

сочват от един човек към 
друг. Може и да има извес-
тен период на „дублиране“ 
и на колебание кого точно 
обичаш, но в крайна сметка 

той си остава само един. 
„А ако все пак са два-

ма?“ – бихте настоявали 
вие. Ще се обърна отно-
во към киното, което, каз-
ват, отразявало живота, 
за да потърся отговор на 
вашия въпрос. Та нали вся-
ка любовна история е по-

интересна и по-внушител-
на на кинолента. А в това 
да обичаш двама души има 
пикантерия, която е до-
пълнително вдъхновение за 
някои режисьори. Ето ня-
колко магистрални режи-
сьорски версии на дублира-
ната любов. 

НАЙ-ИСТИНСКАТА

ФИЛМ „ЖУЛ И ЖИМ“

Ролята на разкрепостена-
та млада дама, омайваща 
двама мъже едновременно, 
е върхова за кариерата на 
Жана Моро. На пръв по-
глед историята е съвсем 
семпла и тривиална. Жул 

и Жим са двама приятели, 
които са привлечени от 
магнетичната и независи-
ма Катрин. Тя се омъжва 
за Жул, но се оказва, че 
обича и Жим. Е, възмож-
но ли е тримата да живе-
ят заедно, без това да е 
проблем за никого от тях? 
Напълно. При това без 
прояви на ревност и без 
никакви истерични скан-
дали помежду им. Големи-
ят Франсоа Трюфо пред-
ставя тази история дели-
катно, без никакъв намек 
за пошлост. Затова, макар 
и на кинолента, тя „зву-
чи“ реално.

Щастливи и неподвластни на всякакви 
предразсъдъци – такива са тримата герои 
в „Жул и Жим“. А вие си мислите, че 
в любовта трима са твърде много...

ЛЛЛЛЮБОВ ПРОТИВ ПРАВИЛАТ

интересна и по-внушител-
на на кинолента А в това

и Жим са двама прият
които са привлечени

Тройка спатияТройка спатия
„ОБИЧАМ ВИ И ДВАМАТА. БЕАТРИС“ С ТАЗИ НЕВИННА 
БЕЛЕЖЧИЦА БЕ СЛОЖЕН КРАЙ НА ЕДИН ДРАМАТИЧЕН ЛЮБОВЕН 
КОНФЛИКТ В ЕПИЗОД ОТ ЛЮБИМИЯ НА ВСИЧКИ ТВ СЕРИАЛ 
„СИНЬО ЛЯТО“. ЗВУЧИ ДОБРЕ, НО КАТО ЗА КИНО. ВЪЗМОЖНО ЛИ 
Е В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ДА ОБИЧАШ ДВАМА ДУШИ ЕДНОВРЕМЕННО? 
ПСИХОЛОЗИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ НЕ.
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НАЙ-КЛАСИЧЕСКАТА

ФИЛМ „КАЗАБЛАНКА“

Този филм е синоним на 
класическа любовна исто-
рия, в която има всичко: 
война, шпиони, подли типо-
ве, изискан нощен клуб... На 
този фон са той и тя – 
двама, които се обичат, но 
не могат да бъдат заедно. 
Двойката Хъмфри Богарт–
Ингрид Бергман минава за 
най-съвършената в киното. 
Само си спомнете силуета 
на Боги и насълзените очи 
на Бергман в едър план! Ди-
лемата пред нейната герои-
ня Илза е дали да се върне 
при старата си любов Рик, 
или да бяга със съпруга си 
в Америка. Чувствата є и 
към двамата мъже са много 
силни, но тя ще предпоче-
те да продължи със закон-
ната си половинка. А Рик 
ще постъпи като истински 
джентълмен. Къде са тези 
мъже в живота? 

НАЙ-СКАНДАЛНАТА

ФИЛМ „ПЪЛНО ЗАТЪМНЕНИЕ“

Няма как да не е налице 
скандал, когато един мъж се 
колебае между жена си и... 
друг мъж. Особено на фона 
на консервативен Париж от 
втората половина на XIX 
век. Мъжът е поетът Пол 
Верлен, живеещ щастливо 
с бременната си съпруга в 
дома на заможния є баща. 
Идилията им обаче е разби-
та на пух и прах с присти-
гането на 16-годишния Ар-

тур Рембо. Верлен е обсебен 
от неговия поетичен гений 
и от неговите граничещи с 
лудост бунтарски постъпки. 
Заради Рембо той е готов 
на всичко, включително да 
се впусне в обречена и въз-
мутителна сексуална връзка. 
Верлен все пак обича и съ-
пругата си, но нещо все го 
тегли към скандалния луде-
тина Рембо (в този образ 
младият Ди Каприо прави 
първата си голяма роля).

НАЙ-ЖЕСТОКАТА

ФИЛМ „ОПАСНИ ВРЪЗКИ“

Често сме гледали оп-
ити за прелъстяване, ко-
ито имат трагичен фи-
нал, но никога отношени-
ята между героите не са 
били представяни по тол-
кова съкрушително реалис-
тичен начин, както в този 
филм, великолепна екраниза-
ция по епистоларния роман 
на Шодерло дьо Лакло. Ко-
гато една жена рани дру-
га жена в сърцето, рана-
та рядко не е смъртонос-
на... Режисьорът Стивън 
Фриърс е подбрал най-до-
брия възможен състав на-
чело с триото Глен Кло-
уз–Джон Малкович–Мишел 
Пфайфър. Малкович предиз-
виква най-много съчувствие 
като виконт дьо Валмон, 
който, за да спечели сърце-
то на интригантката мар-
киза дьо Мертьой, тряб-
ва да прелъсти омъжената 
мадам Турвел. Той обаче се 
влюбва в своята жертва 

и нещата излизат от кон-
трол.  

НАЙ-ЗАБАВНАТА

ФИЛМ „МИКИ И МОД“

Възможно ли е да обичаш 
две жени толкова силно, 
че да се ожениш и за две-
те? Поне при Боб Селин-
джър нещата стоят точно 
така. Мики е единствената 
жена, за която той е искал 
да се ожени, поне докато 
не среща Мод. И Боб прос-
то прави това, което все-
ки достоен мъж би напра-
вил на негово място. Лесно 
ли е да живееш с две съ-
пруги, които обичаш еднак-
во, но които едва ли биха 
били толкова благосклон-
ни към теб, ако знаеха, че 
не са единствените жени в 
живота ти? Е, Боб успява 
някак да балансира нещата, 
но когато Мики и Мод за-
бременяват едновременно и 
се оказва, че ще раждат в 
една и съща клиника, не би-
хте искали да сте на не-
гово място. Малко филми 
са успявали да представят 
по толкова забавен начин 
любовните недоразумения 
между трима души, как-
то тази чудесна комедия с 
Дъдли Мур. 

НАЙ-РАЗКРЕПОСТЕНАТА

ФИЛМ „И ТВОЙТА МАЙКА СЪЩО“

Какво се случва на една 

жена, научила, че е неиз-
лечимо болна, в момент, в 
който и бракът є се разпа-
да? Ами, хваща се за пър-
вата спасителна сламка. В 
случая това са двама тий-
нейджъри с бушуващи хор-
мони, които са силно при-
влечени от нея. Теноч и Ху-
лио канят Луиза да се при-
съедини към тях в едно ос-
вобождаващо пътуване до 
морето. Тя има нужда точ-
но от това, а ще се окаже, 
че никак не е равнодушна 
към мераците на младежи-
те. Те пък от своя страна 
се впускат в жесток дву-
бой за сърцето є, който ще 
завърши по доста неочакван 
начин – и тримата ще се 
озовават заедно в леглото. 
Филмът на мексиканеца 

Алфонсо Куарон се прочу с 
доста откровените си еро-
тични сцени и с хубавата 
музика, към която чудесно 
се вписа и хитът на „Ъп-
сурт“ и Белослава.

Ивайло ТОДОРОВ
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ИнтимноИнтимноИнтимно

К
акво означава всъщност да бъ-
деш сексуално свободен и не-
обходимо ли е да се стремим 
към това? В следващите редове 

ще ви предложим обобщени мнения на 
психоаналитици, заели се да разсъжда-
ват върху природата на сексуалната 
свобода. Какво е сексуална свобода? 
Според масовото определение тя е 
самото споделено удоволствие, което 
получават и двамата сексуални парт-
ньори. Спорен е въпросът, кое разби-
ране за сексуална свобода е по-кон-
структивно – това, родено преди XX 
век, или по-новото, появило се през 
XX век. Днес сякаш не наблюдаваме 
точно свобода, а 

АБСОЛЮТНА ЗАДОВОЛЕНОСТ 
Но както анархията не означава де-

мокрация, така и абсолютната задо-
воленост не означава свобода.
Може да се каже, че сексуалната 

свобода е способност не просто да 
допреш тялото си до това на друг 
човек, а да слееш плътта си с тази 
на другия. За това е необходимо лю-
бовниците да преодолеят свенливост-

та си, да не се страхуват да гово-
рят за своите желания и фантазии, 
за насладата, която изпитват, или 
пък дори за отвращението. Това оба-
че не е толкова просто, защото се-
ксът има и разрушителен потенциал. 
Не е случайност, че обществото от 
векове се стреми да го регламентира, 
да го вкара в някакви рамки. Сексът 

определено е 

СПЪНКА ЗА ОБЩЕСТВОТО 
понеже, когато двама души се отда-
дат на чувствена любов, те се ста-
раят да се отделят от групата, ста-

дото (обществото), да се разграни-
чат от правилата, които групата на-
лага, и да си създадат свои собст-
вени. 
Впрочем някои табута, които преди 

жестоко заглушаваха сексуалността, 
изчезнаха след европейските събития 
от 1968 г. И сега е съвсем естестве-
но да си зададем въпроса „Сега, кога-
то всичко е разрешено, не трябва ли 
всички ние да се чувстваме свобод-
ни?“. Но свободата е по-скоро някак-
ва илюзия. Когато всичко е позволено, 
престава да се случва каквото и да 
било. А ако говорим за сексуална осво-
боденост, апетитът за секс се при-
тъпява и хората много по-трудно усе-
щат специфичния вкус на секса. Той 
един вид престава да бъде център на 
отношенията с другия. 

СЕКСЪТ СЯКАШ Е НАВСЯКЪДЕ 
днес, което означава, че не е никъде. 
Зад развихрените ни сексуални фанта-
зии и зад на пръв поглед неограниче-
ните възможности, които ни се пред-
лагат, се крие едно ужасно обеднява-
не, една безплътност на отношения-С
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СЕКСУАЛНА (НЕ)СВОБОДА
СЕКСУАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ НА ХХ 
ВЕК БЕШЕ ПРИЗВАНА ДА ОСВОБОДИ 

ОКОНЧАТЕЛНО ТЕЛАТА И ДУШИТЕ НИ, ДА 
ПРЕВЪРНЕ ИНТИМНИЯ НИ ЖИВОТ 

В БЕЗКРАЕН ПРАЗНИК. ТОВА НЕ СЕ СЛУЧИ. 
И НЕ МОЖЕМ ДА НЕ СИ ЗАДАДЕМ ВЪПРОСА 
„ЗАЩО?“. ЗАЩО СВОБОДНИЯТ ДОСТЪП 
ДО СЕКСА, КОЙТО ИМАМЕ, ПОДПОМАГАН 

ОТ САЙТОВЕ, ФИЛМИ И СЕКСШОПОВЕ, 
НЕ ВКАРА ПОВЕЧЕ НАСЛАДА  МЕЖДУ 

ЧАРШАФИТЕ НИ?
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та ни. Излишъкът от секс уби секса! 
Вече не съществуват никакви прегра-
ди, толкова е просто да правиш секс, 
но сексът не ни носи истинско удо-
волствие. Дори напротив.
Социалните и сексуалните табута 

ни съпътстват непрекъснато, те са 
скрити в дълбините на съзнанието ни 
и никое общество не е в състояние 
да ни избави от тях. Истината е, че 
съществува по-скоро 

ПСЕВДООТСЪСТВИЕ НА ТАБУТА 
което може да бъде сравнено с онова 
автоагресивно поведение, когато чо-
век, скован от страхове, се държи 
така, сякаш е заклет любител на екс-
тремното. Но това съвсем не озна-
чава, че този човек е победил стра-
ха си. Хората, които днес непрекъс-
нато говорят за безгранична сексуал-
ност, всъщност са обикновени пури-
тани, които не могат да преодолеят 
сексуалната си несвобода. Никак не е 
учудващо, че много от заетите в сек-
синдустрията са сексуално комплекси-
рани. Стремежът към наслада без гра-
ници е опасен – човек започва да пре-
следва абсолютна задоволеност и все-
могъщество, които са недостижими, 
и в крайна сметка се оказва в проби-
то корито. Това води до душевно оп-
устошаване, защото този човек прес-
тава да долавя границите на позволе-
ното и да се съобразява с тях. 
Изобилието от сложности на пътя 

на сексуалното удоволствие има обяс-
нение. Поддържането на всички видо-
ве близки отношения, в това число и 
сексуални, е труд. Удоволствието, ко-
ето изпитваме в резултат на този 
труд, ние възприемаме като пълно или 
непълно, ръководейки се от собстве-
ните си усещания, а не от нормите, 
наложени в обществото. Удоволствие, 
което може да бъде постигнато пре-
калено лесно, на подсъзнателно ниво 
ние окачествяваме като 

НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО, ПОЛОВИНЧАТО 
Днес сексуалността се използва ши-

роко с комерсиална цел. Сексиграчки, 
сексфилми, секссайтове създават усе-
щането за постоянно присъствие, но 
не на секса, а на порнографията. Пор-
нографията не работи в полза на ис-
тинското ни сексуално удоволствие. 
Тя може само да ни създаде комплекси 
и да ни направи тревожни. 
В наши дни много от клиентите на 

психолози и сексолози се оплакват имен-

но от силна тревожност. Някои от 
тях са се уморили да обичат и смятат 
любовта за прекалено сложно нещо, ко-
ето обременява живота им. На дру-
ги им се струва, че не са достатъч-
но ефективни в секса, че са сковани и 
несвободни, тъй като са неспособни да 
изпитват оргазъм винаги и навсякъде... 
Сексуалността трябва да бъде осно-

вана на истинските ни желания, кои-
то не могат да бъдат програмирани. 
Ако не е, започваме да трупаме един-
ствено примитивен сексуален опит, 
лишен от дълбочина.
Кога обаче можем да се страхуваме, 

че сексуалността ни наистина от-
слабва? Опитват се да ни убедят, че 
правенето на секс е 

КАТО ПИЕНЕТО НА ВОДА 
Толкова просто нещо. Сексът обаче 

не е механизъм, който можеш да за-
действаш с едно копче, нито житей-
ска сфера, в която всеки проблем си 
има решение. 
Имате проблеми с ерекцията и вед-

нага започвате да пиете хапчета... Не 
ви и хрумва даже да разчитате на 
разбиране от страна на сексуалния си 
партньор. Директно посягате към ле-
карствата. Само че хапчетата не но-
сят свобода. Сексуалността не е ре-
дичка от малки затруднения, а е свят 
на големи тайни, тъмна и загадъчна 
вселена, която може да преобърне жи-
вота ни.
Агресивната реклама, която използва 

сексуални мотиви, е заплаха за сексу-
алността ни. Ритъмът на нараства-
не на сексуалната възбуда, удовлетво-
рение и спад е различен при всеки от-
делен човек. Затова сексът, който е 

продиктуван не от нашите собствени 
усещания, а от чужди послания и ин-
струкции, е травмиращ. Просто защо-
то не отговаря на вътрешната дина-
мика на собствената ни сексуалност. 
Всичко това ни прави уязвими от раз-
ните му там сексуални дисфункции 

ОТНЕМА НИ СПОСОБНОСТТА 
ДА ЧУВСТВАМЕ

в леглото. Очевидно е наложително 
отново да се научим да намираме в 
секса и любов, и творчество, и дори 
нещо метафизично. Трябва да преста-
нем да го разглеждаме като делнична 
задача за отмятане. Сексът не е само 
физиология. Сексуалната дейност има 
нужда от по-дълбока емоционална ан-
гажираност. 
Много е вероятно следваща сексуал-

на революция да открие наново любо-
вта като единствения начин за съ-
четаване на плътските удоволствия 
със силата на чувствата. И това ще 
бъде едно ново старо откритие на 
сексуалната любов, в която еднакво 
важни са и сърцето, и тялото, и ду-
мите. Днес парченцата на този пъзел 
са разхвърляни до невъзможност да се 
подредят лесно. Опитваме се да све-
дем любовта до механичен секс, ся-
каш сме животни, които от време на 
време имат нужда да задоволят физи-
ологичните си потребности. 

РАЗДЕЛЯНЕТО НА СЕКСА 
ОТ ЧУВСТВАТА 

е една от най-ужасните последици от 
т. нар. сексуална революция. 
Излиза, че е необходимо да преминем 

от сексуална свобода към... истината. 
Много хора живеят с маската на едно 
подправено „аз“, без да разбират ис-
тинската си същност. Те обикновено 
крият вътрешната си пустота зад 
увлечения по модерното. И понеже не 
знаят какво искат, постоянно тър-
сят одобрението, съветите и мнени-
ето на околните. 
А сексуалната освободеност е част 

от свободата на истински свободния 
човек – онзи, който познава себе си и 
има „себе си за себе си“. Само този, 
който е намерил и заобичал себе си, 
може да разбере какво иска в секса и 
може да го реализира (като по този 
начин реализира себе си). И като по-
дарък да получи онова удоволствие, 
към което се стреми. Към което 
всички се стремим.

дд

Пуританството 
Е ВИНОВНО
Пуританството, така характерно за викто-

рианската епоха, е своеобразно погребение 

на любовта. През втората половина на ХІХ 

век траурът като норма на поведение в Ан-

глия се е разпространил в цяла Европа. При-

мер дала кралица Виктория, която 40 годи-

ни била в траур заради съпруга си, който по-

чинал през 1861 г. Във викторианска Англия 

се смятало за неприлично да получаваш сек-

суално удоволствие дори по любов. Смята-

ло се направо за грях. Семейните жени били 

длъжни да се представят пред съпрузите си 

в дълга нощница, която имала специален от-

вор за... сексуални занимания. Това обяснява 

мощното движение за сексуална свобода, ко-

ето възникнало в края на ХІХ и началото на 

ХХ век. И което в крайна сметка завършва 

със... сексуална несвобода.
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В
ластта на стереотипа, че 
редовният секс е здравосло-
вен, може да превърне въз-
държанието в лична драма. 

Бремето от някакъв предишен сексу-
ален опит е в състояние пък да ни 
попречи свободно да изследваме тери-
торията на новите си интимни от-
ношения. 

„Това незабравимо приключение пре-

живях след двегодишно пълно сексуално 

въздържание. Години, през които се из-

мъчвах от спомените за предишната ми 

връзка. В един момент си позволих крат-

ка, с нищо необвързваща ме авантюра, 

от която в крайна сметка получих ог-

ромно удоволствие. Усещането за леко-

та и щастие не ме напусна дълго време 

след този мимолетен секс. Изобщо не 

бях предполагала, че сексът може да има 

толкова силно терапевтично въздейст-

вие. Запознах се с моя „спасител“ в чата. 

Той също се опитваше да забрави пре-

дишната си връзка. Веднага щом се ви-

дяхме, почувствахме силно влечение един 

към друг и въобще не се опитахме да се 

противопоставим на страстта.“ 

Мила, 27 години
Оптимизмът на Мила и на нейния 

приятел за жалост не е толкова ти-
пичен случай. По-често ние сме склон-
ни да се измъчваме с безкрайни въпро-
си – от съвсем прости до екзистенци-
ални, – когато решим да сложим край 
на сексуалното си въздържание (незави-

симо от какви причини е било породе-
но то). Иначе казано, заедно с либидо-
то ни се пробуждат и страховете ни: 

 „Да кажа или да премълча тази своя 

дълга сексуална пауза?“  „Дали новият 

ми партньор ще забележи, че отдавна не 

съм правил/а секс?“  „Ще мога ли да по-

неса чуждо тяло и ще успея ли да контро-

лирам своето собствено?“ Това са само 
част от въпросите, които занимават 
тези, които са решили да възобновят 
сексуалния си живот. 

КАКВО ТОЛКОВА НИ ПЛАШИ?
Рекламите ни внушават, че редовни-

ят страстен секс е изключително не-
обходимо за живота ни занимание. И 
затова се чувстваме направо задълже-
ни да получаваме сексуална наслада и 
да се стремим към нея. Хората, които 
се отнасят безкритично към твърде-
нието, че сексът има важно място в 
живота ни, гледат на сексуалното въз-
държание като на сериозен личен неус-
пех и дори като на трагедия. За тях 
никак не е лесно да рестартират сек-
суалните си отношения. 
На вълненията и тревогите, свърза-

ни с възстановяване на сексуалния жи-
вот, са подвластни както мъжете, 
така и жените. Страховете, които 
възникват при тези обстоятелства, 
са универсални. Вярно е, че мъжете 
се концентрират върху мисълта, дали 
ще могат да удовлетворят напълно 

партньорката си след дългото прекъс-
ване на сексуалните си занимания. А 
жените се притесняват по-скоро, че 
им предстои отново да разголят пред 
мъж своето тяло, което „май вече не 
е толкова хубаво“. И пред мъжете, и 
пред жените обаче стои въпросът 

„ЩЕ БЪДА ЛИ НА НИВО 
В ЛЕГЛОТО?“ 

Нещо повече, представителите и на 
двата пола са готови да го формули-
рат далеч по-тревожно: „Ще се полу-
чи ли изобщо секс?“ Никак не е лес-
но да се довериш на друг човек, да 
се успокоиш и да получиш истинско 
удоволствие, когато си в плен на по-
добни емоции. Не забравяйте обаче, 
че откровеността може да разведри 
атмосферата, да позволи и на двама-
та партньори да бъдат по-внимател-
ни един към друг и даже по-палави. 
Ние не се страхуваме само дали ще 

бъдем убедителни в предстоящия секс, 
а и от собственото си сексуално вле-
чение (защото е възможно да попаднем 
в емоционална зависимост от новия 
си партньор, отдавайки се на този 
порив). Да се върнем към правенето 
на секс, означава да не обръщаме вни-
мание на риска, че болката и 

РАЗОЧАРОВАНИЕТО МОЖЕ 
ПАК ДА НИ НАВЕСТИ 

Но пък тъкмо и само новите отно-
шения ни дават шанс да спрем да уп-
ражняваме контрол над себе си, да се 
предадем на страстта и да „изигра-
ем“ сексуална роля, която не сме иг-
рали преди. Голяма част от психоло-
гическите и сексуалните ни проблеми 
се изострят от навика ни да строим 
интимните си отношения по предва-
рително зададена от нас схема. Така 
оставаме в рамките на някакъв образ, 
който смятаме, че ни е единствено 
присъщ. В действителност пред нас 
няма никакви препятствия. Ние сами 
си ги създаваме – с мисленето си. 
Колкото и странно да изглежда, връ-

щането към сексуалните отношения 
може да се случи и с партньор, кой-С
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СЕКССЕКС
КАК ДА 
РЕСТАРТИРАМЕ 
НАСТОЯЩИЯ СИ 
СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ, 
БЕЗ ДА МИСЛИМ 
ЗА МИНАЛОТО И 
БЕЗ ДА СЕ 
ПРИТЕСНЯВАМЕ 
ЗА БЪДЕЩЕТО?
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то изобщо не прилича на принца или 
принцесата, които сме чакали цял жи-
вот. Идеалният секс се случва тогава, 
когато и двамата участници в него 
не очакват нищо нито един от друг, 
нито от самите себе си. Няма ми-
нало, няма бъдеще, той и тя са кон-
центрирани единствено и само върху 
сексуалното удоволствие. И всичките 
им очаквания са насочени към 

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СЕКСА

Те живеят единствено в рамките на 
тук и сега. 
Наша читателка от Бургас, 39-го-

дишната Петрина, ни разказа как все 
пак е решила да продължи да се за-
нимава със секс въпреки твърдото си 
намерение да дочака „истинската лю-
бов“ и чак тогава да възобнови сек-
суалните си занимания. Той бил неин 
колега и всичко се случило след фир-
меното новогодишно парти. Тя не го 
харесвала особено, но той я изпратил 
до вкъщи, а Петрина му предложила 
да изпият по още едно последно пи-
тие. Ей така, без да се замисля мно-
го-много. Тогава се случило нещо, ко-
ето според думите є изобщо не била 
изпитвала до този момент: 

„Може би исках да докажа нещо на са-

мата себе си, но със сигурност се държах 

така, както никога досега. Обикновено 

съм тиха и плаха в секса, но тогава в мен 

се пробуди нещо животинско, за чието 

съществуване не подозирах. Изпитах не-

вероятно сексуално удоволствие. Мисля, 

че причината за моя див сексуален праз-

ник се крие във факта, че се усетих аб-

солютно свободна, понеже не изпитвах 

никаква емоционална привързаност към 

този човек. За нас двамата това беше 

просто секс. Но пък какъв секс!“ 

Най-често срещаната грешка е, че 
първия секс след дълго въздържание сме 
склонни да възприемаме като сериозен 
изпит за „аз“-а. При това не ни напус-
ка усещането за нестабилност, за нет-
райността на връзката, за нейната ми-

молетност. Най-големият ни страх е, 
че всъщност си губим времето, участ-
вайки в сексуално приключение, което 
може и да не прерасне в 

НЕЩО ПО-СЕРИОЗНО 
В главите на започва да тиктака 

нещо като хронометър. Смятаме, че 
се намираме на някакъв кастинг, на 
който непременно трябва да блеснем 
за кратко време, да покажем най-до-
брото от себе си. Тези представи за 
секса винаги пораждат тревога. Човек 
започва да играе някаква роля, а игра-
та никога не води до близост и до-
верие. А именно близостта и довери-
ето са задължителните условия една 
интимна връзка да продължи, да ста-
не „нещо по-сериозно“, а сексът да ни 
носи удоволствие. 
Не е толкова просто да започнем 

историята си на чиста страница, за-
щото носим със себе си неуспехите 
и тъгата от предишни опити и ги 
пренасяме неволно в новия си живот. 
Но, слава богу, така сме устроени, че 
каквото и да е настоящето ни, как-
вото и да е било миналото ни, искра-
та на сексуалното желание продължа-
ва да припламва в нас. 
Добре би било, вместо да се измъчва-

ме с глупости, да използваме времето 
преди любовната среща, за да настро-

им тялото си, да го подготвим за 

„СЪЕДИНЯВАНЕ“ С ТЯЛОТО 
НА ДРУГИЯ ЧОВЕК 

Например сутрин и вечер се отпус-
кайте в легнало положение за няколко 
минути и се фокусирайте върху сек-
суалните си желания. Представяйте 
си нещата, които биха ви накарали 
да изпитате удоволствие. Това гаран-
тирано събужда либидото. За да под-
готвите тялото си за секса след дъл-
го въздържание, можете да разчита-
те на масажа или самомасажа с аро-
матни масла. 
От постоянната грижа за тялото 

(независимо дали правим секс в момен-
та, или не) ние получаваме удоволст-
вие и се чувстваме уверени. Ето какво 
сподели с нас една наша читателка: 

„Обичам тялото си заради удоволстви-

ето, което то ми доставя. Всеки петък 

танцувам танго, всяка сряда се занима-

вам с йога, в понеделник обикновено плу-

вам. Глезя тялото си, грижа се за него по-

стоянно. И когато на пътя ми се появи 

някой, към когото изпитам сексуално вле-

чение, и той ми отговори с взаимност, 

тялото ми е в „бойна готовност“ за пред-

стоящия секс. Въобще не се притеснявам, 

че гола ще изглеждам зле.“ 
За предпочитане е да не се отнася-

ме толкова сериозно към физическата 
близост или поне не толкова преуве-
личено сериозно. Плувайте по течени-
ето, отдавайте се на своите чувства 
и се вслушвайте в сигналите, които 
тялото ви изпраща. Доверявайте му и 
се и се научете да си доставяте удо-
волствие. Тялото ни е фин инстру-
мент. Когато „засвирим“ на него, по-
лучаваме невероятно удоволствие дори 
ако сексуалното ни въздържание е тра-
яло няколко години. Но за целта тряб-
ва да поддържаме този инструмент – 
да бършем прахта от него, да го на-
стройваме и да го пазим. Защото за 
грижите, които полагаме за него, то 
ще ни се отблагодари с неповторима 
сексуална наслада.

Вдишай, издишай...
В „разхлабването“ и на ума, и на тялото 

може да ни помогне коремното дишане, кое-

то усилва ерекцията при мъжете, а жените 

прави по-възприемчиви към собствените им 

усещания и елиминира напрежението в об-

ластта на малкия таз. 

Седнете удобно и отпуснете раменете. 

Сложете ръцете на корема, под пъпа. Вди-

шайте дълбоко през носа (коремно), така че 

да усетите как коремът ви се повдига и се 

прилепва към дланите ви. Сега издишайте 

гръдно, като се стремите да не отпускате 

коремните мускули (коремът ви трябва да 

остане издут). Задръжте за секунди напре-

жението и вдишайте (гръдно) през устата 

или носа – гръдният кош се повдига, а коре-

мът се прибира. Направете 9 или 18 такива 

вдишвания и издишвания и ще почувствате 

как тялото ви се отпуска.

Новата модна линия 

на Жана Жекова
Повлияна едновременно от европейски и източ-
ни модни тенденции, дизайнерката предста-
ви колекция от различни като емоция офици-
ални тоалети. Вдъхновението си стилистката 
е разгърнала с помощта на висок клас мате-
рии като луксозна италианска коприна, данте-
ли и ръчно рисувани платове. Освен типичните 
за дизайнерката дълги рокли в бонбонени цвето-

ве като тюркоазеносиньо и циклама видяхме и 
серия от тоалети в черно и бяло, направени с 
изключителна прецизност. Класическата цветова 
комбинация черно и бяло е разиграна майсторски 
в съвсем нова визия. Изненада в някои от офи-
циалните облекла са големи вътрешни джобо-
ве върху силно разкроена и свободна линия. Ак-
сесоарите за пролетното представяне са големи 
копринени цветя, падащи около раменете, колани 
с цветни детайли и дълги ръкавици. 

Красиви новини
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Н
икога не си поръчвам 
супа, когато се хра-
ня с непознати. Ръце-
те ми внезапно започ-

ват да треперят и вина-
ги забравям на коя стра-
на според етикета трябва 
да си наклоня чинията, ако 
случайно нервите ми издър-
жат да си изям всичко до 
последната лъжица. Затова 
направо се вцепених, когато 
видях сервитьорката любез-
но да поставя пред Иван 

ПЪЛНА ЧИНИЯ 
С РЯДКА СУПА 

Така започна срещата ми 
с Иван Кожухаров, алпини-
ста, който през лятото на 
1990 г., катерейки в райо-

на на Монблан (Френски-
те Алпи), става жертва 
на жестока каменна лавина. 
Казват, най-голямата ка-
менна лавина в историята 
на върха. За щастие Иван 
се оказал на място, достъп-
но за хеликоптер... Френски-
те лекари не дали надежда 
за живота му и алпинис-
тът бил транспортиран в 
болница в Женева, където 
всичко започнало отначало. 
Добрите и лошите нови-

ни са вързани на общо въже 
при новото раждане на 
Иван. Ще живее, но на мяс-
то. Крайниците му са обез-
движени и прогнозата е, че 
младият човек ще остане 
завинаги заклещен в болнич-

на обстановка. Кожухаров 
остава в болницата десети-
на месеца и успява да раз-
движи ръцете си, но пръ-
стите му остават свити 
неподвижно. 
За да си изяде супата, ме 

помоли да му изкривя лъжи-
цата и с помощта на една 
специална лента, която зак-
репи на дланта си, започ-
на най-спокойно да си хапва. 
„Нали си чела „Мечо Пух“? 
Нищо не е такова, каквото 
е“ – каза ми той няколко 
пъти, докато разговаряхме.  
След инцидента 

ТОЙ ГОВОРИ ТИХО, 
ПОЧТИ ШЕПНЕШКОМ 

и за да го чуваш, трябва 

да се наведеш към него, ся-
каш за да разбереш някак-
ва тайна. Може би защо-
то неговите думи са други, 
такива, каквито могат да 
изричат само хора, на кои-
то съдбата е дала да раз-
берат много.
Иван Кожухаров отгова-

ря на две от клишетата, 
които са валидни за поч-
ти всички алпинисти, кои-
то познавам. Едното е, че 
те са добри професионали-
сти в области, за които 
се изисква сериозно образо-
вание. Иван е финансист. 
Каменопадът в Алпите го 
затрупва, когато е сту-
дент в УНСС – София. В 
Швейцария, където остава 
да живее, завършва финан-
си. Говори английски, нем-
ски, френски и руски и ра-
боти в банка в Женева. 
Другото клише, в което 

веднага го напъхах мислено, 
е, че като всеки алпинист 
е много предпазлив с жур-
налистите. Как да му обяс-
ня, че знам какво е кле-
ма, клин, френд – някои от 
джаджите, съставящи ал-
пийския инвентар?! Мога и 
да изброя всички осемхиляд-
ници и знам каква е разли-
ката между височинен алпи-
низъм и биг уол. Също така 
ми е известно, че бившият 
връх Комунизъм сега се каз-
ва „Пик Гармо“. Освен това 
абсолютно съм си забрани-
ла да употребявам в какъв-
то и да било контекст ду-
мата „покорявам“, защото 
алпинистите мразят тази 
дума. Те не покоряват вър-
хове, само ги изкачват

АКО ПЛАНИНАТА 
ГИ ДОПУСНЕ 

Не бих задала въпрос от 
рода на „Какво изпитвате, 

ИВАН И АЛПИНИСТИТЕ
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когато сте на върха? За 
какво си мисли човек там, 
горе?“. Знам, че на върха 
се правят снимки и се ми-
сли само за това, как да 
слезеш там, долу, по на-
чин, който ще ти гаранти-
ра, че ще катериш следващ 
път. Никога не съм стига-
ла по-високо от хижата, но 
съм имала гадже алпинист 
и това повишава категори-
ята ми на умност по отно-
шение на заниманието, на-
речено алпинизъм. Знам как 
се подрежда раница и кол-
ко трябва да внимаваш с 
тези готини пичове алпини-
стите, но и много чувст-
вителни по темата хора. В 
интерес на истината Иван 
се държа много възпитано с 
мен, без да има никакви га-
ранции, че няма да озаглавя 
материала си за него напри-
мер така: „Алпинист инва-
лид покорява върхове“ или 
пък „Един парализиран алпи-
нист и мислите му за жи-
вота от най-високата точ-
ка на Балканите“. 
Срещата ми с Кожухаров 

се състоя дни след отло-
женото заради лошото вре-
ме изкачване на връх Муса-
ла и дни преди изкачването 
да се осъществи. 
Но нека обясня. Иван на-

мира 

НАЧИН ДА ИЗКАЧВА 
ВЪРХОВЕ 

дори в състоянието, в ко-
ето го оставя инцидентът 
от 1990 г. През 2000 г. се 
издига на 2000 м надморска 
височина – връх Мальовица. 
През 2002 г. изкачва Вихрен. 
През 2003 г. – източната 
стена на Куклата в Рила. 
През 2007 г. вече е готов 
да се върне в Алпите, кои-
то пременят живота му, и 
изкачва Монблан дьо Такюл, 
а това са цели 4248 м над 
морското равнище! 
Естествено, в никое от 

тези начинания Кожуха-
ров не е сам. Приятели-
те му алпинисти от Бъл-
гария и Швейцария са него-
вите „ръце и крака“ в тези 
експедиции. Помежду си ал-
пинистите наричат „муле-
та“ тези от групата, ко-
ито буквално теглят или 
носят Иван. Споделям го, 
защото придвижването на 
алпинисти в планината не 
е проста туристическа ат-
ракция и изисква техника, 
опит и сериозно физиче-
ско усилие, предхождани от 
тежки тренировки. Сами-
ят Иван нарича момчетата 
„железни“ и обяснява, че в 
тези експедиции няма жени. 
Жени участват само в ор-

ганизацията. 
Иван Кожухаров 

„КАТЕРИ“ В ШЕЙНА 
ИЛИ НОСИЛКА 

в зависимост от сезона и 
условията на терена. Сами 
се досещате, че шейната 
и носилката са „изкриве-
ни“, подобно на лъжиците 
за супа, т.е. преоборудвани 
са за целите на изкачвания-
та. Интересното е, че съо-
ръженията, с които катери 
Иван, са се подобрявали не-
прекъснато. В началото ал-
пинистите са използвали за 
придвижването на Кожуха-
ров... сбруя (седалка) от па-
рапланер. Преоборудването 
е ставало постепенно, като 
след всяко излизане в пла-
нината са били изглаждани 
пропуските в катерачните 
съоръжения. 
Около 80% от хората, ко-

ито помагат на Иван във 
всички досегашни начинания, 
са едни и същи и все оп-
итни алпинисти или планин-
ски водачи. Казват, че ко-
гато всичко е добре плани-
рано, самото изкачване вър-
ви гладко. 
Ако започна да изброявам 

имената им, със сигурност 
ще пропусна някого, а както 
ми сподели един от учас-
тниците, „никой не е по-

важен от другия“. Предпо-
лагам, че наградата на тези 
момчета е радостта, коя-
то изпитват заради щас-
тието, което даряват на 
Иван. Без да са идилични 
като в приказка, експеди-
циите „Иван и приятели“ 
могат да илюстрират още 
едни думи на Мечо Пух: 
„Всеки се стараеше да по-
могне.“ Тези експедиции съз-
дават и свои собствени до-
бри послания, които всеки 
сам може да разчете.  
Никой от приятелите на 

Иван не е предполагал, че 
начинанията им ще стиг-
нат толкова далеч. Всич-
ко започнало от приятел-
ски разговори, от чуденето 
възможно ли е нещо подоб-
но и от желанието на Иван 
и останалите да се съби-
рат и да катерят „както 
преди“. В обобщението за 
смисъла на тези изкачвания 
може да се стигне и още 
по-далеч. Струва ми се, че 
тези хора прокарват пър-
тината на една 

СВОЕОБРАЗНА НОВА 
РАЗНОВИДНОСТ 
В АЛПИНИЗМА 

която други ще се зае-
мат да наименуват. Всеки 
от участниците има дру-
ги предизвикателства, за да 

Нагоре На Монблан дьо Такюл
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се доказва като добър алпи-
нист, но проектът на Иван 
и приятелите му е добра 
възможност тези хора да се 
проявят като добри човеци 
и да тренират онази изклю-
чително необходима, особе-
но в планината, готовност 
да помагаш на другия. 
Както може да се каже 

за други неща, алпинизмът 
не е за всекиго. Тежко зани-
мание е и понякога е много 
трудно да мотивираш сам 
себе си достатъчно силно, 
за да можеш да се осланяш 
на тази мотивация през ця-
лото дълго време на една 
голяма експедиция. Често се 
случва мотивацията ти да 
пропадне още по време на 
самата подготовка на тръг-
ването за някъде. Попитах 
Иван как успява да мотиви-
ра всички тези хора, без ко-
ито той на практика не би 
могъл да достигне високо-
то. Отговори ми, че тряб-
ва да питам тях и че да 
говоря само за него, означа-
ва, че пренебрегвам всички 
останали, които правят не-
говите изкачвания възмож-
ни. И дори че не трябва да 
пиша за него, а за тях.
Забравих да ви кажа, че 

на всичкото отгоре Иван 
е летял с парапланер и ако 
си мислите, че като седи-
те покрай него, ще ви иде 

да се разплачете и да се 
вайкате заради „горкия чо-
век“, уверявам ви, че няма 
да имате такава възмож-
ност нито за секунда. Тък-
мо напротив. За минути ще 
станете „жертва“ на него-
вия начин да събира хората, 
а обяснението за това се 
крие в неоспоримия факт, 
че този Иван е їбичен чо-
век. Много често се усмих-
ва, не разчита на скорост-
та на инвалидния стол и 
живее на по-бързи оборо-
ти, отколкото повечето 
хора, които познавам. Теле-
фонът му звъни непрекъсна-
то, защото, нали ви казвам, 
срещнахме се в дните пре-
ди изкачването, организаци-
ята за което е много труд-
на и специфична работа. 

„УТРЕ ТРЪГВАМЕ 
НАГОРЕ“ 

– това ми прошепна по те-
лефона ден преди изкачване-
то. Това ми е любимото из-
речение от всичко, което 
чух да казва Иван. Ех, аз не 
съм от онези, които ходят 
при лъвовете, пъхат си гла-
вата между зъбите им, зна-
ят кога да се дръпнат, за да 
не бъдат схрускани, а после 
описват преживяванията си. 
Работата не ме е захвърляла 
в ситуации, за които по-ско-

ро трябва да си наема дуб-
льор каскадьор. Защитавам 
честта на женското ни спи-
сание, като си пиша мате-
риала от ниското, и всичко, 
което ви разказвам за висо-
кото, съм го разбрала пост-
фактум. Подобно е на това 
да гледаш архивни кадри за 
изкачвания във филм. 
Впрочем предаването „Дру-

гата България“, продуцирано 
от агенция „Прима“, излъчи 
филм за Иван Кожухаров и 
ви препоръчвам горещо да 
го изгледате на сайта на 
Би Ти Ви.  
И така, на 30 януари Иван 

и приятелите му достигат 
заслона „Леденото езеро“ на 
200 м под върха. Правят 
бивак и нощувка пред засло-
на, а на следващия ден око-
ло 11.00 ч. достигат най-
високата точка на Балка-
ните – 2925 м надморска 
височина.
Зимното изкачване на Му-

сала е подготовка за пла-
нираната през септември 
тази година експедиция до 
главния връх на Монблан – 
най-високата точка на Ал-
пите и Западна Европа. 
Попитах го какво ще 

е следващото по-високо. 
„Стъпка по стъпка“, каза 
той. „Да вървиш напред“ 
е израз, който често мо-

жеш да чуеш от устата 
на този човек, който от 
18 години не може да си 
стъпи на краката. Дано не 
ви заблуждавам. Не искам 
да кажа, че гледа на онзи 
стоп-кадър от 1990 г., кой-
то е преобърнал живота му 
(но не го е спрял), така, ся-
каш това не се е случвало. 
Не мога да кажа, че е мах-
нал с ръка и е казал „Ста-
налото – станало“. Напра-
вил е всичко, възможното 
и невъзможното, за да про-
дължи напред. 
Не е за вярване, че точно 

този човек, върху когото 
съдбата буквално е хвърля-
ла тежки камъни и го е 
обездвижила напълно, е из-
вървял такъв 

ДЪЛЪГ ПЪТ 
НА СОБСТВЕН ХОД 

Не е объркан и около него 
се диша леко. Като го гле-
даш, ти идва само да му 
се усмихнеш и да го пре-
гърнеш, защото няма как 
иначе да му покажеш кол-
ко му се радваш. Никак не 
е чудно, че от десет годи-
ни Иван Кожухаров на Гер-
гьовден събира българите в 
Швейцария, където пак с 
приятели създава организа-
цията „Войводите“ и сам є 
е войводата. 
Какво да ви кажа? Сигур-

на съм, че този голям мъж 
един ден първо ще се изпра-
ви, а после ще викне и дори 
ще запее. Не знам кога, но 
знам къде. Ще бъде в плани-
ната, някъде нагоре. 
А може би това вече се 

е случило?
Така изглежда, когато се 

замисли човек за Иван, ал-
пинистите и останалите 
хора. Не знам за вас, но ду-
мата „парализиран“ мога да 
употребя за собствения си 
живот. От десетина годи-
ни не съм си подреждала ра-
ницата, спряла съм да сти-
гам дори до хижите и една 
супа ме е страх да изям.

Мирослава ИВАНОВА

Истинско катерене
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К
учето гледа на човека като на 
господар, а конят гледа човека 
в очите като равен нему, гласи 
древна мъдрост. Конете и хора-

та имат древна връзка. Вероятно ази-
атските номади са опитомили първите 
коне преди около 4000 години и отто-
гава конете станали важна част от 
живота на хората. Силна и сърдечна е 
връзката и между полицаите от кон-
ния ескадрон и четириногите им колеги.  
Като стъпите в базата в столичния 
квартал „Бенковски“, веднага ви об-
зема  приятното чуство на спокой-
ствие и хармония, което струи от 
тези красиви животни. Усещането е, 
че сте се потопили в друг, много раз-
личен и съвършен свят, при това без 
да се отдалечавате много от сърцето 
на големия град.  
Конете са с перфектна дисциплина, 

не се стряскат, не подскачат, а ни 
посрещат с любопитство и с поглед, 
в който се четат доверие и обеща-
ние: „Аз искам да бъда твой приятел. 
Говори с мен, мога да те разбера.“ 
Всеки от служителите има персона-

лен кон. Конят 

РАЗПОЗНАВА СТЪПКИТЕ 
НА ЕЗДАЧА СИ 

още преди той да влезе в хангара.
Конните полицаи казват, че между 

животното и човека има симбиоза. За 
да бъдат като едно цяло, ездачът ко-
пира характера на коня и обратното. 
Затова обаче се иска системна рабо-
та. Доверие се печели трудно. За да 
свикне конят с ездача, трябва да се 
работи всеки ден. 
Затова някои от полицаите идват в 

базата дори когато са в отпуска, за 
да работят с „колегата“ си. Според 
инспектор Митко Садовски, взводен 
командир на един от двата взвода 
в поделението, въпреки че е интели-
гентно животно, конят е много близ-
ко да природата. „И ако се остави 
месец без езда, е готов да хване пак 
дивото“ – убеден е инспекторът.      

КОНСКИ НРАВ

В базата има 50 коня, повечето се-
лекция „Хановър“, сравнително спо-

койна порода. Полицейските коне не 
трябва да са много темпераментни. 
Има и коне от смесени раси – изто-
чнобългарска, дунавска и др. Славят 
се с отлични работни качества. Пър-
гави и издръжливи са. 
В чужбина конете идват обучени при 

полицейските служители. Обикновено 
кончетата са на година и половина-две 
и полицаите само ги „ошлайфват“. До-
като у нас полицаите започват работа 
с коня, докато той още е в „суров“ 
вид. Някои от конете идват в базата 
на невръстна възраст, други се раж-
дат тук. Тъй като се предвижда мал-
ките да наследят професията на род-
нините си, те се тренират от малки. 
Всеки кон си има име, което задължи-
телно трябва да съдържа букви и от 
името на майката, и от името на ба-
щата. Кончетата се взимат още като 
малки и могат да изпълняват служеб-
ния си дълг в продължение на 20 го-
дини. После се „бракуват“ и най-често 
се обявява търг, на който се разпрода-
ват. Купувачите ги предпочитат зара-
ди спокойния нрав и доброто им въз-
питание, на което са ги научили тук. 
Когато се избират за нуждите на по-
лицията, полът на конете няма значе-
ние. Сред конете, които охраняват об-
ществения ред, има и женски. 

КОБИЛКИТЕ СЯКАШ СА 
ПО-ПРЕЦИЗНИ 

и по-непретенциозни. За да се прецени 
дали конят става за отговорната ра-
бота в СДВР, първо се гледа външни-
ят му вид. Трябва да е голям и силен, 
за да излъчва респект. И, разбира се, 
главно се взима под внимание характе-
рът му. Конят не трябва да е твър-
де буен, за да се поддава на обучение. 
Понякога е невъзможно нравът на коня 

РепортажРепортажРепортаж

ЗА КОНЕТЕ 
И ХОРАТА

СРЕЩА С НАЙ-БЪРЗИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СРЕД ПОЛИЦАИТЕ

КОНЕТЕ СЕ ПОЧИТАТ В МНОГО КУЛТУРИ И НАЙ-ЧЕСТО СЕ СВЪРЗВАТ 
С ГЕРОИЧНИ ПОДВИЗИ ПО ВРЕМЕ НА БИТКИ. ПОЧИТАНИЕ И РЕСПЕКТ ИЗВИКВАТ 
И ЧЕТИРИКРАКИТЕ ПАЗИТЕЛИ НА РЕДА ОТ ПОДЕЛЕНИЕТО НА ПСО КЪМ СДВР.
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да се моделира. „При конете е като 
при хората – всеки се ражда с харак-
тер. Имат своите наследствени гени 
и не е възможно да се промени харак-
терът на животното дори когато то 
е много младо. Ако кончето е с буен 
нрав, колкото и добър да е ездачът, 
то няма да стане пригодно за изпъл-
нение на полицейски задачи. Тогава се 
„бракува“ – обясни ми  инспектор Ми-
тко Садовски.

РАБОТНИЯТ ДЕН НА ЧЕТИРИНОГИТЕ 
Всяка сутрин полицаят и негови-

ят колега кон се срещат, след което 
следва един час грижа за животното 
– освежване, сресване и оседлаване. 
Козината им внимателно се почист-
ва. Някои коне са с дълги, прелестни 
гриви, други – с по-пънкарски  (късо 
подстригани и щръкнали). Опашките 
и гривите на жребците и кобилите 
се решат ежедневно. Непосредствено 
след сутрешния тоалет следва трени-
ровка на открития манеж в базата. 
„Най-много обичат да се въргалят 

в калта и в локвите. Като малките 
деца са“ – разказва с умиление главен 
инспектор Володя Кръстев, докато ни 
запознава с четириногите служители 
на поделението. Срещата ни е в дъж-
довен предобед, непосредствено след 
сутрешната тренировка на открития 
манеж в базата. Заради дъжда площад-
ката за раздвижване на конете е иде-
ално кална. Конете трябва да се дви-
жат много и затова имат площадка 
с електрически пастир и приспособле-
ние за раздвижване – нещо като вър-
тележка за три коня, които обикалят 
в кръг (съвсем като тези, които сте 
виждали в каубойските филми).
След това се отива на работното 

място. То обикновено са Борисовата 
градина, Северният, Южният и Запад-

ният парк. Винаги патрулират двойка 
коне с ездачите си. 
Освен че бдят за спокойствието в 

парка, конните полицаи будят и много 
интерес и приятни чувства у разхож-
дащите се. Често децата в парка изпа-
дат в захлас, когато ги видят, радват 
им се, протягат към тях ръчички. 
Конният патрул следи и за реда при 

масови мероприятия, най-често мачо-
ве, митинги и концерти. Животни-
те респектират не само с височина-
та си, но и с размерите и мускулите 
си. Освен че могат да запазят само-
обладание в екстремни ситуации, кон-
ните патрули  имат много други пре-
димства пред автопатрулите. „Конят 
може да настигне престъпник при 
преследване на труднопроходим терен, 
където не би могла да влезе кола. Жи-
вотното разцепва тълпата при масов 
бой. Дори може да срита или захапе 
престъпник, което става само по ко-
манда, разбира се. Освен това е вни-
мателно животно. Никога не би на-
стъпило ездача, в случай че той падне 
от коня. Не би настъпило и никого в 

На конско гости се ходи със захарчета в джоба. 

Май конят Дъглас искаше да ни каже: „Ех, колко 

сте недосетливи! Нищо не ми носите.“

Роси и Грасима не са просто колежки. Свързва ги 3-го-

дишно приятелство. Опитният ездач трябва да язди 

коня, без да му казва дума. Конят усеща движението 

на тялото, на краката, на поводите. И винаги разбира 

дали на гърба си има майстор

При лоши метеорологични условия тренировките 

са на закрития манеж

Време е за интервю. Диктофонът и химикалката 

не смутиха общителния Десперадо. Ех, „ако 

можеха да говорят“...

„Малките са като кадифени“ – хвали 

стоката си инспектор Митко 

Садовски и ни запознава с бебето 

на ескадрона – невръстната Агресия
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тълпата. Обучено е да пази човешкия 
живот“ – разяснява ми още главен ин-
спектор Володя Кръстев. 
Конните полицаи могат да се видят 

не само по парковете и градинките. 
Понякога собственици на големи сел-
скостопански площи се обръщат за 
помощ към тях – за да пазят рекол-
тата им от набези.

ОТЛИЧИЕ ЗА ХРАБРОСТ 
Интересна случка ми разказа инспек-

тор Митко Садовски. Било неотдавна, 
по време на публични протести, ко-
гато настроението на протестиращи-
те ескалирало до вандализъм. Навалица, 
крясъци, паника, пиратки. Конят Парк 
обаче не трепвал. Той е висок над ме-
тър и половина, цялото му тяло е по-
крито с мускули. Обучен е да не по-
мръдва дори при стрелба. Парк бил не-
посредствено до ограничителния пара-
пет. Протестиращ младеж се опитал 
да преодолее препятствието, като кре-
щял срещу коня и го заслепявал с ярка 
светлина в очите. Тогава конят го за-
хапал за яката, повдигнал го и вър-
нал нарушителя на място. „Да не ви 
се случва кон да ви ухапе. Имат много 
силна захапка, хапят по силно от куче-
тата. Освен това добре е на престъ-
пниците да не им минава през ума, че 
могат да надбягат това животно и да 
му се измъкнат“ – предупреждава ин-
спектор Митко Садовски. 

КОН БОБ ЯДЕ ЛИ?
Ако случайно ви занимава този въ-

прос, отговорт е „не“. Дневното меню 
на един кон съдържа овес, концентри-
ран фураж, гранули за подсилване, сено, 
витамини. Полицейските коне се хра-
нят като състезателните – хапват 
повече от домашните животни, защо-

то се смята, че натоварването им е 
по-голямо. Дажбата им е от 600 г до 
2 кг на хранене. Преценката за разме-
ра є е на лекар специалист, който от-
говаря за конското меню. Храната на 
конете трябва да бъде изключително 
чиста. Ако има прах по сеното, е по-
вече от сигурно, че ще се наложи след 
това да се търсят услугите на вете-
ринар.
За да вършат работата си добре, 

е важно животните да са във фор-
ма. Затова на всеки 40 дни те се 
подковават. За тази задача отгова-
рят двама специалисти в базата. Все-
ки ден ветеринар следи здравослов-
ното състояние на животните. 2–3 
пъти годишно конете минават през 
конски зъболекар. „Като хората са. 
Само дето не могат да говорят. Ако 
ги заболи нещо, стават нервни, викат 
с един особен глас“ – информира ме 
инспектор Садовски. 
За животните в базата се грижат 

и няколко лишени от свобода мъже. 

Те хранят конете и чистят клетки-
те им. Гледачите пандизчии доизтър-
пяват наказанието си, полагайки об-
щественополезен труд. 

МОМИЧЕ С ХАРАКТЕР

Казват, че професията оставя от-
печатък върху човека. Затова жена-
та, която работи наравно с мъжете 
полицаи и обуздава огромно животно, 
каквото е конят, навярно трябва да 
бъде по мъжки грубовата и с тврърд 
и рязък характер. Това мое заблужде-
ние се разсея още в първата минута 
от запознанството ми с полицай Роси-
ца Хрискова. Роси се появи в хангара в 
елегантен костюм за езда и униформе-
но кожено яке. Дългата є руса коса бе 
събрана на опашка. Мила и женстве-
на, само щом се появи, всички кончета 
подадоха муцуни навън, а някой даже 
изцвили за поздрав. Май конете по-лес-
но общуват с жени. После Роси влезе 
в клетката на своя кон Грасима (също 
женски). Прегърна го, а след това го 
поведе към закрития манеж. 
Конните полицаи са в период на уси-

лена подготовка за празника на конния 
ескадрон – Тодоровден, познат още и 
като Конски Великден. Всяка година в 
кв. „Бенковски“, на стадиона, на Тодо-
ровден се организират конни състеза-
ния. Животните от базата без страх 
скачат през горящи метални кръгове 
и изпълняват всякакви номера.
След толкова убеждаване колко обу-

чени и умни са конете, ми се приис-
ка да се кача на гърба на някой от 
тях. За всеки случай главният инспек-
тор Володя Кръстев ми обясни как 
се пада от кон. А как ли можеш да 
изпълниш тази препоръка, ако си на 
гърба на див мустанг?

Теодора СТАНКОВА

Някои са с дълги прелестни гриви, други – с 

по-пънкарски прически, а гривата на коня Джемиро е 

оформена в класически стил

След тренировъчното разтъпкване – директно 

към конската баня. Тя е задължителна. 

Особено в кално време

След прически и гримиране 

време е за костюмиране

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

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

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

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

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

Необходими са 
ОТ ТРИ ДО ОСЕМ СЕАНСА 

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

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

За повече информация
Клиника DERMAPRO

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

www.dermaproclinics.com

Приложения на IPL технологията
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Т
я е кръгла, с множество сек-
ции, в които са групирани 
чекмеджетата на душите 
със сходни интереси, мисле-

не и занимания (тези на учените на-
пример са на едно място, а душите 
на писателите и поетите – на друго). 
Впрочем според пазителите на Ака-
шовите записи (за тях ще прочетете 
по-долу) душите на всички земни хора 
се класират в четири основни групи: 
на семейно ориентираните (тези, ко-
ито посвещават живота си на семей-
ството); на кариеристите (тези, за 
които най-важното в живота е кари-
ерата); на бонвиваните (тези, чийто 
житейски приоритет са удоволстви-
ята) и на хамелеоните (смесена гру-
па, която обединява характеристики-
те на предишните три). 
Всяко чекмедже („файл“) в тази сво-

еобразна библиотека се отваря с оп-
ределен код. При отварянето му се 
излъчва светлина (енергийноинформа-
ционен светлинен поток). Това всъщ-
ност е информацията за съответния 
индивид, включваща всичко за него – 

неговите действия, чувства, наме-
рения, подходящите за него хора за 
кармични срещи... Размерът на всеки 
„файл“ зависи от продължителността 
на живота на индивида на земята и 
от броя на неговите прераждания (ин-
формацията във „файла“ се модифици-
ра постоянно след всяка следваща ре-
инкарнация). 
Акашовите записи са инструмент за 

ОТВАРЯНЕ НА ПОРТАТА 
НА ВИСШИЯ РАЗУМ 

където действителността е доста 
по-различна от земната. Затова дори 
хората, които могат безпроблемно да 
четат информацията от Акашите, 
често имат трудности с анализиране-
то и интерпретирането є. Този, кой-
то може да получи тази информация, 
получава и шанс за духовно израства-
не. Той е избран.   
Някои хора погрешно смятат, че ако 

се научат да разчитат Акашовите 
записи, ще могат да управляват и 
„изкривяват“ бъдещето си така, как-
то на тях им се иска. Точно по тази 

причина не е дадено на всеки да „вли-
за“ в тази „библиотека“, тъй като 
може да злоупотреби с прочетеното. 
Когато мотивите на някого са ко-
ристни, контактът се разпада. 
Понякога пазителите на Акашовите 

записи си правят и „шеги“ с недобро-
съвестните им четци. Ако например 
някой зададе въпрос: 

„КЪДЕ ДА КОПАЯ, 
ЗА ДА НАМЕРЯ ЗЛАТО?“ 

може и да получи точен и кратък от-
говор: „Еди-къде си.“ Човекът отива 
обнадежден на мястото, започва да 
копае и... изравя желязо. Това се казва 
божие отмъщение! 
Акашовите записи са фина материя, 

с която трябва да се борави много 
внимателно. Те не бива да се използ-
ват за надникване в бъдещето, нито 
за каквото и да било облагодетелства-
не, а само за духовни цели. Затова слу-
жителите на Висшия разум, които об-
служват тази библиотека (те са един 
вид медиатори между Висшия разум и 
хората), ги пазят толкова грижливо и С
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„БИБЛИОТЕКАТА“ 
НА ЗЕМНИТЕ ДУШИ

НАРИЧАТ АКАШОВИТЕ ХРОНИКИ 

„ЗАПИСИ“, „ЕНЕРГИЕН АРХИВ“, 

„ВСЕЛЕНСКИ СУПЕРКОМПЮТЪР“, 

„ИНФОРМАЦИОННА БАНКА НА 

ВСЕЛЕНАТА“, „ДУХОВЕН ПЪТ“, 

„ЕНЕРГИЙНОИНФОРМАЦИОННА 

СТРУКТУРА“, „ЕНЕРГИЙНИ ФАЙЛОВЕ“. 

ЧУВАЛА СЪМ ОЩЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

НО СПОРЕД МЕН НАЙ-ТОЧНОТО 

Е „ЕНЕРГИЙНА БИБЛИОТЕКА НА 

ЗЕМНИТЕ ДУШИ“.
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ревниво. Те преценяват каква и колко 
точно информация да пропускат дори 
и към избраните от тях хора. Те ре-
шават и на кого да бъде осигурен дос-
тъп до Акашовите хроники и на кого 
– в никакъв случай! Понякога даже и 
избраните не получават информация-
та, която търсят. Особено ако тя 
се отнася за „специални“ хора с по-
висши цели. Информационните файло-
ве на „специалните“ души се охраня-
ват най-строго, тъй като те съдър-
жат „опасни“ данни, които могат да 
променят развитието на целия свят, 
да срутят стари морални устои и да 
изградят нови. За тези хора от горе 
се правят специални програми за раз-
витието им на земята.

НАЧИНИ ЗА „СВЪРЗВАНЕ“
По принцип всеки човек би могъл 

да се „свързва“ с тази информация, 
като използва своето свръхсъзнание. 
Но, както казах, това се разрешава 
само на някои. Духовните учители, ле-
чители, ясновидци и контактьори пък 
директно са посочени от горе да се 
занимават с това, тъй като за тях 
се смята, че имат по-висши цели на 
земята. Те се допускат и до много 
по-висши нива на информация, макар 
че това не е гаранция, че ще я полу-
чат. Особено ако са се поддали на из-
кушението да я използват за дребна-
ви и низки цели.
Начините за осъществяване на кон-

такт обаче са различни – по телепа-
тия, чрез глас на посредник, който го-
вори на езика, разбираем от съответ-
ния контактьор (аз например „влизам“ 
в записите точно по този начин). Ня-
кои биха ме попитали дали онзи, кой-
то говори на „божия микрофон“ в гла-
вата ми, има право да изкривява ин-
формацията, да я преиначава? Отгово-
рът е „не“, но той има право да пре-
мълчава информация, да спестява под-
робности, за които се съмнява, че ще 
бъдат правилно разбрани. 
Изключително важно при контакта 

е въпросите да се задават правилно и 
точно. Само това гарантира получава-
нето на точни и ясни отговори. Ако 
например искате да попитате „Добре 
ли е за мен да свържа живота си с 
господин Х?“, отговорът, който ще 
получите, ще е насочен предимно към 
вашата личност, а не толкова към 
личността на господин Х. Но ако ка-
жете „Опишете господин Х“, тогава 
ще ви дадат отговор за човека, от 
когото се интересувате. Изводите за 
себе си можете да си направите и 
сами, тъй като пазителите на Вис-
шия разум зачитат и уважават чо-
вешката свободна воля. 
Като „код за достъп“ обикновено се 

използват трите имена на човека и не-
говата рождена дата. Някои, да ги на-
речем условно контактьори, за по-голя-
ма точност използват и имената на ро-
дителите на човека, за когото търсят 
информация. Други пък разчитат на ме-
тода на визуализацията. Ако например 
вие ме помолите да намеря данни за ня-
кой друг човек, но не знаете датата 
му на раждане, достатъчно е само да 
го визуализирате точно (да си предста-
вите в подробности този човек) в мое 
присъствие и така да ми помогнете да 
„вляза“ в „базата данни“ за него. 

КАК СЕ СЪБИРА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШИТЕ

Важно е да се знае как точно инфор-
мацията за някоя душа стига до съ-
ответната секция в „библиотеката“. 
По два начина. Първо, чрез мозъчни им-
пулси, които се излъчват от задната 
част на главата на живия човек и кои-
то се улавят, събират и класифицират 
от служителите на Висшия разум. 
И второ – чрез „изповедта“ на са-

мата душа след смъртта на тялото, 
което е обитавала. Преди всяко ново 
прераждане душите чакат ред, за да 
бъдат преформатирани и пренасоче-
ни. На място, подобно на лаборато-
рия, душата „разказва“ впечатленията 
от предишния си живот, след което 
започва нейното, образно казано, пре-
работване, изчистване на болката и 
страданията от нея, „изтриване“ на 
данните от предишния „файл“ и ос-
вобождаване на място за натрупване 
на нови. Точно в тази така наречена 
лаборатория душата „забравя“ всичко 
от предишното си прераждане. След 
това тя се оставя да витае за извес-
тен период от време и чак тогава се 
изпраща за следващо прераждане. 
Но ако служителите на Висшия раз-

ум преценят, че тази душа се е усъ-
вършенствала достатъчно, те не я 
пренасочват за ново прераждане на 
земята, а я „назначават“ за пазител 
в „библиотеката на душите“, но на 
най-ниско ниво (или по тяхна преценка 
на някое по-високо). За да се издигне 
в йерархията, тя трябва да свърши 
още много работа. 
Няма как да не се съглася с един мой 

колега контактьор, който веднъж ми 
каза: „Адът е на земята. Тук текат 
реки от болка и страдание.“ Смисъ-
лът на човешкия живот е да преплу-
ваш тези реки, без да се удавиш. Това 
е равносилно на подвиг в онази, друга-
та реалност. 

Светлана СТОИЛОВА,

контактьор 

Да чете Акашовите записи, не е основното занимание на Светлана Стоилова. Но и това го може. И със сигурност този 

неин талант не се дължи на специалността, която е завършила в университета – съобщения и телекомуникации. А на 

шанса є да е избрана и специална. 

Светлана може да разговаря директно с йерархичните структури на Висшия разум, без да използва телефон или някакво дру-

го средство за комуникация. А на хората помага основно чрез лечебни масажи в своя кабинет по холистична медицина. И чрез 

съвети, които по думите є є се „диктуват“ от горе. Но ако вие искате да я попитате нещо лично, е най-добре да знаете поне 

електронния є адрес (stoilova2004@abv.bg), тъй като се съмняваме, че ще успеете да се свържете с нея по... телепатия.

ПРОБЛЕМИ С ВРЕМЕТО

Там времето е бездна, бездън-
на яма – не можеш да разбереш в 
каква посока тече. За „тях“ всич-
ко се развива сега, в този мо-
мент. 
Дори и да поискате информация 
за миналото или за бъдещето, те 
я предават така, сякаш всичко 
се случва сега, в момента на го-
ворене. 
Това е причината понякога кон-
тактьорите, които първи прием-
ат и препредават въпросната ин-
формация, да не са точни в оп-
ределянето на бъдещи или мина-
ли периоди.
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Дейвид 
Вендета – 
Rendez-Vous  

Първият албум на френс-

ката суперзвезда Дейвид 

Вендета е една приказка 

за любовта. Той съдържа 

12 парчета и 2 ремикса, 

„разказващи“ за среща-

та между един мъж и една 

жена, за техните мечти, 

чувства и страхове, за 

тяхната страст и болка. 

Естествено, началото е 

за утвърдения хит Unidos 

Para La Musica с драма-

тичния вокал на Akram. Следва любовното обяснение на Keith Thompson с 

Break 4 Love, което преминава в първия хит на Вендета – клубната вер-

сия на класиката на Дона Съмър Love to Love you Baby. Кулминацията на 

албума е едноименното парче Rendez-Vous със силен клубен звук, без во-

кали. Финалът е истинска фиеста за тялото и душата: фламенко микс с 

цигулки и кастанети на Unidos Para La Musica.

GRAMMY 
Nominees 
2009
Искате да притежавате 

най-доброто от музикал-

ния бизнес през 2008 г.? 

Е, тази компилация ще 

свърши чудесна работа. 

Дискът е 15-ият поред в 

историята на GRAMMY 

и включва 20 от песни-

те на най-успешните 

артисти за изминала-

та година, номинирани 

за музикалните отличия. 

Тук са Coldplay с Viva La 

Vida, Duffy с Mercy, OneRepublic с Apologize и Katy Perry с веселяшкия хит I 

Kissed а Girl. Песни на Пинк, Лиона Луис, Адел и „Рейдиохед“ допълват бля-

съка на една от най-продаваните и успешни компилации в световната 

музикална индустрия. Част от приходите от нейните продажби ще бъде 

дарена на Music Cares Foundation и GRAMMY Foundation – благотворител-

ни организации, основани от The Recording Academy.

„Да бъдеш Джейн“ 
След толкова много филми „по 

Джейн Остин“ дойде време да 

видим кой стои зад личност-

та, създала шедьоври като 

„Гордост и предразсъдъци“ и 

„Ема“. Една истинска роман-

тична любов, разбила сърцето 

на младата Джейн Остин (Ан 

Хатауей). Когато 20-годишна-

та девойка среща привлека-

телния ирландец Том Лефрой, 

тя се влюбва до полуда. Мал-

ко известната, но достоверна 

история е повратна точка в 

превръщането на Джейн в най-

великата романтична писа-

телка в английската литера-

тура. Филмът предлага свеж и 

изненадващ поглед към ранни-

те години на Джейн Остин. Романтичната є авантюра с Том е вдъхно-

вение за създаването на много от героите в нейните обичани романи.

„Зохан: Стилист 
от запаса“
Той е истинска бойна машина, 

но копнее за нещо далеч по-ес-

тетично и красиво. Легендарни-

ят израелски боец Зохан Двир 

е главен герой в тази шемет-

на комедия. Вместо да се бори с 

терористите, той предпочита 

да действа с ножици и сешоар в 

ръка. Решил да загърби своето 

кърваво минало, Зохан инсцени-

ра смъртта си и заминава за Ню 

Йорк. Тук след дълго търсене си 

намира работа във фризьорския 

салон на палестинката Далиа. 

Съвсем скоро бившият коман-

дос се превръща в местна сен-

зация, а броят на желаещите да 

се сдобият с уникална прическа, направена от него, непрекъснато рас-

те. Зохан най-после е осъществил мечтата си, но враговете му все пак 

ще открият следите му и ще стане страшно.

„Кит Китридж: 
Американско 
момиче“
В тази екранизация по кни-

га от популярна детска поре-

дица главната роля е повере-

на на детето чудо на Холивуд 

Абигейл Бреслин. Номинирана-

та за „Оскар“ сладурана играе 

момиче, на което се удава пи-

сането и което мечтае някой 

ден да публикува нещо в мест-

ния вестник. След като баща є 

губи работата си, Кит и майка 

є решават да превърнат дома 

си в пансион и срещу заплаща-

не започват да приемат гости, 

превръщащи се в извори на пле-

нителни истории. Когато оба-

че всички събрани пари изчезват, основният заподозрян от полицията е 

скитникът Уил. Кит отказва да повярва, че новият є приятел е крадец, и 

се заема да разплете истината с помощта на своите приятели.

СпектърСпектърСпектър

„Сърцето 
на мрака“
Един футуристичен екшън с 

много битки и няколко без-

страшни бойци, поели на са-

моубийствена мисия за разру-

шаването на адска машина. Тя 

идва от далечния космос и пре-

връща хората в кръвожадни му-

танти със смразяващи остри-

ета, израстващи от ръцете 

им. На всичкото отгоре ресур-

сите на планетата са изчерпа-

ни и се води безмилостна война 

за преразпределение на света. 

Мутантите се множат свет-

кавично бързо и посичат всичко, 

изпречило се на пътя им. Един-

ствените, които дръзват да 

тръгнат на самоубийствена мисия срещу злото, са лидерът на корпора-

циите Константин (Джон Малкович) и пазачът на Хрониките за мутан-

тите Самюел (Рон Пърлман) заедно с екип командоси.
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„Пълен напред, 
Джийвс“
Този култов роман на Удхаус, „най-голе-

мия комик сред писателите“ според Дъ-

глас Адамс, ни представя може би най-

популярната история на Бърти и него-

вия верен иконом Джийвс. Всички знаем, 

че Джийвс е способен да решава пробле-

ми от всякакво естество и да измъква 

работодателя си и неговите тиквогла-

ви приятелчета от всевъзможни бърко-

тии. Този път обаче планът му да събе-

ре Гъси Финк-Нотъл с любимата му де-

войка се проваля и Бърти решава да по-

мага, като, естествено, оплесква още 

повече нещата.

„Приказки 
за размисъл“ 
В този сборник от истории на Хорхе Бу-

кай са изследвани отделни страни на чо-

вешката природа, различни човешки сла-

бости. Целта на част от историите е 

да се открият истинските причини за 

някои от провалите ни. Една от важни-

те максими, залегнали в житейската фи-

лософия на Букай, е, че трябва „да напра-

вим с възможния живот възможно най-до-

брото“. Да приемем действителността 

такава, каквато е, да приемем себе си и 

другите, без да се опитваме да ги проме-

няме, е отправната точка към себепоз-

нанието.

„Животните“
В тази книга, носеща знака на 

„Нешънъл джиографик“, е събра-

на, внимателно проучена, достъп-

но описана и богато илюстрирана 

информация за представителите 

на животинския свят. Съдържани-

ето е изготвено под ръководство-

то на международно признати зо-

олози. Над 1500 са илюстрациите 

на различни животни. На разполо-

жение в тази детска енциклопе-

дия са и карти с разпространени-

ето на основните групи животни, 

последни данни за природозащит-

ния статус на видовете и списък 

с размерите на животните.

„Златната 
тетрадка“
Шедьовърът на носителката на Нобе-

лова награда Дорис Лесинг поставя на 

преоценка и същевременно надхвърля 

утвърдените методи на реализма и на 

модернизма. Той е от забравените и за-

бранявани книги на една от последните 

големи романистки на ХХ век. С разкре-

постения си дух Лесинг отхвърля лите-

ратурните табута и смело разкрива и 

най-тънките нюанси във взаимоотно-

шенията между двата пола. Тя предста-

вя всички най-важни исторически съ-

бития, всички катаклизми, разтърсили 

света през миналия век.

„Един невинен 
клиент“
Адвокат Джо Дилард е твърде уморен да 

защитава хора, за които е сигурен, че са 

виновни. Но един ден среща беззащит-

ната сервитьорка Ейнджъл Крисчън, об-

винена в убийство на базата на косвени 

доказателства. Дилард е убеден, че тя 

не е в състояние да убие човек. Той оба-

че не включва в сметката останалите 

въвлечени във въртопа на това шокира-

що престъпление – отмъстителния де-

тектив, жадуващия отмъщение син на 

жертвата, както и собствената си сес-

тра, забъркана в неприятности, които 

допълнително го объркват.

„История на минимал-
ната съпротива“
Новата книга на Александър Секулов 

съдържа безкомпромисни политически 

и характерологични оценки за почти 

всички видими играчи на обществената 

сцена в България. Романът хроника про-

следява етапите на рухване на българ-

ската държавност и изгражда съдържа-

нието си чрез три концентрични кръга. 

Първият проследява събитията на на-

ционално ниво, вторият – случващото 

се в Пловдив, а третият е личната и 

лирическа реакция на автора в малката 

поема, приложена като втора книга към 

основното тяло.

„Странният случай 
с Бенджамин Бътън“
Тази необичайна и невероятно красива 

любовна история на големия Ф. Скот 

Фицджералд бе превърната в още по-

невероятен филм с Брад Пит и Кейт 

Бланшет в главните роли. Фицдже-

ралд написва романа още през 1922 

г., вдъхновен от ироничната забележ-

ка на Марк Твен за това, колко жал-

ко е, че най-приятната част от живо-

та е в началото му, а краят е толкова 

отчайващ. Интригуваща е съдбата на 

Бенджамин Бътън, роден със странна 

„болест“ в съдбовен ден – в деня, кога-

то свършва Първата световна война.

„Само за теб“
В това луксозно издание са събра-

ни най-прекрасните любовни стихове 

на 119 български поетеси от различ-

ни епохи и поколения. Сред тях се от-

крояват творби на голямата любов 

на Пенчо Славейков Мара Белчева, 

класики на Елисавета Багряна и Дора 

Габе и на любими съвременни поете-

си като Станка Пенчева, Блага Ди-

митрова, Петя Дубарова, Валентина 

Радинска, Ива Николова. Към книгата 

има и диск с песни по текстове на 

авторките в изпълнение на Богдана 

Карадочева, Нона Йотова, Ваня Ще-

рева, Аксиния, Теди Кацарова.
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На 7 февруари в хотел „Роял Лодж“ в Пампорово се състоя пред-

ставянето на новата музикална агенция LIQUEUR MANAGEMENT. 

Собственикът на веригата клубове LIQUEUR Валери Ненчев и звез-

дите на агенцията Мария Илиева, Дичо, Спенс, 032 и Deep Zone & 

Йоана обявиха старта на изключителното по рода си национал-

но музикално турне. Най-обичаните попизпълнители ще стигнат до 

всяко кътче на България чрез т. нар. подвижна дискотека. Това уни-

кално автотехническо съоръжениe е модерна композиция от четири 

чисто нови, специално оборудвани камиона. С помощта на специал-

ни механизми те се сглобяват в компактно помещение. Стартът на 

турнето е на 1 април (не е шега!). Датата не е избрана случайно. На 

1 април 2006 г. е открит първият клуб LIQUEUR. Основната му цел 

е да даде шанс на младите хора от по-малките градове да се срещ-

нат с любими изпълнители и музиканти. 

Процент от приходите от вход за подвижната дискотека ще бъде 

даряван на асоциация „Да съхраним жената“, която вече 11 години 

подпомага жени и млади хора в неравностойно положение. 

На пресконференцията беше представен и проектът за нова музи-

кална телевизия LIQUEUR TV. Неин програмен директор е известни-

ят музикален продуцент Атанас Янкулов. Той разказа пред десет-

ките журналисти, че е приел поканата, когато разбрал, че Валери 

Ненчев иска да направи телевизия, която да излъчва 80% българска 

музика. Деловата част преля в купон, естествено, в клуб LIQUEUR в 

Пампорово. Домакините пяха и забавляваха гостите със своите хи-

тове. Специално за събитието Дичо представи чисто нова песен.

13-ото издание на феста отново ще предложи 

невероятни емоции за всички кинолюбители. 

От 5 до 15 март в София, с допълнителна програ-

ма от 16 до 22 март в София, Пловдив и Бургас, ще 

се прожектират около 100 игрални, 30 документал-

ни и 50 късометражни филма. Началото на киноку-

пона на годината ще бъде поставено със светов-

ната премиера на най-новия филм на Георги Дюл-

геров „Козелът“ по едноименната новела на Йор-

дан Радичков. С голям интерес се очаква още едно 

българско заглавие – „Единствената история, коя-

то Хемингуей не описа“ на Светослав Овчаров. До-

кументалната програма ще включва около 20 пъл-

нометражни филма, селектирани от двама от най-

талантливите млади български документалисти – 

Андрей Паунов и Борис Десподов.

Международно жури ще определи основните награ-

ди на фестивала. За седми път ще бъде присъдена 

Голямата награда за най-добър филм в международ-

ния конкурс (връчва се за първи или втори игрален 

филм на режисьори от целия свят). Също за седми 

път ще бъде присъдена и наградата JAMESON за 

най-добър български късометражен филм – статуе-

тка и премия от 6000 евро. 

Уникалният актьор, комик, сценарист и прочут те-

левизионен водещ пътешественик Майкъл Палин 

ще бъде специален гост на 13-ия международен Со-

фия филм фест. От Столична община той ще полу-

чи Наградата на София за своя принос в киното и 

телевизията, а почитателите му ще си припомнят 

избрани епизоди от неговите най-харесвани филми 

и сериали. Гост на фестивала ще бъде и френският 

режисьор и музикант Зигфрид, който ще представи 

пет свои филма на българската публика. Вим Вен-

дерс пък ще пристигне за закриването на феста с 

най-новия си филм „Снимки в Палермо“.

В очакване на СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТСОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ

Ново убежище за българската музикабългарската музика

„Козелът“

„Снимки в Палермо“

Страницата подготви Ивайло ТОДОРОВ
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 За всич ки, ко и то се су е тят око ло уреж да не то и о жи вя-
ва не то на но вия си дом
 За оне зи, ко и то ис кат да про ме нят не що, ма кар и мал ко, 
в ста ро то си жи ли ще 
 За лю би те ли те на цве тя та и гра ди нс ка та ра бо та
 За же на та, ко я то ос вен да ма има пре тен ци и да е и доб-
ра до ма ки ня
 За це ни те ли те на ку ли нар ни те из не на ди
 За кре а тив ни те и сръч ни те, ко и то мо гат да превър нат 
ни що то в не що

В този 
брой:

бела къща

ВТОРИ ЖИВОТ 
ЗА СТАРИТЕ КНИГИ
Не бързайте да ги изхвър-
ляте на тавана. „Бела“ 
ще ви подскаже как да 
ги вкарате в употреба. 
Старите книги могат да 
послужат за... етажерка 
за новите. От тях мо-
жете да измайсторите 
причудлив параван, лампи-
он и... ваза.

ВАШИЯТ ЧИСТ ДОМ
От здравето на жителите на мегаполисите има още какво да се 
желае. За влошаването му може да бъде набедена лошата еколо-
гия и преди всичко замърсената атмосфера. Обаче въздухът в 
нашите домове е по-замърсен от този на улицата. Еколози алар-
мират, че нашето жилище може да бъде източник на екологични 
опасности. Повече за тях можете да прочетете на стр. 102.

ЗАСИЩАЩИ ЧУЖДЕСТРАННИ СУПИ
Да превключим постепенно на пролетен хранителен режим 
– вместо тежки меса с мазни гарнитури да сервираме 
по една супа за обяд. А защо не и за вечеря?! Тези, които ви 
предлагаме, са достатъчно гъсти и питателни. Спокойно 
можете да ги поднасяте и като основно ястие. 

ЧИЛИ НАСТРОЕНИЕ 
Карлос Арелано е 36-годишен мексиканец, влюбен в 
съпругата си Ули, австрийка, и живеещ в България. 
Преди това е пребивавал още в Перу, Лас Вегас, Австрия 
и Украйна. В България е убеден, че може да остане зави-
наги. Като истински мексиканец Карлос обича лютото 
и царевицата, но също и виенския шницел (по обясними 
причини) и кавърмата по радомирски. Специално за 
читателите на „Бела“ той сготви риба по веракруски 
(Pescado a la Veracruzana) с люти чушки. 
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ВТОРИ 
ЖИВОТ

1

11

ЗА СТАРИТЕ КНИГИ

НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА СКЛАДИРАТЕ В КАШОНИ НА ТАВАНА СТАРИТЕ КНИГИ, 
ПОД ЧИЯТО ТЕЖЕСТ СЕ ОГЪВАТ БИБЛИОТЕЧНИТЕ ВИ РАФТОВЕ. 
„БЕЛА“ ЩЕ ВИ ПОДСКАЖЕ КАК ДА ГИ ВКАРАТЕ В УПОТРЕБА.

ПАРАВАН

1. Необходими са ви три 

шперплатови плоско-

сти по избран от вас раз-

мер. Облицовайте ги плът-

но (облепете ги) с различни 

размери страници от ста-

ри книги. От твърда хар-

тия изрежете шаблон на 

мотив, който ви харесва.

2. По шаблона изрежете фигури от възможно 

най-пожълтелите страници на стара кни-

га. Можете да състарите изкуствено и по-но-

ва книга, като потапяте страниците за няколко 

секунди в кафе с мляко, а след това веднага ги 

изгладите с ютия.

3. Залепете изрязаните по шаблон фигури 

върху паравана и ги запечатайте отгоре с 

прозрачен акрилов лак. Съединете шперплато-

вите плоскости с панти (за врата) и парава-

нът е готов.

22 ЛАМПИОН
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33 ПОЛИЦИ ОТ КНИГИ

2. Книги с различ-

на дебелина и 

размер се пробиват 

с дебел свредел през 

средата. Табуретка-

та също се пробива в 

центъра с бормаши-

на. В дупката се пъха 

прътът на лампиона. 

На него се нанизват 

книгите. Отгоре се 

слага абажурът.

1. Табуретките и 

абажура обле-

пете със салфетки, 

като използвате тех-

никата на декупаж: 

отделете само горна-

та част на салфетки-

те (с рисунките), за-

лепете я върху повърх-

ността и я покрийте 

с акрилов лак.

1. Подредете на куп-

чинки във форма-

та на пирамидки книги 

с твърди корици (раз-

лични по обем и по фор-

мат, като най-отдолу 

са най-широкоформат-

ните). Купчините тряб-

ва да са две по две, с 

еднаква височина. Вни-

мателно почистете 

книгите от прахта и 

ги залепете една с дру-

га. Отгоре ги затисне-

те с тежък предмет и 

изчакайте лепилото да 

изсъхне.

2. Разтворете гипс в 

малко вода (тряб-

ва да се получи гъста 

смес). Нанесете тази 

смес на „стъпалцата“, 

образували се от кни-

гите, запълнете с нея 

всички процепи и загла-

дете ъглите. Изчакай-

те гипсът да изсъхне. 

За по-ефектно бояди-

сайте купчинките с бял 

латекс.

3. Дървените полици 

(плоскости), вър-

ху които ще редите но-

вите книги, боядисайте 

със светла боя. След 

това подредете купчин-

ките с еднаква височи-

на така, че да станат 

основа за следваща-

та полица, и т.н. Впро-

чем тази импровизира-

на етажерка можете да 

поставите директно 

върху дървения под.

ИДЕЯ!
От страниците на стари 

книги можете да направи-

те дори... ваза. Само тряб-

ва да ги оформите по един 

от двата начина, показа-

ни на снимката. Залепете 

страниците и след като 

лепилото изсъхне, втвър-

дете цялата фигура със 

слой прозрачен лак. В сре-

дата поставете стъклена 

ваза или обикновена бутил-

ка с натопени в нея цветя. 
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www.mebeliaron.com

Д
о края на месец март ме-
белна компания „АРОН“ прави 
изключително изгодно предло-
жение – ликвидация на мебели 

на склад с отсъпки от 20 до 50%. Но 
не се подлъгвайте, че нещо се ликви-
дира. Единственото желание на рабо-
тещите в компания „АРОН“ e да об-
служват клиентите си качествено и 
ефективно, да задоволяват всичките 
им нужди и да им предлагат 

винаги най-модерното 
За да задоволят нуждите и за да 

предлагат винаги най-модерното, Ме-
бели „АРОН“ прави ликвидация на по-
знати досега модели на спални, сек-
ции и други мебели за дома или офиса, 
които са налични на склад. Затова и 
отстъпките са толкова големи.

Само сега можете да купите 
комплект спалня MALENA в цвят 

венге за 899 лв. Спестявате 435 лв. 
от покупката на 3-крилен гардероб, 
легло (160/200 см) и 2 нощни шкаф-
чета. За ваша информация старата 
цена на спалнята е 1334 лв. 

Спалният комплект ALEX, кой-
то се състои от 4-крилен гар-

дероб, легло (160/200 см) и 2 нощ-
ни шкафчета, сега може да е ваш 

само за 849 лв. Цената е намалена от 
1274 лв. и така спестявате 33% от 
нея, или 425 лв. 

И това не е всичко. С всеки от два-

та комплекта получавате и подарък 

– подматрачни рамки.

Ако имате нужда например от 
обзавеждане за хола или дневната, 

можете да се възползвате от офер-
тата ни за секция OSTIA II с изчисте-
ни линии и да спестите 356 лв. Раз-
мерите є са в/ш/д: 204/250/50см и е с 
ефектно осветление във витрините. 
До края на март тя е на страхотна-
та цена 499 лв., която е намалена с 
41% от нормалната цена 855 лв. 

Ако обаче обзавеждането ви е в ре-
тростил, тогава имате нужда от 

ретро секцията ADAS-V. Тя се предла-

Ликвидация на 
мебели на склад!

Много изгодни ценови 
предложения от  „АРОН“, 

които важат до края 
на месец март

МОДЕРН VII
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телефон 0700 10 222 

(на цената на един градски разговор)

га в цветовете орех персео или тъмна 
ябълка и е с размери в/ш/д: 196/267/56 
см. С покупката є спестявате 20% от 
нормалната є цена. Само сега тя може 
да е ваша само за 549 лв.

В случай че имате нужда от мека 
мебел, възползвайте се от пред-

ложенията ни за дивани от изискани 
кожи и интересни канапета от ше-
нил. Купете ъгъл DALIA от естест-
вена италианска кожа G200 с 34% 
намаление. Размерите му са в/ш/д: 
92/230/165 см. Той предлага място 
за спане 120/205 см и ракла за ба-
гаж. Всичко това може да е ваше за 
1799 лв. С тази мека мебел спестява-
те 927 лв. от нормалната цена, коя-
то е 2726 лв.

Ако желаете да се възползвате 
от предложението ни за канапе, 

то тогава W-146 (Kaliope) с дамаска 
шенил е само за вас. Компактно и 
удобно, с размери в/ш/д: 78/210/92 см 
и място за спане 140/200 см, с по-
купката му спестявате 30% от нор-
малната му цена. Сега то се прода-
ва за 459 лв.

Ако желаете да обновите кухня-
та си, то тогава не се колебай-

те и купете кухня MODERN VII с кор-
пус венге и фронт венге/млечен дъб, ко-
ято е намалена от 759 лв. на смеш-
ната сума от 599 лв. Кухнята е с 
ширина 2.60 м и включва 4 долни, 4 
горни шкафа и плот, като единият 
шкаф е за фурна за вграждане. 

Ако нямате нищо против да при-
готвяте любимите си вкусни ман-

джи на обикновена фурна, тогава избе-
рете кухня NIKI IV, изцяло в цвят венге. 
Тя също е с ширина 2.60 м и включ-
ва 4 долни, 4 горни шкафа и плот. 
Височината на горните шкафове е 72 
см. Вратчките на горните шкафове 
са снабдени с газови амортисьори и се 
затварят перфектно. Сега тази кухня 
е намалена от 861 лв. на 689 лв.
Разбира се, можете да избирате и 

от множество холни масички, трапе-
зарни столове, етажерки, шкафчета, 
бюра и антрета, които се продават 
с отстъпки от  20 до 50%. Ако има-
те нужда от още нещо, запознайте се 
със стотиците предложения, като се 
разходите до най-близкия шоурум на 
„Мебели АРОН“ или разгледате сайта 
ни www.aron.bg. И не забравяйте, че 
офертите ни важат до края на месец 
март (или до изчерпване на наличните 
количества). Затова побързайте!

Здравка НЕНОВА

ADAS

ALEX

DALIA
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до м а к и н я

Примамки за  
Ярките слънчеви 

акценти в дома 

ви ще променят 

до неузнаваемост 

омръзналия ви 

до болка 

интериор

Незаменимо 
огледало
Днес е трудно да си предста-

вим дом без огледало. В БАНЯТА 

е добре да го закрепите на шар-

нири, та да може всеки член на 

семейството да регулира накло-

на му според ръста си. В ГОСТ-

НАТА огледалото изпълнява пре-

ди всичко декоративна функ-

ция, затова трябва да се впис-

ва в общия стил на помещение-

то. В СПАЛНЯТА не ви препоръч-

ваме да слагате огледало (су-

трин човек може да се стресне 

от отражението си в него). Но 

пък, от друга страна, едно огле-

дало на стената срещу леглото 

заедно с подходящото осветле-

ние създава атмосфера на ма-

гия и тайнственост. В АНТРЕТО 

огледалото е предмет от първа 

необходимост. Постарайте се 

да го монтирате близо до вход-

ната врата, за да можете всяка 

сутрин преди излизане да хвърля-

те по един поглед на собствена-

та си неотразимост.
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П
рез пролетта ни 
обзема желание 
нещо да проме-
ним. Да облечем 

къса пола вместо панталон, 
да изсветлим косата си с 
няколко тона, да започнем 
да се храним правилно... В 
този ред на мисли не е из-
ненада, ако ни се прииска да 
освежим и дома си. 

Повече цвят
Не е задължително да ин-

вестирате в скъпи нови ме-
бели, за да отпразнувате 
настъпването на пролетта. 

В зависимост от бюджета 
и желанията си можете да 
предприемете както гранди-
озно, така и съвсем скром-
но преобразяване на люби-
мото си жилище. 
Първото, което има значе-

ние – това е цветът. Ако 
замените кафявата дама-
ска на дивана, тъмносиня-
та кувертюра върху спалня-
та и възглавниците в бор-
до на дивана със същите 
съответно в цвят светла 
теракота, резедаво и але-
ночервено, ефектът ще ви 
впечатли!

Но новите детайли все пак 

трябва да се съчетават по 

цвят и стил с тапетите и 

с по-големите мебели в по-

мещението, за да не нару-

шат интериорния замисъл.

Отлично решение е да раз-
полагате със зимен и летен 
комплект кувертюри, калъ-

фи за дивана и завеси. 
Ако нямате вдъхновение и 

средства да обновите тек-
стила в дома си, поне при-
берете в раклата одеялото 
в топъл блатен цвят и зас-
телете спалнята със спално 
бельо в пролетни разцветки. 
Подновете салфетките за 
хранене, покривката за маса 
и завесите в кухнята. 
Лятото може да извика-

те и с много по-малко уси-
лия. Подредете зелени ябъл-
ки във фруктиера и я сло-
жете в центъра на масата 
в гостната. Или пък избе-
рете три стъклени вази с 
различни размери, подредете 
ги една до друга на масичка-
та в хола и всяка от тях 
напълнете с шоколадови бон-
бони, увити в станиол. Още 
по-весела ще стане компо-
зицията, ако бонбоните са 
разпределени по вазите спо-
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ред цвета на станиола. 

Клончета и... 
нещо карибско
Докато се разхождате в 

парка, начупете клончета 
от храстите и дърветата 
върба и бреза. Направете 
букети и сложете по един 
във всяка стая – нежни-
те току-що показали се ли-
стенца ще радват очите ви 
и ще ви създават пролетно 
настроение. Искате да до-
бавите цвят? Декорирайте 
букетите с тънки цветни 
панделки. Ефектът ще се 
усили, ако в стаята витае 
ароматът на вашите лет-
ни парфюми и зазвучи леко-
мислена музика – нещо ка-
рибско или кубинско. 

Озеленяване
За всички помещения в 

дома си купете по една сак-
сия в цикламен или няка-
къв друг любим ваш ярък 
цвят. Обикновено саксийни-
те цветя живеят по-дълго 
от отрязаните, но се боят 
от жегите и студа. Затова 
изискват повече грижи. 
Пролетта е най-подходя-

щото време не само за по-
купка на нови растения, но 
и за пресаждане на стари-
те. Възможно е вашите зе-
лени питомци да са пора-
сли доста големи и да се 
нуждаят от „преместване“ 

в друга саксия. А други от 
тях пък да не са успели да 
преживеят зимата и сега да 
имат нужда от срочна за-
мяна. Бързо се отправяйте 
към цветарския магазин!
Изберете новите расте-

ния, като се облегнете на 
опита си дотук с отглеж-
дането на саксийни цветя. 
Ако папратта не е успяла 
да преживее у вас, пробвай-
те с фикус. Вие не може-
те радикално да промените 
климата в дома си, за да 
угодите на цветята, но мо-
жете да купите онези цве-
тя, за които той би бил 
благоприятен. Ако открие-
те кои са, те ще красят 
дома ви доста дълго време. 

Цветя на балкона
Ако температурните ус-

ловия позволяват, посаде-
те цветя и на балкона. Ако 
не – използвайте изкустве-
ни. Съвременните изкустве-
ни цветя изглеждат много 
естествено, а ако избере-
те тези, които обикнове-
но се държат на балконите, 
илюзията ще бъде пълна. 
Направете няколко стъпки 
срещу лятото, примамете 
го с ярки цветове и то 
ще настъпи по-рано във ва-
шия дом.

лятото

ЦЕНТЪРЪТ 
на гостната 
За да царят у вас хармония и 

разбирателство, подредете 

мебелите правилно. В гостна-

та трябва да има един център 

(само нека това не е телевизо-

рът!), около който да се обеди-

нява всичко останало. Местата 

на дивана и табуретките тряб-

ва да са така избрани, че седя-

щите да могат да се виждат 

взаимно, но и да виждат тези, 

които влизат в стаята.

в к А

По закона 
на чистотата
Разработените от британски-

те медици правила за поддър-

жане на дома в изрядна чисто-

та най-вероятно са подходящи и 

за вашия. 

 Избавете се от старата пра-

хосмукачка. Тя не чисти, а само 

вдига прах из цялата къща. Купе-

те си нова, с качествен филтър. 

 По-малко килими За покрива-

не на пода използвайте ламинат 

или паркет, който се мие лесно. 

 Купувайте такива щори, ку-

вертюри и калъфи за мебели и 

възглавници, които да могат да 

се свалят лесно и да се перат и 

съхнат бързо. 

В 
иното е един от най-

древните символи на 

здраве, плодородие и из-

обилие. Но как да го съхраня-

ваме така, че да извлечем най-

доброто от него? То трябва 

да лагерува на тъмно, студено, 

влажно и сравнително добре 

изолирано от вибрации и ми-

ризми място. Но повечето от 

жителите на съвременните 

градове се затрудняват при 

намирането на такова. Ето 

защо реших да предложа някол-

ко алтернативи за най-големи-

те и не чак толкова големите 

почитатели на виното. 

Ще започна с първото предло-

жение в моя списък, тъй като 

то е най-новото на пазара – 

ХЛАДИЛЕН ШКАФ ЗА ВИНО 

Проектиран е така, че да га-

рантира перфектно съхране-

ние на бутилките и оптимал-

ни условия за стареене на ви-

ната благодарение на пълната 

изолация от вибрации, точно-

то ниво на затъмненост и на 

поддържането на постоянна и 

хомогенна вътрешна темпера-

тура. Разработен е в два вари-

анта – с вместимост до 24 и 

до 42 бутилки. Температурата 

може да се регулира между +4 

°С до +20 °С. Голямо му предим-

ство е, че може да се вгражда 

в колона или плот.  

На пазара могат да се наме-

рят и други, не толкова пер-

фектно отговарящи на профе-

сионалните изисквания за съх-

ранение на вино, но все пак 

подходящи предложения. На-

пример 

ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ 
С ДВА КОНТЕЙНЕРА 

поддържащи различна темпе-

ратура в двете чекмеджета 

(между +2 °С и +4 °С в долно-

то чекмедже и между +5 °С и 

+7 °С в горното). В тях може 

да съхранявате всеки продукт 

при оптималните за него ус-

ловия.

Стандартните модели хладил-

ници също предлагат различни 

решения за съхраняване на бу-

тилки, които при това създа-

ват и възможност за 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СВОБОДНО 
ПРОСТРАНСТВО 

Пример за това са гъвкави 

приставки, които могат да за-

емат различни форми в зави-

симост от нуждата – от пло-

ска форма за по-малък брой бу-

тилки до стабилна конструк-

ция на три нива, която може да 

се използва за различни видо-

ве бутилки – за вино, за бира, 

за плодови сокове и дори за ку-

тийки.

Дали ще охлаждате виното в 

специален шкаф, или директ-

но в хладилника, оставяме 

да прецените вие. Мно-

го често обаче тай-

ната на комфорта е в 

детайла, а забързаното 

ежедневие не ни дава възмож-

ност да се фокусираме върху 

него. Затова навярно го про-

пускаме.

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

In vino 
veritas

НАШИЯТ СЪВЕТ: Съхранявайте виното на тъмно, студено, 

влажно и сравнително добре изолирано от вибрации и миризми място.

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com
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О
т здравето на жителите на 
мегаполисите има още как-
во да се желае. За влошава-
нето му може да бъде на-

бедена лошата екология и преди всич-
ко замърсената атмосфера. Обаче въз-
духът в закрити помещения (апарта-
менти, офиси, учебни зали) е замър-
сен даже повече, отколкото на улица-
та. Специалисти алармират, че наше-
то жилище може да бъде източник на 
повишена екологична опасност.

1. МЕБЕЛИТЕ В качеството на 
свързващи компоненти между 

дървесните стружки, от които се 
правят някои кухненски плотове, се 
използват смоли, които с времето се 
разлагат, отделяйки вредни вещества, 
в частност формалдехид. Той раздраз-
ва дихателните пътища и слизестата 
ципа (конюнктивата) на окото. Про-
вокира главоболие и е един от „глав-
ните заподозрени“ за развитието на 
някои онкологични заболявания. 

2. СТИРОЛ, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ФЕ-

НОЛ И ДРУГИ ХИМИЧНИ СЪЕ-

ДИНЕНИЯ, отделящи се от полимер-
ните материали, които обикновено се 
използват за хидро- и топлоизолации 
и подови покрития. Полимери са също 
линолеумът, килимните покрития, ми-
ещите се тапети и т.н. Ако те са 

с по-високо качество и притежават 
съответния сертификат за това, ни-
вото на замърсяване на въздуха няма 
да надвишава пределно допустимите 
концентрации. В противен случай е 
добре да знаете, че отделящите се 
от тях вредни вещества понижават 
самочувствието, отслабват имунната 
система и стават причина за възник-
ването на различни заболявания.

3. ЗА „ОЗДРАВЯВАНЕТО“ НА ВЪЗ-

ДУХА В СТАИТЕ МНОЗИНА ИЗ-

ПОЛЗВАТ ЙОНИЗАТОРИ Доказано е, 
че йонизираният въздух, в който пре-
обладават т. нар. леки йони, повиша-
ва устойчивостта на организма към 
студ, физическо натоварване, а също 
така оказва терапевтичен ефект. Но 
при използването на йонизатора може 
да се получи и обратен ефект. Да 
кажем, ако в дома ви има повишена 
влажност и запрашеност, тогава ра-
ботещият прибор ще увеличи съдър-
жанието на тежки йони във възду-
ха, които, твърдят лекари, вредят 
на здравето. 

4. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА 

Те се образуват, ако в една ро-
зетка сте включили няколко електро-
уреда. Затова е желателно за всяко 
помещение да разполагате с доста-
тъчно количество разклонители.С
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ВАШИЯТ

КАК ДА ПОДОБРИТЕ КАК ДА ПОДОБРИТЕ 

АТМОСФЕРАТА ВКЪЩИАТМОСФЕРАТА ВКЪЩИ

 Колкото по-херметично затворе-
ни са помещенията, толкова повече 
прах има в тях. Най-доброто сред-
ство за борба с нея е почиства-
нето с влажен парцал, което, ес-
тествено, не изключва използване-
то на прахосмукачка.

 Проветрявайте редовно През сту-
деното време от годината – по 10 
минути, а през лятото – от 25 до 
60 мин по няколко пъти на ден. 

 Не дръжте включен газовия кот-
лон повече от два часа И не пригот-
вяйте храна на повече от два га-
зови котлона едновременно. Кога-
то котлоните работят, отваряй-
те вратата на терасата или някое 
малко прозорче, за да се проветря-
ва помещението. 

 Озеленете дома си Някъде в кух-
нята можете да сложите саксия с 
хлорофитум (на лат. Chlorophytum), 
защото това растение притежа-
ва свойството да прочиства пер-
фектно въздуха и да попива мириз-
мите. За столовата най-подходящо-
то растение е лавърът (дафиново-
то дърво; на лат. Laurus nobilis), а 
за спалнята – мушкато или пелар-
гония (ще ви помагат да заспивате 
по-лесно). 

 Електрическите радиатори е най-
добре да са маслени Те са и най-еко-
логичните, макар че за мнозина от 
нас звучат ретро.

 За уплътняване на прозорците из-
ползвайте самозалепваща се лента 
на хартиена основа. 

 При ремонт на жилището се ста-
райте да използвате материали на 
натурална основа – например хар-
тиени или текстилни.
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МАЙОНЕЗЕНИЯТ ДРЕСИНГ
...за салати ще стане по-вку-

сен и ще придобие неповторим 

аромат, ако в него забъркате 

предварително натрошена (на 

ситни трохи) препечена филий-

ка черен хляб, натрита със ски-

лидка чесън.

Елена Станчева 

от Първомай

СВАРЕНИЯТ ФАСУЛ...
...ще бъде още по-вкусен, ако 

изхвърлите първата вода, в ко-

ято е кипнал. Залейте го отно-

во със студена вода, разбъркай-

те го с 2 с. л. олио и го кипне-

те отново. 

Ваня Гаврилова 

от София

ЗАМРАЗЕНАТА РИБА...
...ще запази всичките си полез-

ни минерални вещества, ако я 

размразявате в студена вода, в 

която предварително сте раз-

творили щипка сол.

Калина Стефанова 

от Враца

МИРИЗМАТА НА ЛУК...
...ще изчезне от дъската за ря-

зане, ако след работа с нея я 

посипете със сол и след из-

вестно време я изплакнете – 

първо със студена, после с го-

реща вода. 

Боряна Валериева 

от София

ПОЛОВИН ГЛАВА КРОМИД...
...ще съхраните за следва-

що готвене, ако я поставите с 

отрязаната част надолу в чи-

ния, чието дъно предварително 

плътно сте поръсили със сол.  

Катя Колева 

от Варна

ЗЕЛЕНЧУКОВАТА КРЕМСУПА...
...няма да се покрие с коричка, 

ако разтопите в нея парче кра-

ве масло.

Ивелина Димитрова 

от Перник

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.

ЗА 16 ПАРЧЕТА: 

 6 яйца  180 г захар  2 пакетчета ванилия  80 г брашно  80 г нишесте  60 г какао  1 ч. л. бакпул-

вер  4 с. л. вишнев ликьор  1 компот от вишни (720 мл)  сметана  200 г шоколадови пръчици

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Белтъците се отделят от жълтъците и се 

разбиват заедно със захарта и 1 пакетче вани-

лия. Жълтъците пък се разбиват с 2 ч. л. топла 

вода, брашното, какаото, бакпулвера и 60 г ни-

шесте. Когато сместа стане хомогенна, към нея 

се прибавят и предварително разбитите на сняг 

белтъци. Полученото тесто се излива в намазана 

с олио форма за торта и се пече 30 мин в пред-

варително загрята на 180 °С фурна. 2. Изпечени-

ят блат се оставя да престои една нощ, след ко-

ето се разрязва надлъжно на 3 части. Две от тях 

(които ще са отдолу) се напояват с вишневия ли-

кьор. 3. Сокът от компота се кипва и към него се 

прибавя останалото нишесте. Когато се сгъсти, 

към крема се прибавят и вишните. Вишневата 

маса се разстила върху първия блат, напоен с ли-

кьор, похлупва се с втория блат, напоен с ликьор, 

който отгоре се намазва със сметана. Накрая се 

слага третият (ненапоеният) блат. Тортата се 

намазва със сметана отгоре и отстрани и се ук-

расява с вишни и настърган шоколад. 

Време за приготвяне: 90 мин

В една порция: 250 кал

Торта 
„Шварцвалд“
Или иначе казано, шоколадова 
торта с вишни и сметана
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ЗАСИЩАЩИ 
чуждестранни супи

Да превключим постепенно на пролетен 

хранителен режим – вместо тежки меса с мазни 

гарнитури да сервираме по една супа за обяд. А 

защо не и за вечеря?! Тези, които ви предлагаме, са 

достатъчно гъсти и питателни. Спокойно можете 

да ги поднасяте и като основно ястие. 

Гъста мексиканска, с мляно месо и боб 
(ПИКАНТНА – С ЧИЛИ И ЧЕСЪН, МОЖЕ ДА СЕ СЕРВИРА И КАТО ОСНОВНО ЯСТИЕ)

ЗА 4 ПОРЦИИ:  3 с. л. олио  80 г пушена сланина/бекон  1 глава кромид лук  3 скилидки чесън  1 люта чушка  600 г 

смляно телешко месо  2 ч. л. смлян кимион  1 сладка червена чушка  500 г консервирани домати в собствен сос  1 кон-

серва зрял боб (400 г)  150 мл заквасена сметана  сол и черен пипер  1/2 връзка магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Сланината/беконът се нарязва на кубчета и леко се запържва в предварително загрято в дълбока тенджера олио. Кроми-

дът и чесънът се почистват и се нарязват на дребно (или се пасират). Лютата чушка също се нарязва на дребно и заедно с 

лука и чесъна се прибавя при сланината/бекона. След като зеленчуците леко се запържат, в тенджерата се слага и кълцано-

то месо. Всичко се подправя със сол, черен пипер и кимион. 2. Сладката чушка се нарязва на ивици и се разбърква в сместа 

заедно с консервата домати. Ястието се задушава 15 мин на бавен огън. През последните 5 мин се добавя и консервираният 

боб. 3. Супата, ако е необходимо, се овкусява още веднъж със сол и с черен пипер. Разпределя се в чинии и се сервира, гарни-

рана със сметана и нарязан на ситно магданоз. 

Време за приготвяне: 25 мин

В една порция: 580 кал
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(С АРОМАТЕН ДЖИНДЖИФИЛ И ЛИМОНЕНА ТРЕВА)

ЗА 4 ПОРЦИИ:  200 г плоски макарони (талятеле)  1 стрък праз 

лук  2 глави червен лук  1 червена люта чешка  1 л бульон  1 

стрък лимонена трева  пресен джинджифил (малко парче около 

2 см)  200 г соеви кълнове  соев сос  2 с. л. кокосови стърго-

тини

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Макароните се сваряват. Празът и червеният лук се нарязват 

на кръгчета. Лютата чушка се почиства от семената и се наряз-

ва на тънки пръчици. 2. Бульонът се кипва. Лимонената трева и 

джинджифилът се пускат в бульона. След 10 мин той се отстраня-

ва от котлона и се прецежда. Празът, кромидът, чушката и соеви-

те кълнове се кипват за 10 мин в бульона. Супата се подправя със 

соев сос на вкус. 3. Кокосовите стърготини се запичат в тиган 

без мазнина. Сварените макарони се отцеждат през гевгир, раз-

пределят се по чиниите и се заливат с бульон. Преди сервиране су-

пата се поръсва със запържените кокосови стърготини.

Време за приготвяне: 15 мин

В една порция: 260 кал

(МАЛКО ШЕРИ В КАЙМАТА ПРАВИ ВКУСА 

НА ТОПЧЕТАТА ВЪЛШЕБЕН) 

ЗА 4 ПОРЦИИ:  100 г дългозърнест ориз  1 скилидка чесън  1 

с. л. олио  1 стрък зелен лук  150 г чери доматчета  250 г 

смляно свинско месо  2 с. л. шери  1,5 л бульон  2 с. л. соев 

сос  2 с. л. нарязан на ситно магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Оризът се сварява в подсолена вода. Чесънът се пасира и леко 

се запържва в подсолено олио. Зеленият лук се нарязва на дребно, 

доматчетата чери се разполовяват. 2. Мляното месо се смесва 

със зеления лук, запържения чесън и шерито, посолява се и се под-

правя с черен пипер на вкус. От каймата с влажни ръце се офор-

мят малки кюфтенца. Бульонът се подправя със соев сос, сол и 

пипер, оставя се да кипне и в него се сваряват кюфтенцата (око-

ло 4 мин). Свареният ориз заедно с разполовените доматчета се 

прибавя в супата. Всичко се подправя със соев сос и се вари още 

3 мин. Преди сервиране порциите се поръсват с нарязан на сит-

но магданоз.

Време за приготвяне: 25 мин

В една порция: 310 кал

(СЪС ЗАПЪРЖЕНИ ЛИСТА КИСЕЛЕЦ)

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 кг тиква  1 морков  корен пресен джинджи-

фил (2 см)  1 глава кромид лук  2 с. л. краве масло  1 л бульон 

 сол и черен пипер  мляно мускатово орехче  1 скилидка че-

сън  200 г заквасена сметана  12 ивици бекон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Тиквата, морковът и джинджифилът се почистват и нарязват 

на кубчета. Лукът се нарязва на дребно и се задушава в масло-

то. Прибавят се и нарязаните на кубчетата зеленчуци и леко се 

запържват. 2. Влива се бульонът и се добавят подправките и па-

сираният чесън. Вари се 20 мин. Всичко се пасира, подправя се 

със сметана и се кипва още веднъж. 3. Парчетата бекон се за-

пържват леко, изваждат се и се отцеждат от мазнината. Крем-

супата се разлива в чинии, като във всяка се поставят по 3 иви-

ци бекон. Порциите се поднасят, украсени с листа киселец, пред-

варително запържени в масло.

Време на приготвяне: 30 мин

В една порция: 410 кал

Азиатска, 
с паста 

Оризова, 
с топчета 

Кремсупа от 
тиква с бекон
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Н
а пръв поглед съжителството 
между пунктуалната австрий-
ска дисциплина и невъздържания, 
спонтанно избухващ латиноаме-

рикански темперамент е като среща 
между огън и вода. Но между Карлос 
и Ули усилията на любовта не са на-
празни – те си живеят щастливо за-
едно повече от десет години. Тя е ав-
стрийски дипломат в България, зато-
ва на него му се налага да е „хаус хъс-
бънд“, както сам се определи. 
Мъже, преди да позеленеете от за-

вист, чуйте какви са задълженията 
на Карлос. Освен че е отговорен за 
уюта и настроението вкъщи, той се 
занимава с благотворителност, във-
лечен е в координиране и организа-
ция на социални събития с участие 

на неправителствени и чуждестран-
ни организации. В близко бъдеще пла-
нира съвместна дейност с института 
„Сервантес“. С други думи, с него не 
е скучно. Настроението е a la салса, 

сомбреро, пончо, мариачи с китари... 
Представата ни за Мексико няма да 
е пълна, подсеща ме Карлос, ако про-
пуснем проверената във времето мек-
сиканска кухня.  

КАРЛОС АРЕЛАНО: „НЯМА МЕКСИКАНЕЦ, КОЙТО ДА НЕ ОБИЧА ЛЮТО“

Визитка
„36-годишен мексиканец, влюбен в съпругата си Ули, австрийка, и живеещ в България“ – 

така ми се представи Карлос Арелано. Освен в Мексико той е живял още в Перу, Лас Ве-

гас, Австрия и Украйна. От три години е в България, но напук на твърдението на Бегбеде 

смята, че любовта не трае три години. Убеден е, че в България може да остане завинаги. 

С
ни

м
ки

 B
eL

IG
H

T
 S

T
U

D
IO

1. Рибните филета се под-

готвят предварително, 

като се посоляват и обтри-

ват със сок от лайм.

2. Няма прошка за доматите! Те се наряз-

ват на дребно. По същия начин се постъп-

ва с лука и скилидките чесън.

Стъпка по стъпка:
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КУЛТУРАТА НА ЦАРЕВИЦАТА

Наред с виенския шницел мексикан-
ските чурос, тортиля, буритос, емпана-
да, пилешки тако, менудо, чили кон 
карне, салата „Чиапас“ са сред люби-
мите блюда на семейство Арелано. На 
изключителна почит на трапезата им 
вече е и кавърмата по радомирски.
Основните хранителни продукти в 

мексиканските манджи (картофите, бо-
бът, чушките, тиквичките, царевицата 
и доматите) са дошли именно от Мек-
сико. Но тъй като те присъстват и 
в традиционната българска кухня, Кар-
лос смята, че мексиканските рецепти 
не са въобще екзотични за българския 
вкус. Разликата е, че у нас се яде пре-
димно пшеничен хляб, в Мексико го за-
местват с царевица. Впрочем според 
предпочитанията към зърнените храни 
в света съществуват три основни кул-
тури – на ориза, на пшеницата и на 
царевицата. Мексико е родината на ца-
ревицата – 365 дни в годината на ма-
сата се сервира царевица във всякакъв 
вид. Както ескимосите имат 30 думи 
за сняг, така и в испанския език има 
много думи, с които се назовава цареви-
цата. Мексиканският хляб се прави от 
специална царевица, която се вари с не-
гасена вар и сол. След това се суши и 
чак тогава се мели на брашно. От него 
се прави тортиля – тънки питки, по-

добни на палачинки, които не са нито 
сладки, нито солени, а си имат свой 
неповторим вкус. Мексиканците използ-
ват тортилята в качеството є на лъ-
жица – загребват с нея гъсти сосове, а 
след като изядат соса, изяждат и „лъ-
жицата“. Има мексиканска поговорка, в 
която тортилята е представена като 
чиния, лъжица и основно ястие едновре-
менно. Когато е с пълнеж, питката се 
нарича „тако“. Пълнежът може да е от 
зеленчуци, месо или смесен. От торти-
лята се правят още енчиладас, гордияс, 
начос и други популярни закуски. 

МЕКСИКАНСКАТА „ПЪЛНА ЧАША“
Съвременната мексиканска кухня е 

като пълна чаша с вкусни тайни – ре-
цепти на изчезнали цивилизации, испан-
ски конкистадори и тексаски каубои. 
Мексиканската „пълна чаша“ е дарила 
Стария свят с растителни култури, 
без които днес животът е немислим. 
Няма начин да се изброят всички рас-

тения, даващи плод в земята на маи и 

ацтеки – манго, ванилия, фъстъци, ана-
нас, ориз, кафе, пшеница, чушки, тиква, 
картофи, домати, кактуси, агаве... 

КАКАО И ФИНИКИЙСКИ ЗНАЦИ

Мексико е и родина на какаото. Ос-
вен за приготвяне на божествената 
напитка горещ шоколад (прави се от 
вода, какао на прах, мед и мляко) дъл-
ги години мексиканците са използвали 
какаовите зърна и като разменна мо-
нета. Кафявите лъскави бобчета са се 
оценявали най-високо от жителите на 
Централна Америка.
Какаото, приготвено с мляко и под-

несено с пищна ароматна пяна в пор-
целанови чаши, и днес е любимата су-
трешна напитка на мексиканците. 

МНОГО ЛЮТО

Чилито е нещо като емблема на мек-
сиканската кухня. Карлос твърди, че 
няма мексиканец, който да не оби-
ча люто. И пояснява с усмивка защо. 
Според една легенда целомъдрени миси-
онери справедливо набедили чилито за 

(PESCADO A LA VERACRUZANA)

ЗА 4 ПОРЦИИ:  4 филета от риба меч (или друга бяла 

риба, която да не се разпада при готвене)  1/2 лайм 

 1 голяма глава лук  2 скилидки чесън  4 средно-

големи домата  1 с. л. каперси  12 зелени маслини, 

пълнени с чушка  4 люти чушки от туршия/маринова-

ни  зехтин  сол  1/2 ч. л. риган  дафинов лист

Риба по веракруски

3. Каперсите и масли-

ните се разполовяват.

4. Накълцаните 

лук и чесън се 

запържват в 

малко зехтин.

5. Когато лукът 

леко покафенее, в 

тигана се приба-

вят доматите и 

каперсите.
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природен афродизиак и затова призова-
вали адското растение да бъде изкоре-
нено. Естествено, ефектът бил обра-
тен – лютият пипер се превърнал в на 
всяка мексиканска манджа мерудия. 

КУЧЕШКО ПО АЦТЕКСКИ

След колонизацията испанците доне-
сли по тези земи пшеницата, захарната 
тръстика, граха, лука, магданоза, боба и 
цвеклото. „Внесли“ и някои видове до-
машни животни – свине, крави и овце. 
Преди тях местните отглеждали за 

ядене специална порода безкосместо 
куче (скуинтли), което хранели само с 
плодове и зеленчуци. „Толкова е диво, 
Джизъс Крайс! – възмущава се Карлос 
и ми обяснява, че по традиция ацте-
ките приготвяли кучешкото в дупка 
в земята на бавна жар. (А ние си ми-
сим, че приготвянето на агне по хай-
душки е традиционна българска кули-
нарна техника.)

ОТТУК-ОТТАМ

Във времето мексиканската кухня не-
прекъснато се обогатявала с привнесе-
ни от други страни хранителни про-
дукти. От Китай – ориз, към който 
мексиканците се пристрастяват много 
бързо и до днес го използват в много 
местни блюда и като гарнитура. Фран-
цузите пък открили свои ресторанти, 
в които сервирали сирена, вино, ликьор, 
изискани десерти и сладкарски изделия. 
Всичко това допаднало на мексиканци-
те. Германците пък сринали авторите-
та на кафето, като запознали мест-

ните с германското пиво. Както и с 
нови начини за приготвяне на свинско 
месо, различни от познатите дотога-
ва. С англичаните в Мексико трайно се 
настаняват навиците да се пие чай и 
да се приготвя телешко на грил.
В резултат на това асортиментът 

от мексикански блюда е доста богат 
– от леки (и лесни за приготвяне) ме-
зета до празнични специалитети. 

РИТУАЛНО ТАМАЛЕ 
Тамале е древно блюдо. Счита се, че 

точно тамале са поднесли индианците 
на своите завоеватели конкистадори-
те като жест на гостоприемство.
Ритуалното мексиканско ястие се 

приготвя от зърнена каша (най-често 
царевична), която се увива в бананови 
листа и така се вари. Освен по праз-
ници тамалето може да се консумира и 
всеки ден на закуска. „Така, както вие 
обичате баничка с боза, така за мекси-
канеца няма нищо по-вкусно от тама-
ле с чаша атоле (нещо като какао или 
течен шоколад)“ – обясни ми Карлос. 
В наши дни всяко мексиканско семей-

ство има своя празнична и делнична 
рецепта за тамале. В семейството на 
Карлос към царевичната каша приба-
вят и кълцано пилешко месо. Може да 
бъде приготвено със свинско, с телеш-
ко, със сладка кокосова плънка. 
Централно място на трапезата та-

малето заема на религиозния празник 
Дия де календария (деня, когато бебе-
то Исус Христос е било облечено с 
дрехи за първи път), който се чества 

на 2 февруари. 
На 6 януари пък на мексиканската 

трапеза се поднася сладкият ритуа-
лен хляб роска. Той е нещо като слад-
киш, в който се слагат две пластма-
сови фигури на голо бебе, символизира-
щи младенеца Христос. 
Със специални почести мексиканци-

те отбелязват и 2 ноември – Деня на 
мъртвите. Отново се меси ритуален 
хляб, в който се слагат пластмасо-
ви скелети. Съвременните жители на 
Мексико отбелязват Деня на мъртви-
те, като устройват вкъщи кът, сим-
волично предназначен за умрелите, кой-
то украсяват с черепи, направени от 
захар и шоколад. Тамалето присъства 
на трапезата наред с други празнич-
ни блюда. 
Традиционно сватбарско мексиканско 

блюдо пък е пиле с моле (сладка кака-
ова глазура), което се сервира с гар-
нитура от картофи. Ако пилешкото 
е предпочитано в Централно Мексико, 
то северняците обикновено приготвят 
агне с моле, а на юг – свинско с моле. 
Пулкето (неферментирала напитка 

от кактус, нещо като много млада 
текила) е любимото питие на мекси-
канците. Не пренебрегват и „старата“ 
текила, като я пият както си тряб-
ва – с лимонов сок и сол.  
В мексиканското меню присъстват 

и много рибни блюда. Сигурно зато-
ва Карлос избра да сготви за „Бела“ 
риба по веракруски. Гениалното вина-
ги е просто. 

 Теодора СТАНКОВА

6. Идва ред на под-

правките – риган, 

дафинов лист, сол. 

Сосът постоян-

но се бърка, докато 

леко се сгъсти.

7. Рибните филета се подреждат в 

намазана със зехтин тава и се по-

криват с доматения сос.

8. Рибната гозба се ук-

расява с разполовените 

маслини и с чушлетата.

9. Чушките 

трябва да 

са наисти-

на люти!

10. Ястието се пече 

20 мин в предвари-

телно загрята до 

200 °С фурна.

Бела, брой 3 (133), 2009108



г р а д и н а

ПРОЛЕТНИ ЛУКОВИЦИ

Много от луковичните ще раз-
цъфтят през този месец, така 

че е добре предварително да сте се 
информирали кога точно и колко трае 
цъфтежът им, за да допълните гра-
дината с нови видове и да имате 
живописна градина и през следваща-
та пролет. 

След като цъфтежът на луко-
вичните приключи, оставете 

листата им да покафенеят и изсъх-
нат по растението. Така цветята ще 
се снабдят с ценни хранителни веще-
ства за през следващата година. 

Засадете нови многогодишни ви-
дове, като предварително ги под-

берете по цвят и размер. 
Флоксът, кампанулата и лупина-
та ще цъфтят в синьо, пурпур-

но и бледолилаво. Маргаритите, ко-
реопсисът и рудбекията ще греят в 
жълто, златно и оранжево. Изберете 
карамфили и анемонии в бледо розово. 

Цветята винаги се засаждат на 
групи с нечетен брой. По-едрите 

са на заден план.
Сега можете да засадите глади-
оли и други едногодишни, но поч-

вата трябва да е относително суха. 
Гладиолите обичат слънчева позиция. 
Засадете ги на дълбочина около 10 см 
и разстояние 20–22 см помежду им. 

ТРЕВА

Тя ще расте много активно през 
март и трябва да бъде окосена, 

преди  да е станала много висока. Ви-
сочината є е добре да се поддържа 
около 3 см, но ако тревата е по-фи-С
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на – около 2 см.
Внимавайте да не нараните връх-
четата є. Ако го сторите, тре-

вата няма да изглежда добре и ще 
отслабне.

Този месец плевелите са много 
активни. Изкоренете ги из осно-

ви (особено многогодишните).
Ако някъде липсва трева, за-
пълнете петната, като засее-

те още. За тази цел изберете топъл 
ден. Преди това с гребло разрохкай-
те пръстта, загладете я и след това 
разпръснете семената.

Поливайте новата трева често. 

Ако забележите кафяви петна по 
тревата, задължително трети-

райте тези участъци с фунгицид.
Проверете системата за поли-
ване и при нужда я ремонти-

райте. 
Наострете ножовете на косач-
ката.

ШИРОКОЛИСТНИ 
Извадете и разделете прораслите 
през годините многогодишни ши-

роколистни растения. Засадете само 
младите издънки, но преди това гриж-
ливо почистете от плевели наоколо и 
добавете много тор в пръстта.
Когато новите издънки започнат да 

се развиват, те могат да станат 
жертва на голи охлюви, така че бъде-
те внимателни.

ХРАСТИ 
Месецът е подходящ да окастри-
те иглолистните и храстите, 

които цъфтят през лятото. Изреже-
те около 30 см от клоните им.

Дърветата и храстите, които 
цъфтят през пролетта, окастре-

те едва след като прецъфтят.

ЗЕЛЕНЧУЦИ

Ранни видове картофи можете да 
засадите в началото на месеца. 

Можете да посеете семена на бър-

зорастящите като салати, марули, 
моркови, пащърнак, цвекло, магданоз.

ОВОШКИ

Овошките и храстите ще запо-
чнат да растат през този ме-

сец. Можете да подпомогнете рас-
тежа им, като добавите малко тор, 
обогатен с калиев сулфат.

Ако почвата не е много влаж-
на или замръзнала, все още може-

те да засадите нови дръвчета и хра-

сти. Добавете много органичен тор 
в дупката. Много важно е да покри-
ете със слама и листа мястото око-
ло стъблото.

РОЗИ

И през този месец можете да за-
садите нови видове, но на ново 

място.
Другият вариант е това да стане 

на същото място, но като добавите 
пръст и тор, взети от другаде.

В края на март и началото на 
април и новите, и старите хра-

сти трябва да се подрежат.
Добавете малко тор, ако забе-
лежите, че новият растеж за-

почва.

В ОРАНЖЕРИЯТА

Измийте празните сандъчета в 
оранжерията или на остъклена-

та тераса със сапунена вода. Когато 
изсъхнат, напълнете ги с богата на 
тор пръст.
Ако има топли дни, отворете про-

зорците, за да проветрите добре по-
мещението. Засадете в сандъчетата 
пролетни цветя или зелени подправ-
ки.

В средата на месеца изнесете 
тропическите растения навън 

(ако имате такива).

Други дейности
 Колкото по-топло става времето, толко-

ва повече вредители нападат градината. Бъ-

дете нащрек за гъсениците по зелето, кои-

то се появяват рано напролет, а понякога и 

в края на зимата, ако тя е била мека и те са 

успели да оцелеят.  Подхранвайте цветя-

та в сандъчета всяка седмица, за да стиму-

лирате нов растеж.  Почистете изкуст-

вените езерца и къщичките за птици (ако 

имате такива).  Довършете подрязването 

на лозите.  Не поливайте растенията са-

моцелно. Правете го само след като забеле-

жите, че те повяхват.  Внезапните студо-

ве могат да доведат до окапване на листа-

та на розите и другите храсти, което не е 

повод за притеснение.  Почистете стай-

ните цветя от пожълтели листа и прецъф-

тели цветове.  Ягодите покрийте с мно-

го тор.  За да бъде здравецът ви едър и 

с много цветове през лятото, през март е 

добре да го поокършите.  В края на месеца 

можете да смените мястото на камелии-

те и азалиите в градината.

Започнете 
да приготвяте 
СВЕЖ ТОР
Можете да преработите стария тор, който 

сте използвали в градината.

Използвайте също окосена трева, зеленчу-

кови отпадъци от кухнята, части от расте-

нията, които сте отстранили с профилак-

тична цел.

Можете да добавите и малко количество на-

рязана на дребно хартия. Не е добра идеята 

да използвате клоните, които сте окастри-

ли от розите и храстите, защото на тях им 

трябва много време да изгният.
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за месец МАРТ

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

Време за равносметка

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Не се влюбвайте сега!

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Вдъхновени от любовта

РАКРАК

Гости отдалеч

ЛЪВЛЪВ

Житейски трансформации

ДЕВАДЕВА
Трудни ситуации

ВЕЗНИВЕЗНИ

Проблеми с интимния партньор

СКОРПИОНСКОРПИОН

Не харчете неразумно

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Творчески застой

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Съдбата ви дава рамо

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Прозрения и пророчества

РИБИРИБИ

Начало на нов цикъл
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ПАЛИТРА ОТ ЕМОЦИИ Емоционал-
ните ви състояния ще варират от 

меланхолия и вглъбяване в себе си до хи-
перактивност и оптимизъм. През първите 
три седмици на март няма да се чувства-
те особено комфортно. Ще страдате от 
постоянна липса на енергия, идеи и вдъх-
новение. Не се насилвайте за нищо – от 
опит знаете, че нищо няма да се получи. 
Използвайте периода, за да приключите 
стари делови ангажименти. Направете си 
равносметка. Всъщност това е ключова-
та дума за периода 1–20 март. Дори и да 
не искате да анализирате събитията през 
последните месеци, поведението на окол-
ните ще ви застави да го направите. 
Само полза ще имате, ако наистина успе-
ете да направите верните изводи и да си 
извадите поуки. Вие сте честни и емоци-
онални натури. Много от нещата, за ко-
ито си мечтахте, се сбъднаха. Но и дос-
та неща от онези, за които се притесня-
вахте и страхувахте, също се „сбъднаха“. 
Сега, в рамките на март, е добре да прос-
тите с илюзиите си и с всички погрешни 
представи, натрапени ви от околните. 
Станалото – станало. Гледайте напред.

НЕРВНИ ИЗБЛИЦИ Старайте се да 
обуздавате нервните си изблици, кои-

то ще са провокирани от планетата Вене-
ра. През целия месец тя е във вашия знак 
и ще ви затрупва с предизвикателства. 

КАХЪРИ ЗА ПАРИ На 1-ви и 2-ри 
ще ви тревожи темата за финанси-

те. Пари няма да ви липсват, но ще се 
чудите кои „пробойни“ първо да запушите 
с тях. Обикновено, когато изпаднете в 
подобно състояние, се изнервяте и започ-
вате да харчите безразборно. Това, ес-
тествено, ви носи много разочарования и 
неудобства след това. 

НАПРЕЖЕНИЕ Напрегнати дни ви 
очакват на 5-и, 6-и и 7-и. Ставате 

мнителни и раздразнителни и има опас-
ност да изкарате нервите си на най-близ-
ките ви хора. На тези дати е уязвимо и 
здравето ви. Отрицателните емоции мо-
гат да отключат проблеми на нервната 
система и кръвообращението. 

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ До 20-и ще из-
питвате дефицит от енергия. Иму-

нитетът ви ще е слаб. Старайте се да 
се храните разнообразно и да приемате 
повече витамини и минерали с храната. 
Препоръчвам ви и да се движите повече, 
за да не изпаднете в депресия. Тази зима 
много ви изтощи (особено онези Овни, ко-
ито не са имали възможност да се разно-
образят чрез пътувания). 

ГРИЖИ В РАБОТАТА В дните след 
пълнолуние всичко несвършено ще 

напомни за себе си. Околните ще изискват 
да бъдете по-толерантни и дипломатични 
с тях, което на вас май трудно ви се 
удава. Последните ви трудни и напрегнати 
дни през март са 19-и, 20-и и 21-ви. Не из-
пускайте от контрол нищо на работното 
си място. Дори и незначителна небреж-
ност да проявите, веднага ще изгубите 
добри позиции. 

ВЛИЗАТЕ ОТНОВО ВЪВ ФОРМА 
След 21-ви постепенно започвате да 

си връщате формата, енергията и иници-
ативността. Слънцето навлиза в Овен и 
ви дарява със самочувствие. Това е ваше-
то време! Действайте! На 22-ри и 23-ти 
потърсете верни приятели за съмишлени-
ци, „поизтупайте“ от прахта стари идеи 
и проекти. Съберете всичките си сили и 
се захванете с подготовката на нещо 
ново, които можете да стартирате ус-
пешно след новолунието в Овен на 26 
март. 

КЪСМЕТ След 26-и и Меркурий вли-
за в знака на Овен. Ще имате успех 

в преговорите, търговията и оформянето 
на документи. Потърсете си нова работа 
и ново поле за изява. Всичко, което се е 
налагало да вършите с усилие до този мо-
мент, сега се нарежда бързо, лесно и пре-
димно във ваша полза.

Венера в Овен 
ви провокира
Тя действа като нож с две остриета: от 

една страна, ви прави очарователни, маг-

нетични и убедителни, но, от друга – за-

мъглява точната ви преценка, прави ви 

емоционално лабилни. Съдбата ви е „за-

мислила“ сериозна проверка на емоционал-

ния фронт. След 6 март до края на месе-

ца в живота ви ще се върнат стари чув-

ства и преживявания, на които ще се на-

ложи да погледнете от друг ъгъл. Възмож-

но е дори в живота ви да се върне стара 

любов, което ще изиска от вас нов подход 

и ново разбиране. Периодът след 6 март 

не е подходящ за започване на нова любов-

на връзка. А за изневери дори не си и по-

мисляйте! За сметка на това ви се дава 

шанс успешно да ревизирате настояща-

та си връзка, да поправите сгрешеното и 

да постъпите така, както са очаквали от 

вас. През този месец е много важно да не 

смесвате любовта с работата. Ако го на-

правите, усложненията ще са неизбежни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ  
На 1-ви и на 2-ри се старайте да харчи-

те парите си разумно. Заделете част от 

тях за нови инициативи, които ще захва-

нете в края на месеца.

На 5-и, 6-и и 7-и внимавайте с емоцио-

налните изблици.

След 26-и стартирайте нещо ново и 

градивно.

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места 
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой 
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели, 
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info 
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА
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СТАРТИРАТЕ ДЕЛОВО И НАПОРИС-

ТО Твърдо сте решили най-сетне да 
приключите с всички проблеми, които от 
дълго време не ви дават мира. Внимавай-
те през първата седмица от март, когато 
конкуренцията няма така лесно да ви пус-
не да осъществите намеренията си. Няма 
да срещнете и нужното разбиране за един 
проект, по който работите. Ще се нало-
жи здравата да се потрудите, за да защи-
тите идеята си. Очаквайте неприятно-
сти и от страна на приятелите и доско-
рошните си поддръжници. По странни за 
вас причини те ще се държат агресивно с 
вас и ще ви пречат. На 1-ви и 2-ри, които 
са добри дни за Телците, получавате голя-
ма сума и... усещане за могъщество. Все 
пак внимавайте на 2-ри, тъй като, ако не 
проявите съобразителност, можете да се 
скарате с някой важен за вас човек. Най-
зле ще се чувстват Телците, които рабо-
тят в голям колектив – всеки ще изисква 
нещо от тях. 5-и ще е напрегнат ден. 
Проверявайте всяка постъпваща при вас 
информация – има опасност някой да ви 
заблуди нарочно и злонамерено. Внимавайте 
какво подписвате, с кого се договаряте. 
Пазете вещите си, има риск да ви от-
краднат нещо. 

ДОИЗЯСНЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ 
От 6-и до края на месеца мнозина от 

вас ще се опитат да „възкресят“ отдав-
на изстинали чувства, да върнат стара 
любов. Ще ви се прииска да се потопите 
в емоционалната си памет и да извадите 
от нея всичко, което ви се струва, че 
може да бъде спасено. Това ще се отнася 
не само за любовните, но и за приятел-
ските ви връзки. Ще се разочаровате оба-
че и това ще бъде само загуба на време. 
Нещо, което е доказало своята негодност, 
няма как да ви направи щастливи

ИЗБЯГВАЙТЕ СРЕЩИ С ШЕФОВЕ-

ТЕ На 8-и и 9-и не дразните начални-
ците си. Не се набивайте на очи, особено 
ако сте настроени критично и усещате, 
че избухването ви е неизбежно при пряк 
контакт с шефовете. На 9-и вечерта се 
подгответе прилежно за следващите два 
силни дни около пълнолунието в Дева – 
10-и и 11-и, когато ще се радвате на ре-
зултати от усилия, положени в миналото. 

Не отлагайте нищо за вършене – момен-
тът е много подходящ за съвместни дей-
ности, стартиране на нов проект или ре-
гистриране на частна фирма. 

ЗДРАВЕ От 17-и до 27-и ви съветвам 
да посетите личния си лекар профи-

лактично. Пазете се от простуди. Пийте 
топли билкови чайове, особено ако сте 
предразположени към бъбречни заболявания. 
Получавате възможност успешно да уреди-
те важни документи и имотни въпроси. 
Само не се оттегляйте в доброволна из-
олация. Задават се нови възможности. 

РАЗОЧАРОВАНИЯ ОТ ПРИЯТЕЛИ 
На 21-ви, 22-ри и 23-и не се предоверя-

вайте на никого. Все нещо ще се обърка 
и резултатите ще са непредвидими. По-
внимателно подхождайте и към новите 
технологии – убедете се, че сте прочели 
всичко, което ви е необходимо, за да вне-
дрите нещо ново в работата. 

ВНИМАВАЙТЕ С ПАРИТЕ през пери-
ода 21–26 март. Има риск да изгубите 

пари или да сключите неизгодна сделка. 
СЛУШАЙТЕ ИНТУИЦИЯТА СИ на 
26-и. Направете си равносметка. Бъ-

дете нащрек, защото съдбата може да ви 
изпрати специални знаци, които е добре 
да забележите. Събития, които на пръв 
поглед ще ви се сторят случайни, всъщ-
ност ще ви подскажат дали вървите в 
правилна посока, или не. 

В ДОБРА ФОРМА СТЕ на 28-и, 29-и и 
30-и, когато отново си стъпвате на 

краката във финансово отношение. Проявя-
вате инициатива и завидна трудоспособност. 
Нещо, което ви е тормозило дълго време, 
сега се „отпушва“ и реализира с лекота. 
Отърсвате се от мрачното си настроение 
и излизате от застоя. Приключвате месеца 
достойно и възвръщате позициите си.

Не се влюбвайте сега!
Март не е подходящ за започване на нови 

емоционални връзки (особено след 6-и), за-

щото ще бъдат проблематични и скоро 

ще ви доведат до емоционален колапс. Пе-

риодът няма да бъде „любовен“ и за всички 

Телци, които се занимават с изкуство. Ще 

се чувствате като в капан, няма да може-

те да помръднете наникъде. Не разчитай-

те и на музата да ви посети. Опитайте 

се да довършите стари проекти и даже да 

поправите нещо творческо, започнато от-

давна, което сте определили за „сбъркано“. 

Вдъхновението и новите идеи ще ви осе-

нят чак през следващия месец (след 17 ап-

рил). Тогава се очаква и любовта с главно 

„Л“ да се сети за вас.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
Периодът от 6 март до края на месе-

ца не е благоприятен за започване на нови 

любовни връзки. Не се потапяйте в роман-

тичното си минало. Нищо няма да успее-

те да си върнете оттам.

От 17-и до 27-и пазете здравето си. 

Проверявайте всеки един обезпокоителен 

симптом при лекар.

Периодите 9-12, 19-20 и 28-30 са успеш-

ни за вас през март.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

„ЮЖНИ МОРЕТА“

Стюарт Педрел е крупен индустриалец от изтъкнат и замо-
жен каталунски род. Измъчващата го неутолима артистична 
и интелектуална жажда го кара болезнено да копнее да разкъ-
са златната клетка на охолното, но рутинно съществувание 
и да се пресели наяве в бленувания свят на Южните морета. 
Когато той изчезва безследно, цялото му обкръжение вярва, 
че е тръгнал на мечтаното пътешествие из Полинезия. Слу-
чайно обаче Педрел е намерен убит в изкопа на строителна 
площадка в краен квартал на Барселона. 
Единствено частният детектив Пепе Карвальо, познатият 
ни вече от „Александрийска роза“ начетен бунтар, интелек-
туалец, впечатляващ естет, изумителен кулинар и проница-
телен познавач на испанското общество, е човекът, способен 
да разнищи неясната съдба, сполетяла барселонския бизнес-

мен, и да открие как, защо и кога той 
е станал жертва на убийство. 
Даровитият и продуктивен испан-
ски писател Мануел Васкес Монтал-
бан е ярка личност с пространни по-
знания в областта на политиката, ис-
торията и културата. Той е бохем с 
леви убеждения, хуманист с футбол-
ни пристрастия, пътешественик с 
чувство за хумор, верен поклонник на 
прелестите и потайностите на род-
ната си Барселона, която наблюдава и 
описва както никой друг. Творбите му 
са удостоени с многобройни междуна-
родни награди.

ИЗДАТЕЛСТВО „КОЛИБРИ“
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НА РАБОТНА ВЪЛНА СТЕ Настрое-
ни сте на тема работа и кариера и 

няма сила, която да ви разконцентрира. 
Добре че срещате разбиране от страна на 
близките и любимите си хора и можете 
да се опрете на тяхната любов и подкре-
па. На 2-ри за вас се открива шанс да на-
ложите идеите си. Ще направите впечат-
ление с будния си ум, с желязната си ар-
гументация и оригиналните си хрумвания. 
През следващите два дни (3-ти и 4-ти) ще 
сте в идеална форма. Работата, която 
ще свършите, ще ви утвърди в професи-
оналната среда, в която работите. Всич-
ко ще ви се удава с лекота. 

СЛУШАЙТЕ ИНТУИЦИЯТА СИ На 
5-и ще бъдете много интуитивни. 

Възможно е даже да общувате по телепа-
тия с другите. Бъдете бдителни и не 
пропускайте нищо, което ви се случва 
днес. Ще получите ценна информация от 
звездите, стига да можете да я разчете-
те. Моментът е подходящ за анализи и 
научни изследвания. Плодотворното ви въ-
ображение ще е по-силно от всякога. На 
писателите, актьорите, поетите, музи-
кантите и фотографите ще им хрумнат 
гениални идеи. 

УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЯ Из-
ползвайте периода от 1-ви до 8-и да 

отхвърлите повече работа, да осъществи-

те важни контакти или да пътувате по 
лични и делови въпроси. 

ЛЮБОВЕН МЕСЕЦ Няма да имате 
основание да се оплаквате от липса 

на любов през март. Любовта ще ви за-
хранва с енергия. Ако смятате, че насто-
ящата ви интимна връзка се е изчерпала, 
след 6-и ще забележите всички тенденции 
на завръщане на първоначалната силна 
тръпка и на предишните емоции. Много е 
вероятно да „изплуват“ и някои стари 
приятелски и любовни връзки. Ако вече 
сте сериозно обвързани, не ви препоръчвам 
да се захващате със стари любови, колко-
то и вълнуващо да ви се струва на пръв 
поглед. Това усещане ще е само временно. 

НЕПРИЯТНОСТИ И НАПРЕЖЕНИЕ 
На 9-и вечерта ще получите непри-

ятна вест, която ще ви „отвори“ куп 
грижи. На 10-и и 11-и ще сте много на-
прегнати и нервни, като кулминацията на 
това ваше емоционално състояние ще е 
на 11-и, точно по пълнолуние. Тогава ще 
прозрете причината за проблемите си и 
ще разработите стратегия за защита. 
Следващият период на напрежение и нело-

ялна конкуренция ще е от 16-и до 18-и. 
Възможно е осуетяване на проекти, дого-
вори и пътувания. Хората, на които сте 
разчитали, ще спрат да ви подкрепят. 
Очаквайте конфликти както на работно-
то място, така и вкъщи. Не се напрягай-
те излишно, „снишете“ се и изчакайте 
по-добри времена. 

УСПЕШНИ ДНИ От 21-ви до 23-ти 
ще можете да поправите щетите, 

нанесени от предишния лош период. При-
ятелите ще са зад гърба ви. На 21-ви и 22-
ри непременно излезте на чист въздух 
поне за няколко часа. В планината или в 
парка ще ви хрумнат интересни идеи.

НАДЕЖДЕН БЛАГОДЕТЕЛ На 12-и 
някои Близнаци ги очаква много при-

ятна любовна изненада. А други – поява 
на надежден и добронамерен благодетел, 
който да ги зарадва с щедър жест. Не 
трябва да се страхувате и да проявявате 
мнителност точно на тази дата. 

ХРАНЕНЕ До 17-и трябва да намери-
те време за почивка. Избягвайте об-

щуването с незначителни и натоварващи 
хора. Включете в менюто си храни, бога-
ти на витамини – свежи плодове и зелен-
чуци. Но не предприемайте никакви изто-
щителни диети, защото след 17-и ще усе-
тите спад в енергията си и която и да 
е диета ще се отрази зле на самочувст-
вието и работоспособността ви. 

ДЕПРЕСИВНИ СЪСТОЯНИЯ Въз-
можно е да изпаднете в депресия към 

края на месеца. Но с настъпването на но-
волуние в Овен на 26-и тези симптоми от 
само себе си ще отшумят. На тази дата 
ще сложите начало на ново приятелство, 
съдружие или съвместен проект. Ако има-
те желание да регистрирате фирма, добре 
е да го направите след 26-и. Тогава успе-
хът ви е гарантиран.

LINDOR – КАК ДА РАЗТОПИШ ЖЕНСКОТО СЪРЦЕ

Господа, приберете парите и скъпите си подаръци! Според изследване, про-
ведено от Lindor в Европа, включително и в България, съвременната модер-
на и самостоятелна жена се нуждае от нов вид романтика.
Тенденцията, дефинирана в изследването на Lindor като „новата романти-
ка“, показва, че днешните дами са надживели материализма на 80-те го-
дини на миналия век и се намират в период на търсене на любов, уповава-
ща се на уважение и зачитане. Проучването показва, че 87% от български-
те жени предпочитат малките, но мили подаръци пред големите и разто-
чителните. 
Оказва се, че от българките държат на малките романтични жестове, тъй 
като те са спонтанни и изненадващи и могат да превърнат и най-обикно-
вения ден в специален.
Пред Lindor българските жени си признаха кои са били най-милите неща, 
правени за тях от техните партньори: той да засипва леглото с цветя, 

докато тя спи; той да се пошегува, за да оп-
рави нейното настроение; да є подари шоко-
ладова статуетка на Купидон; да є направи 
серенада; да я прегръща всяка вечер, докато 
спи; да є поднесе годежен пръстен в чаша с 
шампанско по време на романтична вечеря...
Резултатите от направеното в България изследване следват общоевропей-
ската тенденция на промяна в нагласите на съвременните жени спрямо ро-
мантиката в отношенията с партньора. Според Емили Дъберли – социолог 
и експерт по връзките – „новата романтика придобива една много по-де-
ликатна форма, където единствено загрижеността и мисълта за другия 
имат значение“.
Българските жени оценяват малките, но красиви подаръци, като покана за 
романтична вечеря в ресторант или вечеря, приготвена с любов от парт-
ньора. Или просто подарена от любимия кутия шоколадови бонбони – все 
жестове, разкриващи загриженост и признание.

Действайте сега!
Времето е подходящо за учене, писане и 

явяване на изпити и конкурси. Точно сега 

направете онези проучвания, които ще ви 

помогнат да напреднете и да се утвър-

дите. Постарайте се да свършите всич-

ко това за тези няколко дни, защото след 

това част от енергията на вашата упра-

вляваща планета Меркурий ще „потъне“ в 

мътните и неспокойни води на знака Риби, 

в който планетата ще влезе. Тогава оч-

аквайте недоразумения, както и забавя-

не или изкривяване на информация, която 

стига до вас. Трудно ще се концентрира-

те и все нещо ще ви дразни. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ   
На 5-и ще получите важни послания от 

звездите. Не пренебрегвайте интуицията 

си, оглеждайте се за знаци на съдбата.

Периодите 10–11 и 16–18 март ще са 

трудни за Близнаците. Ще бъдете мно-

го нервни. Ще ви наелектризират предим-

но дреболии. 

На 12-и някои ще ви изненада приятно с 

любов и покровителство.

КАЖИ ГО С... ШОКОЛАД
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УВЕРЕНИ И ИНИЦИАТИВНИ СТЕ 
До 20-и периодът е благоприятен за 

напредък в кариерата и обучението. Дока-
то Слънцето минава през знака Риби, вие 
ще се чувствате в свои води. Докато по-
вечето знаци от зодиака са в депресия 
сега, вие сте в подем.  Моментът е под-
ходящ за възобновяване на кореспонденция 
с човек от чужбина. Разширявайте кръго-
зора си, като натрупвате нови знания. 

 
ПЕЧЕЛИТЕ ПАРИ На 1-ви и 2-ри е 
добре да се погрижите за печалбите 

си. Всички съвместни дейности с прияте-
ли ще ви помогнат да спечелите повече 
пари. Очаквайте оферти за съвместен 
бизнес или за отдавна чакано от вас обу-
чение в чужбина. Не отлагайте нищо, 
„хванете“ вълната и действайте смело. 

 
ГОСТИ ОТДАЛЕЧ На 4-ти има веро-
ятност да посрещате гости от чуж-

бина, които ще ви подкрепят много сери-
озно за вашите нови инициативи. На 5-и и 
6-и действайте смело и ударно, защото 
всички предпоставки за вашия успех са на-
лице. Ще просперирате, ако работите в 
сферата на образованието (преподавате 

нещо), медицината или социалните дей-
ности. Заявете желание за участие в кон-
курси или изпити, като подадете доку-
менти. Ще успеете във всичко, което 
правите от сърце. 

 
ЛЮБОВНИ НЕПРИЯТНОСТИ През 

целият месец Венера няма да е благо-

разположена към вас и трябва да сте вни-

мателни с любимите си хора. 

 
КЪСМЕТ И РАБОТОСПОСОБНОСТ 
На 11-и ще бъдете изключително ак-

тивни. Късметът ще ви споходи. 

 
КОНФЛИКТИ На 12-и и 13-и има 
опасност да се скарате с бизнес 

партньори, клиенти или с интимния си 
партньор. Напрежението ще се разреди, 
ако решите да отстъпите в споровете и 
конфликтите. 13-и е интересен ден, тъй 
като вследствие именно на напрежението, 
което сте преживели през предходните 

два дни, ще „родите“ интересни идеи. 
Една случайна среща или телефонно обаж-
дане могат да преобърнат съдбоносно жи-
вота ви. Подобен силен ден на прозрение 
и нови възможности за вас се очертава и 
22 март. 

 
ОРГАНИЗИРАНИ СТЕ 14-и и 15-и са 
добри дни за Раците. Свършете пове-

че работа. На 15-и Марс, планетата на 
действието и инициативата, влиза в хар-
моничен на вашия знак и ви прави много 
организирани. Не си позволявайте немарли-
вост в работата (особено на 19-и и 20-и), 
за да не ви подгонят началниците. 

 
ЗДРАВЕ След 20-и пак влизате в не-
хармоничен период. Тогава внимавайте 

какво правите и говорите. Погрижете се 
за здравето си – посетете сауна или се 
запишете на масаж. Тези процедури ще ви 
помогнат да се освободите от токсините 
и да релаксирате. Пазете се от простуди. 
Ставате уязвими от тях, особено ако се 
преуморявате и не си доспивате. За някои 
Раци има опасност и от хипертонични 
кризи. Съветвам ги да не прекаляват със 
солената храна и да контролират приема 
на течности. 

 
ИНТУИЦИЯТА ВИ Е ИЗОСТРЕНА на 
24-ти и 25-и. Помогнете на близките 

си, проявете състрадание. 

 
НАЙ-СЛАБИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ МЕ-

СЕЦА са 25-и и 26-и, когато е ново-
лунието в Овен. Тогава е най-добре да не 
се насилвате нито с работа, нито с емо-
ции. На 28-и и 29-и ще получите пари и ще 
се радвате на първите добри резултати 
от усилия, които сте положили в начало-
то на март. 

CAPPY BODYTIME BODY DEFENCE

НОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ СОКОВЕ, ПОДПОМАГА-
ЩИ ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА

Компанията Coca-Cola лансира на пазара втора линия 
функционални сокове с марката Cappy BodyTime – Cappy 
BodyTime BODY DEFENCE. България е първата страна 
в Европа, която пуска този продукт. Cappy BodyTime 
BODY DEFENCE е микс от екзотични плодове – порто-
кал, ацерола и маракуя, с 50% плодово съдържание. 
Новата напитка е обогатена с витамин Е и минера-
ла цинк, които в комбинация допринасят за подпома-
гане на защитните сили на организма и за нормалното 
функциониране на имунната система. 
Защитната система изпълнява важна роля в човешкия 

организъм. За да се поддържа тя здрава, много полезни 
са физическите упражнения и правилното хранене, ко-
ето „бетонира“ имунитета с жизненоважни минера-
ли и витамини. Едни от най-ценните от тях са вита-
мин Е и цинк.
Cappy BodyTime BODY DEFENCE в комбинация с баланси-
ран и разнообразен хранителен режим и активен на-
чин на живот допринася за повишаването на защит-
ните сили на организма.
Cappy BodyTime BODY DEFENCE е втората функционал-
на линия, след като в началото на миналата година на 
българските потребители бяха предложени богатите 
на естествени антиоксиданти Cappy BodyTime ANTIOX 
с два вкуса: ANTIOX (1) – нектар от портокал, мали-
на, морков, ацерола и касис ANTIOX (2) – нектар от 
касис, ананас и слива. 

НОВ ВКУС

Без флиртове!
Забравете за леките флиртове. Сега те 

ще ви носят само усложнения. От 6-и Ве-

нера тръгва в ретроградна посока и „връ-

ща“ някои стари емоционални теми и про-

блеми в живота ви. Опасното е, че може 

и да „разкрие“ и някои ваши стари прегре-

шения и да ви принуди да се оправдавате 

със задна дата пред интимния си парт-

ньор. Затова през март бъдете кротки в 

интимните си отношения и не посягайте 

към чужди територии. Ако сте необвърза-

ни и търсите нова връзка, ви препоръчвам 

да изчакате още малко (само до 17 ап-

рил), преди да предприемете каквото и да 

било. Очертава се новосъздадените през 

март (след 6-и) връзки да са много про-

блемни за вас.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
На 13 и 22 март очаквайте да ви хрум-

нат оригинални идеи. Ще имате гениал-

ни прозрения, благодарение на които пред 

вас ще се открият нови възможности за 

развитие.

След 20-и се пазете от простуди. Под-

ложете се на прочистваща диета, за да 

освободите организма от натрупалите се 

в него отрови. 

На 28-и и 29-и очаквайте парични постъ-

пления. Ще се зарадвате на първите до-

бри резултати от вашите усилия.
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ЕМОЦИОНАЛНИ ВЪЛНЕНИЯ Нача-
лото на месеца е „размирно“ за Лъво-

вете. Ще се наложи да лавирате между 
многото ангажименти. Част от вълнени-
ята ви ще бъдат провокирани и от фи-
нансови проблеми (тегобата да връщате 
заеми и да изплащате кредити). 

ДРЕБНИ ПРОБЛЕМИ От 1-ви до 8-и 
е възможно да имате проблеми с на-

чалници, съдружници и приятели. Не пра-
вете големи покупки точно сега. Период-
ът е неблагоприятен за всякакви инвести-
ции. Ако е възможно, не подписвайте ва-
жни документи (особено на 8-и) и не се 
доверявайте на другите, защото някой 
може несъзнателно да ви заблуди. Все пак 
на 7-и и 8-и Луната е в Лъв и ви зарежда 
с увереност. Съветвам ви обаче да се въз-
държате от активна работа. Този уикенд 
ви е отреден за любов и флирт. Срещне-
те се със свои стари и влиятелни прия-
тели, които могат да ви окажат сериоз-
на подкрепа. 

В дните преди пълнолунието (от 9-и до 
11-и) е препоръчително окончателно 

да изплатите дълговете си. Жените от 
тази зодия стават истински Лъвици в 
секса. Възможни са зачатия през тези дни. 
Ако не желаете да имате дете, вземете 
предохранителни мерки. Мъжете също ще 
са в отлична кондиция за сексуални подви-
зи. Започнатите през този месец сексуал-
ни връзки ще са кармични! Много Лъвове 
(и мъже, и жени) ще се обвържат с хора, 
с които дълго време само са флиртували, 
и то несериозно. Ако сте семейни и иска-
те да запазите семейството си, внима-
вайте с изневерите през този период. 

ЗДРАВЕ От 1-ви до 20-и имунитетът 
ви е слаб. Опитайте се да не се под-

давате на негативни емоции. Силното 
нервно напрежение може да ви „докара“ 
мигренозни пристъпи, схващания на гърба 
и спазми в крайниците. Пазете се от 
травми (особено на краката). Но на пър-
во място избягвайте преумората и нега-
тивните емоции. Приемайте витамини от 
група В. Организмът ви ще изпитва нуж-
да и от важните микроелементи єод, ка-
лий, цинк и мед. Най-внимателни към сиг-

налите, които ви изпраща тялото, бъдете 
на 14-и и 15-и. Старайте се да не се „за-
разявате“ от чуждите мрачни настрое-
ния. Ще се почувствате много добре, ако 
отидете на фитнес или плуване. Източни 
практики като йога, тай-чи или ци-гун 
също ще ви се отразят добре, ще ви за-
редят с енергия и ще ви помогнат да за-
гърбите черногледството, невротичните 
състояния и психозите. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ От 16-и до 18-и 
вече се чувствате по-стабилни и сте 

заредени с повече оптимизъм. Проблемите 
бавно минават зад гърба ви, пред вас се 
откриват нови перспективи – и в рабо-
тата, и в личния живот. Препоръчвам ви 
да пътувате през тези дни или пък да 
задвижите делови въпроси, свързани с ре-
ализацията на бъдещи ваши проекти, в 
които участват и чужденци. Впрочем 
всички проекти, свързани с чужбина, ще 
са успешни и печеливши за вас. 

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИЩО НОВО 
От 16-и до 20-и не се захващайте с 

нови инициативи. Това са последните по-
напрегнати дни от месеца, когато се на-
лага да отстоявате позициите си. Не се 
напрягайте много-много. Пазете силите и 
идеите си за след пролетното равноден-
ствие на 20 март, когато се събуждате за 
нов живот. 

ОТНОВО СТЕ В ПОДЕМ След 20-и 
Слънцето навлиза в огнения и жизнен 

Овен и ви вдъхва оптимизъм. Направете 
си планове и започнете реализирането им 
още на 21-ви. Дните до края на месеца са 
много плодотворни за всички Лъвове. 
Стъпвате си финансово на краката и из-
лизате от емоционалната криза. Работи-
те с по-голям замах. Но не се задоволя-
вайте само с трохи. Не ви е в стила.

Житейски 
трансформации
Сега ще осъзнаете, че старото безвъз-

вратно си отива, за да направи място на 

новото в живота ви. Трансформационният 

процес е започнал за вас още преди някол-

ко месеца. Промените, които ви очакват, 

ще са за добро. Но сега ще се чувствате 

напрегнати, защото ще трябва да свиква-

те с новите емоции и задължения „в крач-

ка“. Не ви се полага период за адаптация. 

Още на 1-ви и 2-ри ще усетите динами-

ката на новото време. Притесненията за 

пари са само привиден проблем. Вгледай-

те се по-надълбоко и ще откриете, че ве-

роятно това, което работите в момента, 

въобще не ви удовлетворява, а само ви за-

тормозява. За да продължите по-успешно 

напред, трябва да промените отношение-

то си към работата, която вършите. Или 

да я смените с някаква друга дейност. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 7 до 11 март либидото ви е в апо-

гей. Твърде възможно е да започнете нова 

емоционална връзка. 

1, 2, 14, 15, 21 и 23 март са най-напрег-

натите ви дни през месеца. Тогава не се 

товарете излишно.

От 20-и започвате нов житейски цикъл. 

Силите и оптимизмът ви се завръщат. 

Здравето ви се подобрява.

INDESIT COMPANY СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА 
GOOD DESIGN AWARD 2008 

Multiplo, иновативният плот за готвене, получи престиж-
ната награда, за която се бореха 48 страни. 
След успеха на пералнята Moon миналата година 
Chicago Athenaeum – Museum of Architecture and Design 
връчи наградата Good Design Award 2008 на Multiplo, 
иновативен плот за готвене от Scholtes – линията 
на Indesit Company. 
Multiplo бе избран за победител в категория „Кухня“. 
Продуктът е изключително революционен с това, 
че „изобретява“ нова система за готвене. Multiplo 
може да се инсталира вместо кухненски плот, пред-
лагащ възможности за 5 вида готвене: на пара, ва-
рене, печене, пържене и готвене на ниска темпера-

тура. 
Наградата Good Design, която се фокусира основно 
върху авангардното в индустриалния дизайн, е съз-
дадена още през 1950 г. от Chicago Athenaeum – Museum 
of Architecture and Design (една от най-престижните 
културни институции в Чикаго и единствения му-
зей на архитектурата и дизайна в САЩ) в парт-
ньорство с European Centre for Architecture, Art, Design 
and Urban Studies и Metropolitan Arts Press.
Повече от 500 проекта от 48 страни бяха оценя-
вани от експерти от цял свят, чиито критерии 
бяха иновация, форма, материали, функционалност 
и удобство, които са в полза на съвременния дизайн. 
Наградите на 2008 г. включват категории като 
енергийни системи, медицинско оборудване, обза-
веждане, кухни и други. 

ЧЕСТИТА НАГРАДА!
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ИЗЯСНЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯТА СИ 

С ОКОЛНИТЕ Звездите не могат да 
ви обещаят спокойствие и безгрижие, но 
ще ви помогнат да вземете правилните 
решения. Направете всичко възможно да 
извървите няколко крачки напред. Месец 
март ще ви предостави възможността да 
внесете яснота най-вече в партньорските 
си отношения, но и в служебните. Ще се 
наложи да избирате между добре познато-
то старо и сигурно партньорство, което 
вече показва своята безперспективност, и 
задаващите се нови отношения, които ще 
ви предоставят нови територии за про-
фесионална изява и лично щастие. Ще се 
чувствате разпънати между желания и 
възможности, между силни емоции и здрав 
разум. Но не губете здравия си разум! 

СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ До 20-и ще 
настъпят много промени с вас. Ще 

бъдете настроени много „революционно“, 
особено на 13 март, когато е точният 
съвпад на Слънцето с планетата на голе-
мите промени и прозрения Уран. Ще се 
натоварите с много отговорности и с 
доста работа. Само не се опитвайте да 
я свършите цялата наведнъж! 

СТАВАТЕ ПО-РЕШИТЕЛНИ На 1-ви 
и 2-ри сте в добра кондиция, чувст-

вате се стабилни и адекватни. Каквото 
успеете да започнете на тези дати, ще 

ви донесе много радост и добри печалби. 
Ще се чувствате много сигурни при взи-
мането на решения. 

НЕРАЗБОРИИ Гответе се за дребни 
неразбории и проблеми на 3-ти и 4-ти. 

Проверявайте всички документи, които 
подписвате, и не се доверявайте на нико-
го. Сами си вършете работата. След 8-и 
трябва да сте много внимателни при под-
писването на договори и във воденето на 
преговори. 

ЛЮБОВНИ НЕВОЛИ Още след 6-и 
ще се усетите емоционално напрегна-

ти и свръхчувствителни. Много от Деви-
те ще осъзнаят дълбочината на своите 
чувства към някого, ще се признаят за 
влюбени и ще задълбочат връзката си. 
Други ще се изплашат и ще искат да се 
оттеглят. Съветвам ви да не прибързва-
те. Изчакайте с това решение поне до 
средата на април.  

ОВЛАДЯВАТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО 
Най-силните ви дни през този месец 

са около пълнолуние в Дева (от 9 до 11 
март). Тогава всичките ви въпроси ще на-
мерят отговори. Ситуацията около вас се 
прояснява. Слагате картите на масата и 
овладявате положението! Единственото, 
което трябва да помните, е, че не тряб-
ва да се страхувате и да проявявате ма-
лодушие през този период. 

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО 16-и и 17-и не 
са благоприятни за нови инициативи. 

Понамалете темпото! Не преговаряйте с 
чужденци, а ако е възможно, и не пътувай-
те. 19-и и 20-и ще са много по-подходящи 
за активно действие. Но ще ви липсва 
енергия. 

ВРЕМЕ Е ЗА МАЛКО ПОЧИВКА На 
20-и, с настъпването на пролетното 

равноденствие, ще почувствате живител-
на силна енергия на огнения Овен. Няма да 
сте вече толкова напрегнати. Много е ва-
жно в каква посока ще вземете решение 
да се движите в живота, защото Овенът 
„задава тона“ на живеене за по-продължи-
телен бъдещ период. В здравословно и 
енергийно отношение се съживявате и 
възстановявате много бързо. На 28-и и 
29-и ще получите недвусмислени морални и 
материални потвърждения, че сте се 
справили успешно с изпитанията и задачи-
те. Време е за малко почивка. 30-и и 31-ви 
се очертават като суетливи и напрегна-
ти дни. Тогава внимавайте да не загубите 
част от придобитото. Не влизайте в 
конфликти, въпреки че е възможно хитри 
колеги или познати да се опитат да ви 
провокират.

Трудности 
за преодоляване 
Периодът от 1 до 20 март за вас тради-

ционно е много труден! Сега, когато Слън-

цето минава през нехармоничния ви знак 

Риби, ще имате усещането, че изпуска-

те нещата от контрол, че сте разпъна-

ти на кръст. Но има и добра новина – ще 

се справите с трудностите въпреки на-

прежението, което изпитвате! Бъдете по-

грижливи към здравето си – пазете се от 

травми на костната система (най-вече в 

областта на гръбначния стълб). Старай-

те се да не вдигате нищо тежко, защо-

то са възможни усложнения на радикулити, 

артрити и дископатии. Посетете зъболе-

кар! Непременно отделяйте време за дос-

татъчно сън и емоционално разтоварва-

не, защото са вероятни и нервни сривове. 

Хранете се пълноценно, оставете диети-

те за след месец. Ограничете само консу-

мацията на месо и мазни храни. Заложете 

на пълнозърнестите продукти. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
След 6-и има голяма вероятност да се 

разкриете докрай пред някого и да се влю-

бите.

От 1-ви до 20-и се грижете добре за 

здравето си – пазете се от травми. От-

деляйте повече време, за да релаксирате.

1, 2, 9, 10,19, 20,28 и 29 март са силните 

ви дни през този месец.

ПОДРАНИЛА ПРОЛЕТ С МАРКА „АРИСТОН С“

Макар че навън слънцето все още трудно пробива облаците, в магазините 
на „Аристон С“ е пролет с „цъфналите“ нови пролетни колекции с марките 
Ariston S, a’s fashion for living и a’smove.

Колекцията пролет/лято 2009 на Ariston 
S стриктно се придържа към основния 
дух, характерен за марката – женстве-
ност, сексапил и блясък. Дрехите са съз-
дадени за жената, която иска да бъде 
дръзка и млада, но в същото време из-
тънчена и елегантна. Както винаги, ди-
зайнът на колекцията издава внимание 
към детайлите и материите. 
Дълго и късо, макси и мини, закачки, 
светлини и съблазън –  a’s fashion for living 

стъпва на пролетно-летния подиум самонадеяно, но сигурно, както вина-
ги. Линията „Сакура“ („Японска вишна“) от пролетно-лятната колекция 
на a’smove излъчва екзотична красота и източно очарование. Цветовете са 
нежни и пастелни, а материите – леки и 
перфектно обгръщащи тялото. В другите 
теми от колекцията a’smove цветовете 
са ярки като на картичка – зелено с цвят 
на листа, бамбук, маслиненозелено, мента, 
жълто-зелено. Материите са на жълти и 
розови цветя, в земни и пясъчни нюанси, 
отрупани с етнически мотиви в цветове-
те теракота, мед, ярко жълто и огнено.
На какъвто и стил да заложите през 
тази пролет, имайте едно наум за „ве-
чната тенденция“ – женственост и еле-
гантност.

НОВА МОДА
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МОБИЛИЗАЦИЯ Трябва да се стег-
нете и да свършите всички належащи 

задачи в работата си до 20-и. Няма да ви 
е трудно да го сторите, защото ще сте 
настроени делово. Обзема ви желание око-
ло вас да има ред и хармония. На 3-ти и 
4-ти направете всички възможно да се 
срещнете с хората, с които имате наме-
рение работите заедно занапред. В пер-
фектна форма за общуване сте. Ще 
действате успокояващо на колегите си. 
Сега е моментът да изгладите отношени-
ята си с някои от тях. 

НЕ НАПУСКАЙТЕ РАБОТА! Ако на 
7-и и/или на 8-и ви хрумне да напуска-

те работа заради шефа си, съветвам ви 
да не го правите. Особено ако не сте си-
гурни, че веднага ще си намерите нова. 
Прибързаните действия ще ви навредят 
много. 

ТРУДНОСТИ С ИНТИМНИЯ ПАРТ-

НЬОР На 12-и и 13-и, когато Луната 
е във Везни, ще разгърнете максимално 
възможностите си на работното място. 
Някои представители на зодията обаче 
ще имат трудности в личния си живот. 
Най-трудно ще им бъде на онези, които 
работят или учат със своя постоянен 
партньор. 

НЯМА ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ За създа-
ване на нови романтични връзки раз-

полагате с много малко време през този 
месец. Най-лесно това може да се случи 
само от 1-ви до 6-и. След това влизате в 
труден за любовните ви отношения пери-
од. Ще изплуват проблеми и ще настъпят 
недоразумения, които ще ви дразнят пове-
че от друг път. Най-много внимавайте в 
дните на напрежение и недоразумения 19, 
20, 26 и 27 март. Тогава дори и на работ-
ното място ще бъдете нервни. 

РЕТРОГРАДНА ВЕНЕРА Може да се 
наложи да поправяте стари емоцио-

нални грешки, а това много ще ви затор-
мози и притесни. Вашата управляваща 
планета Венера, която отговаря за любо-
вта, хармонията, интимното общуване и 
изкуството, ще е ретроградна от 6 март 
чак до 17 април. През този период се въз-

държайте от започване на нови интимни 
връзки и творчески проекти. За вас тази 
планета е от голямо значение, тъй като 
е управител на вашия знак. Затова и тол-
кова силно ще усещате влиянието є. Пре-
поръчвам ви да не купувате бижута, ук-
рашения, картини, дрехи, козметика и 
предмети на бита, които имат естети-
ческа стойност. След време ще установи-
те, че те изобщо не ви харесват и че 
сте хвърлили парите си на вятъра. 

УМОРА И ТРУДНА КОМУНИКАЦИЯ 

С преминаването на Слънцето в Овен 
започвате да усещате умора и недостиг 
на сили. Съветвам ви да си починете, за 
да не навредите на нервната си система. 
На 25-и и Меркурий преминава в нехармо-
ничния ви знак Овен и ви предизвиква да 
влизате в спорове с другите. Комуникаци-
ята ви ще е трудна сега. Не ходете в ко-
мандировки до края на месеца, ограничете 
и частните пътувания. 

В СЛАБА ПОЗИЦИЯ СТЕ На самото 
новолуние (на 26-и), както и на 27-и ще 

бъдете много уязвими. Няма да успявате да 
прикривате недостатъците си. Ще правите 
много грешки. Ограничете контактите си и 
не правете нищо, което не е от вашата 
компетенция. Най-добре е да се самоизолира-
те или директно да си признаете, че не сте 
достатъчно подготвени да свършите нещо, 
отколкото да се напрегнете да го направи-
те и после околните да ви се присмеят. 

ОТНОВО ПРОБЛЕМИ На 27-и отно-
во се задават проблеми с емоционал-

ния ви партньор. Не си позволявайте лу-
кса да влизате в спорове с него, особено 
на 29-и. На 30-и и 31-ви ще почувствате 
известна лекота. Нещата бавно започват 
да потръгват. Само не подписвайте дого-
вори и документи на 31-ви.

Уран в съвпад 
със Слънцето
Ще се наложи да се справите с трудно-

стите по нестандартен начин, защото 

точно през този период силно влияние ви 

оказва „непредвидимата“ планета Уран, ко-

ято е в съвпад със Слънцето. Не пропиля-

вайте тези два дни – 12-и и 13-и – в глупа-

во изнервяне. Ако не обръщате внимание 

на проблемите, натрапвани ви от околни-

те, ще ви се удаде възможност да прояви-

те творчество и да освободите ума си, 

за да роди оригинални идеи и решения. То-

гава със сигурност ще направите впечат-

ление на този, от когото зависи бъдеще-

то ви. 

Колкото до емоционалния ви живот, той 

е напрегнат, защото сега Венера минава 

през нехармоничния ви знак Овен и оттам 

ви изпраща силни турбуленции в любовни-

те отношения. Ще ги почувствате много 

силно още на 5-и и 6-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ    
 На 7-и и 8-и не се дръжте бунтарски и 

не взимайте решения импулсивно. 

 На 12-и и 13-и ще ви хрумнат оригинал-

ни идеи. Запишете ги някъде! Ще ви пот-

рябват.

 На 19-и, 20-и, 26-и и 27-и бъдете на-

щрек на работното място. В слаба пози-

ция сте. Дребни недоразумения могат да 

ви създадат големи проблеми.

ХАЙДЕ, НА КАФЕ

ВТОРИ STARBUCKS В СОФИЯ

Starbucks Coffee International, Inc., дъщерна компа-
ния на Starbucks Coffee Company (NASDAQ: SBUX), 
и Marinopoulos SEE B.V чрез лицензираната ком-
пания Marinopoulos Coffee Company – България, 
откриха второ Starbucks заведение в столица-
та на бул. „Васил Левски“ 1А (срещу НДК). 
На официалното откриване от Starbucks на-
правиха дарение на двата SOS младежки дома 
в София, които са част от програмите за се-
мейноориентирана грижа на „SOS детски се-
лища България“. Дарението е в рамките на 
дългосрочна партньорска програма, която 
стартира в края на ноември, с откриването 
на първото Starbucks заведение в София (на ул. 

„Генерал Гурко“ 62). Дарената сума е събрана 
по време на коледната промоционална кампа-
ния, в която процент от продажбата на всич-
ки коледни напитки и продукти се отделяше 
в подкрепа на каузата. Starbucks планира да се 
занимава с младежите от двата дома в София 
по различни проекти, като им дава възмож-
ност за работа в заведенията си, чрез консул-
тации за кариерно развитие и насочване, въз-
можности за развиване на различни способно-
сти и таланти и развлекателни програми.  
А на любителите на 100% кафе арабика 
Starbucks ще предложи серия от безплатни 
кафе семинари. Чрез тях компанията ще спо-
дели дългогодишния си опит и отдаденост на 
кафето с други ценители.
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ХАОС В началото на месеца ще ви 
затрупат работа, напрежение, пробле-

ми с приятели и с началниците. Толкова 
ще ви причернее, че ще си позволите да 
се възпротивите на постоянните нападки 
и изисквания от страна на околните, 
като вдигнете скандал. Но не ви препо-
ръчвам да го правите, защото само ще 
привлечете излишно внимание върху себе 
си! От 1-ви до 9-и много внимавайте пред 
кого споделяте идеите си. Очаквайте не-
приятни изненади от близки хора. Бъдете 
нащрек и със съдружниците си, особено 
ако са ваши приятели. Възможно е дотол-
кова да приспите вниманието си, че те да 
ви отмъкнат печалбата зад гърба ви. Мо-
ментът обаче не е подходящ да сменяте 
работата си! 

СТЪПВАЙТЕ НА ПРЪСТИ ОКОЛО 

ЛЮБОВТА Движете се бавно и вни-
мателно в полето на любовта. Вероятни 
са спречквания и недоразумения от серия-
та „От нищо – нещо“! Колкото и да ви 
се иска да узнаете нещо повече за вашия 
любим, недейте да „ровите“ в миналото 
му. Може да излязат неприятни неща, ко-
ито нямат никакво значение за бъдещето 
ви. Те само ще вгорчат излишно живота 
ви. На 5-и и 6-и ще се почувствате малко 
по-хармонично. Тогава ви съветвам да 
обърнете внимание на най-близките си 
хора (най-вече на родителите си). 

НЕ ХАРЧЕТЕ НЕРАЗУМНО на 1-ви и 
2-ри. Дори и да ви се иска да зарад-

вате половинката си с подарък, не го пра-
вете. Парите ще ви трябват за друго. 
Особено внимателни да бъдат Скорпиони-
те, които се разпореждат със служебни 
пари. Възможно е някой да ги уличи нео-
снователно в присвояване. 

НЕ ГОВОРЕТЕ МНОГО На 7-и, 8-и и 
9-и вечерта не допускайте да ви пре-

дизвикват. Старайте се да не участвате 
в словесни схватки. Не давайте на никого 
подробни обяснения, за да не се оплетете 
в думите си. В никакъв случай не спорете 
с вашия началник. 

ПРОЗРЕНИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ На 
13-и и 22-ри ще ви осенят прозрения. 

А и вдъхновението ще ви посети. Ако 
сте човек на изкуството, уловете мига и 
сътворете нещо ново и красиво. 

ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ На пълнолуние-
то в Дева (на 11-и) ще успеете да пре-

дадете проект или някаква друга писмена 
работа и веднага да се зарадвате на пари-
те, които ще получите. Самочувствието 
ви ще е на ниво. Очаквайте подкрепа и 
разбиране от приятели и съмишленици. 

БЛАГОПРИЯТНО СТЕЧЕНИЕ НА 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА На 13-и най-не-
очаквано ще ви споходи голям късмет. Ня-
какъв проблем, който отдавна ви тежи, 
ще се реши по най-добрия за всички начин. 
Най-сетне идват два чудесни дни за въз-
становяване, любов, романтика и зарежда-
не с положителни емоции – 14-и и 15-и. 
Това е вашето време! Посетете местата, 
които ще ви заредят с енергия, обадете 
се на човека, за когото мислите, кажете 
хубави думи на близките си. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ от 24-ти до 
26-и. Много от вашите желания ще се 

осъществят. Светът около вас става по-
дружелюбен. В емоционално отношение сте 
балансирани и спокойни. Хрумват ви ориги-
нални предложения и решения в работата. 
Ако ги приложите на практика, всички ще 
спечелят. Микроклиматът на работното 
място значително се подобрява. 

СМЯНА НА РАБОТАТА Новолунието 
на 26-и ще ви вдъхнови да предприе-

мете търсене на нова работа. Възможно 
е да откриете източник за допълнителни 
доходи. Всяка нова инициатива ще ви из-
вади от застоя и ще ви донесе повече 
пари. Започнете по-здравословен режим на 
хранене и сън. Тези дни са много подходя-
щи да се погрижите за вашите болни 
близки, да похарчите малко пари за тях, 
но най-вече да ги удостоите с внимание-
то си. Моментът е подходящ да си взе-
мете домашен любимец. 

БЕЗ ФИНАНСОВИ ЕКСПЕРИМЕН-

ТИ Не си позволявайте никакви фи-
нансови експерименти на 28-и и 29-и. Не 
давайте и не взимайте пари на заем. Не 
взимайте също и прибързано решение за 
продажба на имот. Ако пък решите да 
купувате, уверете се, че всички докумен-
ти са наред. 

„СТАРТЕР“ НАВЪРШИ 7 ГОДИНИ

Сутрешното шоу на БГ радио „Стартер“ отпраз-
нува своя 7-и рожден ден в Dunkin’ Donuts на бул. 
„Шипченски проход“ 7. 
Симо и Богдана за пореден път водиха специално-
то празнично издание на „Стартер“, което се из-
лъчва всяка сутрин от 7.00 до 11.00 ч. на живо. Само 
че този път от Dunkin’ Donuts, сред приятели и фе-
нове.  
Графа, Орлин Павлов, Данчо Караджов, Калин Ве-
льов, „Мастило“, Ани Пападопулу, Христо Мутаф-
чиев, Лара, Димитър Рачков и Мария Игнатова, 
Тома и Нора от „Мюзик айдъл“, Мери бойс бенд бяха 
само част от гостите, поканени на тържеството. 
На рождения ден се бяха събрали и всички водещи 

от екипа на БГ радио. Първи, на път за летището, 
в Dunkin’ Donuts пристигна Лео (италианецът, по-
знат от Big Brother 2), който води кулинарна рубри-
ка La cuccina Italiana по БГ радио, стартираща всеки 
ден в 11.30 и в 17.30 ч.
На рожден ден – като на рожден ден. Въпреки ран-
ния сутрешен час имаше и много танци благодаре-
ние на Бианка Панова и Ани и Фил от Dancing Stars. 
Всички похапнаха вкусни понички от Dunkin’ Donuts 
и изпиха по чаша ароматно кафе по случай седемго-
дишния юбилей на „Стартер“.
„Стартер“ е най-награждаваното сутрешно шоу в 
българския радиоефир (четири награди от медий-
ния фестивал Mediamixx в Албена, включително и 
за специалното издание по случай четвъртия рож-
ден ден на „Стартер“).

Опасност от отравяния 
На 8-и и 9-и ви съветвам да не прекалява-

те с алкохола (възможни са алергични ре-

акции). Има голям риск от отравяния с ле-

карства (особено с опиати) и с храни. Из-

бягвайте ресторантите. Ако се почув-

ствате зле, не се самолекувайте, а по-

търсете помощта на лекар. 

Потръгва ви на 8-и вечерта, когато Мер-

курий навлиза в хармоничния ви знак Риби. 

Потръгва ви в търговията и бизнеса. Пис-

мената работа много ще ви се удава. За-

почвате да намирате общ език с околните. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 От 1-ви до 8-и ще бъдете много напрег-

нати. 

 На 13-и и 22-ри ви съветвам да яхнете 

вълната на вдъхновението и прозрението. 

Слушайте интуицията си.

 На 26-и е добре да потърсите източни-

ци на допълнителни доходи. Започнете да 

живеете по-здравословно.

ЧРД НА ПАТЕРИЦА
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ТЪРПЕНИЕ! Ежедневието ви ще е 
напрегнато през по-голямата част от 

март. Налага се да изтърпите до 20-и, ко-
гато ще се почувствате по-спокойни. До-
тогава все някаква неотложна работа ще 
е по петите ви. От един проблем ще ска-
чате на друг. Но пък точно това ще ви 
амбицира. Конкуренцията в работата – 
също. Не се ядосвайте на по-младите и 
неопитни свои колеги. Отнасяйте се по-
толерантно към тях. 

НЕ СИ ИЗПУСКАЙТЕ НЕРВИТЕ На 
3-ти и 4-ти ще изпитвате големи 

трудности в общуването. Не избухвайте, 
защото има опасност да изгубите завина-
ги важни за вас бизнес партньори. След 
20-и нещата в работата изведнъж се оп-
равят без вашата намеса. 

ДОСАДНИ ГРИЖИ Около пълнолуние 
в Дева (от 9 до 11 март) ще разберете 

кои са истинските ви врагове и кои са 
проблемите, от които няма да можете да 
се измъкнете, ако не ги решите веднага. 
Това са дни на грижи, клюки и неприятни 
обвързвания. Ще разшифровате и една 
своя стара грешка. Вземете си поука!

ЗАТОПЛЯНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С 

РОДНИНИТЕ Те ще ви гостуват по-
често през март. От близки роднини ще 
получите ценна информация. Възможно е 

дори те да ви донесат стари семейни 
снимки или вещи, които ще се окажат 
много важни за вас. Някои Стрелци ще 
решат да подредят дома си или да напра-
вят малък ремонт. Идеята е много добра, 
но ако я реализирате от 5 до 8 март. Този 
период е много подходящ и за обсъждане 
на наболели въпроси за имоти и наслед-
ства. В случай че ви предложат да ви за-
вещаят нещо в наследство, приемете без 
колебание. В бъдещ момент това ще се 
окаже спасение за вас. Ако се стигне до 
покупко-продажба на имот или прехвърля-
не на собственост срещу гледане на въз-
растни роднини, препоръчвам ви да офор-
мите документите до 6-и или след 25-и.

ЗДРАВЕ В началото на март се гри-
жете повече за здравето си, особено 

ако страдате от хронични заболявания на 

храносмилателната система. Възможно е 
жлъчката ви да се „обади“ дори и ако до 
този момент не сте имали оплаквания от 
нея. Има риск да получите болки, спазми, 
чувство за тежест в стомаха и киселини. 
От 1-ви до 19-и не сядайте на масата, ако 
сте нервни, разсеяни и притеснени. В 
тези случаи стомахът няма да може да 
преработи храната качествено, защото 
заради стреса стомашният сок променя 
състава си. 

ПОЛЗОТВОРЕН ПЕРИОД След 20-и 
за вас настъпва добър период. Изпъл-

вате се с ентусиазъм. Всичките ви при-
теснения и тревоги постепенно изчезват. 
Време е за нови инициативи. На 21-ви и 
особено на 22-ри не давайте гласност на 
идеите си. Може някой да ви ги открад-
не. Има опасност да се разочаровате от 
ваши познати или приятели. 

НЕ Е ВРЕМЕ ЗА НОВА ВРЪЗКА На 
26-и и 27-и има всички предпоставки 

да се влюбите и да се впуснете в бурна 
връзка. Ако сте семейни, обуздайте 
страстта си. За необвързаните периодът 
също не е подходящ за създаване на нови 
партньорства. Те ще се окажат обсебва-
щи и проблемни за вас. Изключение ще 
правят само Стрелците, които се канят 
да възстановят стара любовна връзка. 
При тях може и да се получи. 

ПОСЛЕДНИТЕ НАПРЕГНАТИ ДНИ 
от месеца за вас са 30-и и 31-ви, но 

лесно ще преодолеете напрежението, защо-
то сте в по-добра кондиция от периода на 
творчески застой, който преживяхте. На 
31-ви сте много убедителни и ще успете да 
защитите идеите и интересите си. Само 
се старайте да не се карате с околните.

Творчески застой
Периодът от 9-и до 11-и не е много благо-

приятен за взимане на изпити. Ако се на-

лага да се явите, не си позволявайте да 

отидете неподготвени. Късметът няма 

да е на ваша страна. Не ви препоръчвам 

да насрочвате делови пътувания след 8-и 

– все нещо ще се обърка и ще ви изнер-

ви. Ще се почувствате затормозени от 

творческия застой, в който се намирате. 

Цялата писмена и творческа работа е до-

бре да отложите за след 25-и. Тогава си 

връщате огнения темперамент и вдъхно-

вението. А сега всичко, което е свързано 

с разговори, преговори и оформяне на до-

кументи, ще изисква двойно повече усилия 

от ваша страна. В случай че се занимава-

те с търговия, бъдете много предпазливи 

с доставчици и клиенти на 2-ри, 5-и и 8-и. 

Възможно е някой да ви излъже от разсея-

ност. През тези дни ви грози опасност от 

обири и загуба на информация.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ     
 От 5 до 8 март се посветете на дома 

си – подредете го и го почистете. Ако 

имате имотни проблеми, ще ги решите с 

лекота.

 До 6-и или след 25-и – това са периоди-

те, през които ще подпишете изгодни до-

говори и ще сключите добри сделки.

 На 26-и и 27-и ви очакват приятни лю-

бовни емоции.

ПО-ТРАЙНО БОЯДИСАНИ СИВИ КОСИ С LONDA

Струва ли ви се, че да покривате сивите коси, е 
като да рисувате с молив по стъкло? Това няма 
да бъде повече така, ако използвате новата боя 
на Londa Color за покриване на сиви коси! 
За да се нарисува красива картина, се изискват спе-
циални боички и инструменти. За да оцветите по-
белялата коса, също се изисква специална боя, защо-
то грубата структура на посивелия косъм прави боя-
дисването по-трудно и неравномерно. Освен това от 
тази груба структура нанесената боя се измива мно-
го бързо.   
Защо е толкова груба структурата на сивите коси? 
Защото сивият косъм не съдържа меланин и е по-по-
рест. Именно това го прави по-груб и по-твърд. 

За да задоволи очакванията на жените, Londa предста-
ви новата Londa Color за боядисване на упорити сиви 
коси. Тайната на новата линия продукти на Londa се 
крие в специалното предварително третиране, кое-
то подготвя грубата структура на сивите коси, за 
да подпомогне абсорбцията на цвета от косъма. Това 
третиране променя физическите характеристики на 
косата и я прави по-податлива на боядисване, което, 
естествено, удължава живота на цвета. Добрият ре-
зултат при боядисване не зависи само от специално 
подбраните съставки, но и от начина на нанасяне.   
Новата Londa за упорити сиви коси се предлага в 10 ес-
тествени нюанса, специално разработени за побеле-
ли коси. Благодарение на активните пигменти, които 
навлизат дълбоко в косъма, вие можете да имате наси-
тен цвят в продължение на цели шест седмици!   

НОВО ЗА КОСАТА
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ДОБЪР СТАРТ Много ваши желания 
ще се изпълнят през този месец. Ще 

се справите със задачи, които на някой 
друг биха се сторили непосилни. Този ху-
бав период ще трае от 1-ви до 15-и. След 
това Марс навлиза в знака Риби и вие за-
почвате да губите енергия. Но погледнато 
по-мащабно, се очертава да бъдете в до-
бра форма до 20-и включително. На 1-ви и 
2-ри получавате шанс да изкарате допъл-
нително добри пари и да ги инвестирате 
много умело. На 2-ри ще работите чудес-
но в екип с млади, напредничаво мислещи 
хора. Не отхвърляйте нито една тяхна 
идея, дори и да ви се стори прекалено 
нестандартна. Ако си позволите да надс-
кочите своята консервативност сега, 
само ще спечелите. До 4-ти вечерта ще 
се похвалите с отлични резултати в ра-
ботата. Съветвам ви да действате и ми-
слите нестандартно не само в работата, 
но и ако учите нещо (и особено ако под-
готвяте курсова или дипломна работа). А 
защо не и в личните отношения?!

 
През целия месец планетата на любо-
вта Венера ще ви гледа от... остър 

ъгъл, което ще рече, че ще се налага да 
се съобразявате с човека до себе си и да 
не се дразните от дребните любовни не-
успехи. 

 
ДЕЙСТВАЙТЕ! СЪДБАТА ВИ ДАВА 

ШАНС! На 9-и е добре да се потопи-
те в сериозна работа. Колегите ще ви 
окажат подкрепа, ще срещате добронаме-
реност от всички около себе си и по вре-
ме на пълнолунието (на 11-и) вече ще сте 
успели да се качите с едно стъпало по-на-
горе в служебната йерархия. Най-малко две 
ваши желания ще се изпълнят. Съдбата ви 
дава едно рамо. Използвайте момента, за-
щото такъв скоро няма да се повтори. 
На която и врата да почукате, ще ви от-
ворят. 

 
НАПРЕЖЕНИЕ На 12-и и 13-и обаче 
очаквайте напрежение в личния жи-

вот. Ако работите в сферата на съдеб-
ната система, пазете се от грешки! Оч-
аквайте разправии и проблеми при подпис-

ването на договори. Изпипвайте нещата 
от юридическа гледна точка. Не вярвайте 
на едната честна дума. 

 
УСПЕХИ След 20-и настъпва следва-
щият хубав период за Козирозите. 

Намирате работата, която дълго време 
сте търсили, взимате успешно изпити, 
печелите конкурси. Ако имате амбиция да 
учите или работите в чужбина, добре е 
да заявите желанието си преди 20-и – на 
16-и или на 17-и. Чуждестранните бизнес 
партньори, с които влезете в контакт 
сега, ще се окажат много надеждни в бъ-
деще. 

 
ЗДРАВЕ След 21-ви е възможно здраве-
то ви да се влоши заради преумора. 

Емоционалното ви напрежение може да се 
трансформира в хронична умора и апатия, 
което ще се отрази зле на самочувствие-
то ви. А може да доведе и до други, по-
сериозни проблеми – нарушено кръвообра-
щение, мускулни спазми, болки в ставите. 
Съветвам ви да консумирате повече храни, 
които съдържат калций и магнезий. Необ-
ходимо е всеки ден да се разхождате на 
чист въздух и на слънце. Най-уморени ще 
се почувствате в дните на новолунието – 
на 26-и и 27-и. Не е изключено и някой не-
добронамерен човек около вас да ви извади 
от равновесие. Внимавайте, защото някои 
вече завиждат на вашите успехи. 

 
НЕЛОЯЛНИ КОНКУРЕНТИ Появя-
ват се нелоялна конкуренти, които 

започват да търсят слабите ви места. 
Дано не сте направили грешка при попъл-
ването на някакви документи, защото 
има опасност враговете ви да я използват 
срещу вас. На 28-и и 29-и отново влизате 
във форма. Задължително излезте някъде 
сред природата на тези дни. И се погри-
жете за семейството си.

Й Й

Трудности в двойна доза
За Козирозите емоционалните труднос-

ти ще са в двойна доза. От една страна, 

Венера ще бъде в знака на сприхавия, при-

бързан и недипломатичен Овен. А на всич-

кото отгоре от 6-и тази планета започ-

ва да се движи ретроградно. Това ще ста-

не причина в живота ви да се върнат ня-

кои стари емоционални конфликти, както 

и болезнени и нерешими проблеми от близ-

кото минало. Бъдете бдителни в сфера-

та на любовта и приятелствата чак до 

17 април. Интимният партньор ще ви за-

трупа с претенции. Възможни са сканда-

ли и недоразумения. Неприятни в това от-

ношение дни ще бъдат 5-и, 6-и, 7-и и 8-и. 

Този месец е неподходящ за започване на 

нова любовна връзка, за сключване на брак 

и за обяснения в любов (от ваша страна). 

По-добре осъществете тези намерения 

след 17 април. Периодът е благоприятен 

единствено за укрепване на бизнес парт-

ньорствата и за започване на нова рабо-

та или проект.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 1-ви, 4-ти, 9-и, 10-и, 11-и, 19-и, 20-и, 

29-и и 30-и са успешните ви дни през ме-

сеца.

 На 12-и и 13-и внимавайте с преговори-

те и договорите, защото не сте в силна 

позиция. Не водете и съдебни дела, ако е 

възможно.

 Новолунието в Овен на 26-и и 27-и ви 

носи конфликти и нелоялна конкуренция.

МЕКА КОЖА ОТ FA

Без правилните „добавки“ къпането може да остави ко-
жата ви суха и раздразнена. Сега благодарение на две 
нови серии от Fa – Cream & Oil и Fresh & Oil, обогате-
ни с ценни натурални масла – взимането на душ е чуде-
сен начин да поглезите кожата си и да я направите коп-
ринено гладка.  
Новата линия Fa Cream & Oil комбинира някои от най-цен-
ните природни съставки, за да създаде душ-гелове и са-
пуни за нежна грижа, които са обогатени с овлажнява-
щи масла, предпазващи кожата от изсушаване. А новата 
линия Fa Fresh & Oil черпи от източници на богата, екзо-
тична свежест, за да създаде два душ-гела, които глезят 
кожата и є носят дълготрайно усещане за мекота. 
Всички съставки на Fa са внимателно подбрани от екс-

пертите на „Хенкел“, за да осигурят истинско усещане за 
хармония на духа и тялото. 
Линията Fa Cream & Oil включва две нови формули, съз-
дадени да обгрижат кожата до съвършенство: 
Fa Cream & Oil Silk & Magnolia, достъпна като душ-гел 
(250 мл), течен сапун (300 мл) и твърд сапун (100 г). 
Fa Cream & Oil Cocoa Butter & Coco Oil, достъпна като 
душ-гел (250 мл), течен сапун (300 мл) и твърд сапун (100 
г). Тя превръща влизането под душа в специално удо-
волствие дори за най-чувствителната кожа.
Втората уникална гама душ-гелове (в бутилки от по 250 
мл) Fresh & Oil предлага два нови освежаващи аромата: 

 Fa Fresh & Oil Green Melon & Litchi, който успокоява кожа-
та и ободрява сетивата със свежите си лимонови нотки 
и есенцията от личи.  Fa Fresh & Oil Hibiscus & Cranberry, 
който ухае на боровинки.
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ИЗЧАКАЙТЕ МАЛКО! Мисълта ви 
сега ще е изцяло погълната от прак-

тични неща – работа, пари, храна, дрехи, 
плащане на сметки. В началото на март 
ще се зарадвате на добри резултати от 
усилия, които сте положили през януари 
и февруари. Амбицирате се да успеете и 
да печелите повече пари. От целия зоди-
ак вие сте най-големите късметлии през 
тази година. Ще успявате да се справя-
те с проблеми от всякакъв характер. 
Ще ви се отвори възможност да зарабо-
тите парите, които ви трябват в мо-
мента, както и да реализирате планове-
те си с тях. Само че не и през първите 
два дни от март. На 1-ви и 2-ри ще се 
наложи малко да изчакате. Не си изпус-
кайте нервите на 2-ри. Има опасност да 
се скарате сериозно с някого. Не праве-
те никакви покупки през тези дни. 

ПРОЗРЕНИЯ И ПРОРОЧЕСТВА На 
3-ти и 4-ти мозъкът ви е като из-

числителна машина. Веднага улавяте ми-
слите и намеренията на останалите. На 
5-и ще ви обземат странни предчувст-
вия. Възможно е да сънувате пророчески 
сънища. Точно на този ден има точен ас-
пект на Меркурий, който „мисли“, и на 
Нептун, който „чувства“, във вашия 

знак. Всичко онова, което прозрете, ви-
дите или си помислите, ще е пророческо. 
Това е един от онези съдбоносни дни, 
който може да обърне из основи вашите 
представи за живота. Ще усетите „под-
молните течения“ около себе си, което 
ще ви помогне да вземете правилни ре-
шения. 

ИНТЕРЕСЕН ДЕН 8-и е много ин-
тересен ден. От една страна, ще се 

замислите повече за своето самоут-
върждаване и развиване (имате потенци-
ал да се измъкнете от инерцията и за-
стоя и да тръгнете напред), а от друга 
страна, ще се стремите да постъпите 
така, че да се съобразите с мнението на 
другите (най-вече с това на вашите 
близки). Това ваше желание е достойно за 
уважение, но не е във ваша полза. Ако 
действате така, както другите очакват 
от вас, има опасност дълго време след 
това да не можете да намерите сили за 
самостоятелни действия. Постарайте се 
до 8-и да сте свършили всички задачи, 
свързани със сферата на комуникациите, 

по-крупните покупки и преговорите с 
бизнес партньори. 

КЪСМЕТ Пълнолунието на 11-и ще 
ви донесе много енергия, късмет и 

парите, от които се нуждаете. Ще ви-
дите част от идеите си реализирани. 

СЕКСАПИЛНИ СТЕ На 3-ти, 4-ти, 
12-и, 13-и, 21-ви, 23-ти, 30-и и 31-ви 

ще бъдете много привлекателни за про-
тивоположния пол. Излъчвате сексапил. 
Ще успеете да осъществите много нови 
интернет връзки. Или пък ще се запоз-
наете с някого по време на едно пътува-
не. Тези връзки за жалост ще са кратко-
трайни, но за сметка на това ще ви за-
редят с положителни емоции. Получава-
те шанс да направите много важни за-
познанства не само от личния, но и в 
деловия живот на 12-и, 13-и, 21-ви и 23-
ти. Тогава се постарайте да се саморек-
ламирате и да се обадите на подходящи-
те хора, които да ви препоръчат някъде 
пред някого. 

ВАЖНО ПОСЛАНИЕ Човекът, кой-
то се появи при вас на 26-и или на 

27-и, ще ви донесе много важно послание. 
Не очаквайте писмо. Трябва да успеете 
да разчетете посланието.

ЗДРАВЕ През целия месец трябва 
да се пазите от травми, но най-ве-

че на 7-и, 8-и, 14-и, 15-и, 19-и, 20-и, 28-и и 
29-и. Шофирайте внимателно, пресичай-
те улиците още по-внимателно. Старай-
те се да овладявате гневните си изблици 
и да не се нервирате излишно. Има опас-
ност от нарушения на сърдечния ритъм 
и кръвообращението, както и от спазми 
на кръвоносните съдове. След 21-ви на-
стъпва подобрение на здравословното ви 
състояние. 

Не теглете кредити
Моментът е подходящ за вземане на ва-

жни решения, свързани с финансите. Мно-

го е вероятно да ви предложат изгодно съ-

дружие. Приемете го. Но се въздържайте 

да теглене на кредити, особено ако съв-

сем скоро сте успели да изплатите някой 

предишен. В дните от 9-и до 10-и е много 

важно да не оперирате с ваши пари. Твър-

де е възможно да не ги вложите разумно. 

До 15-и е добре да сте взели по-важните 

решения за нови начинания, съдружия, нова 

работа или обучение. Периодът е малко 

суетлив, но много творчески. Ще имате 

енергията да доведете до успешен край 

всичко, което започнете. 

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 На 1-ви и 2-ри не инвестирайте никакви 

пари. Ако е възможно, въобще не се зани-

мавайте с финанси. Не си изпускайте нер-

вите на 2-ри и се старайте да не обиди-

те никого с необмислено изречени думи.

 На 12-и, 13-и, 21-ви и 23-ти общувайте 

по-активно и се опитайте да си направи-

те самореклама. 

 7-и, 8-и, 14-и, 15-и, 19-и, 20-и, 28-и и 29-и 

са неблагоприятни за Водолеите дни.

OZON’ – СПАСЕНИЕ ЗА ВАШАТА КОЖА

Спасете кожата си от агресивните влияния на околна-
та среда с новата френска козметика OZON’
Всички знаем, че замърсеният въздух влияе зле на наша-
та кожа. Но тя е жертва също и на стреса, който води 
до редуциране на нейната плътност. В резултат тя 
изтънява и повяхва. При много жени запушването на 
порите става причина за зачервявания и видимо омаз-
няване на кожата. Като прибавим и вредния ефект на 
свободните радикали върху епидермиса, неприятните 
последици стават още повече – кожата се отпуска, фи-
ните и по-дълбоки бръчки се появяват много по-бързо. 
Замърсяването провокира разрушаването на клетки-
те, забавя тяхното регенериране и ускорява стареене-
то на кожата. 

Заетите жени, които искат да осигурят на кожата 
си висококачествени продукти и държат на ефикасни-
те грижи, често подценяват важността на ежедневна-
та защита от градската среда. След рефлекса „защита 
от слънцето“, който всеки е изградил по време на вакан-
циите си, OZON’ предлага възможност за изграждане на 
един нов рефлекс – „защита от замърсяването“.
Това е възможно благодарение на ACTITRIONIS® – ком-
плекс с тройно защитно действие срещу токсините в 
замърсена среда. Патентован във френските лаборато-
рии Santeri, той е плод на 4 години научна работа и те-
стове за ефикасност, проведени от независими лабора-
тории за доказване на надеждността на резултатите.
Палитрата от козметични линии на OZON’ е много бо-
гата: Pur Protect, Hidrasitis, Nutriskin, Anti-stress, Acalmine, 
Corectine, Prevential, Resistine, Beaute Mature, Leger–T, Keracaptis.

НОВА КОЗМЕТИКА
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НАЧАЛО НА НОВ ЦИКЪЛ За родени-
те между 20 и 28 февруари този пе-

риод започна още през февруари. Сега ро-
дените между 1 и 20 март са наред да 
чакат новостите в живота си. Периодът 
е изключително важен. Обзети сте от 
съзидателна и творческа енергия, от вас 
се иска само умело да я направлявате. Оп-
итайте се да разгърнете целия си потен-
циал, позволявайте си по-често да изпит-
вате радост. Това не са само красиви по-
желания, а ключови съвети, които ще ви 
помогнат да не пропилеете чудесното 
време до 20 март. 

ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ САМИ На 8-и 
не се вслушвайте в ничии съвети, 

даже и в тези, изречени от хора, които 
смятате за авторитети. Трябва сами да 
вземете едно решение. Това, естествено, 
няма да мине без тревоги и напрежение, 
които ще преживеете в дните около пъл-
нолуние в нехармоничния ви знак Дева – 
от 9-и вечерта до 12-и. Винаги когато Лу-
ната е в Дева, на вас ви се налага да вър-
шите много работа (в прекия и в пренос-
ния смисъл). И много се затормозявате. 
Но ако сега успеете да преодолеете стра-
ховете и задръжките си, ще усетите сла-
достта на един наистина велик момент. 
Ако ги превъзмогнете, никога повече няма 
да имате фобия от авторитети. 

СТАРА ЛЮБОВ СЕ ЗАВРЪЩА В ЖИ-

ВОТА ВИ след 6-и. Препоръката на 
звездите е много-много да не му мислите, 
особено ако все още имате чувства към 
този човек. Преглътнете старата обида. 
Има шанс да започнете с този човек „на 
чисто“. В живота ви ще се появяват не 
само хора, с които в миналото сте били 
в интимни отношения, но и такива, с ко-
ито сте били в делови. Този период ще 
обхване целия месец, че дори и първата 
половина на следващия. При вас за разлика 
от другите зодии този „ретроцикъл“ (за-
връщане на стари познайници и стари 
теми в живота ви) ще бъде градивен. 
Единственото условие е да слушате чув-
ствата си. 

НЕИЗЧЕРПАЕМА ЕНЕРГИЯ Непре-
менно отбележете в календара си да-

тите 13 и 22 март. На 13-ти ще имате 
почти неизчерпаема енергия. Уран, който 
тогава е в точен съвпад със Слънцето, ще 

ви зарежда с оптимизъм. Това е ден на ре-
волюционни промени, особено за Рибите, 
родени около тази дата (в периода от 11 
до 15 март). Очаквайте разместване на 
пластове, или както се казва в Библията, 
„последните ще станат първи“. Не се при-
теснявайте от промените. Те са само от 
полза за вашето развитие. Много е вредно 
една деликатна Риба да плува в застояла и 
мътна вода. Колкото по-бързо приемете 
промените и се адаптирате към тях, тол-
кова по-спокойни ще се почувствате.

ДЕНЯТ НА ГОЛЯМАТА ИСТИНА е 
22 март. Ще имате прозрения и ви-

дения. Всички Риби притежават по малко 
свръхестествени способности (някои са 
ясновидци) и много силна интуиция. На 
този ден ще получите отговори на фун-
даментални въпроси точно по интуитивен 
начин. Бъдете бдителни, защото нищо, 
което ще ви се случи на този ден, няма 
да е случайно! Всичко ще има своят скрит 
смисъл и ще носи тайно послание. Сигурна 
съм, че вие ще го разгадаете!

ЗДРАВЕ Ако не намерите време за 
почивка, има опасност да си докара-

те невроза или сърдечна аритмия. Повече-
то Риби ще страдат от безсъние. След, 
да го наречем „полета на душата“ енерги-
ята ви се изчерпва и имунната ви защита 
отслабва. Най-силно ще усетите тази 
тенденция след 26-и. До края на месеца 
трябва да се грижите и за себе си, а не 
само за другите, както обикновено прави-
те. Приемайте големи дози витамин С, 
пийте много зелен чай и намалете алкохо-
ла. В края на март сте предразположени 
към простудни заболявания. Обличайте се 
топло. П
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Препрограмиране
Сега трябва да препрограмирате живо-

та си чак до следващия си рожден ден. 

Все още сте под влиянието на планетата 

Уран, която отваря възможности за кар-

динални промени в живота. Те, разбира се, 

няма да се случат гладко, без кризи. През 

дните от 1-ви до 6-и очаквайте нови за-

познанства и приятни емоции. Ще ви се 

удаде възможност да „блеснете“ в най-до-

брата си светлина пред околните. Пазете 

се от клюки и сплетни на 3-ти и 4-ти – не 

обсъждайте нищо с никого, защото думи-

те ви ще се тълкуват превратно. На 5-и и 

6-и сте магнетични и убедителни. Помог-

нете на роднини с каквото можете, дори 

само с една добра дума. Това добро ще ви 

се върне стократно след време.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
 На 5-и и 6-и използвайте максимално 

чара си.

 След 6-и очаквайте в живота ви да се 

върне стара, много голяма любов.

 След 22-ри вече сте прозрели коя е вяр-

ната посока, в която трябва да се дви-

жите.

ВИНО И... ЛЮБОВ

С TODOROFF ВСЕКИ ДЕН 
Е СВЕТИ ВАЛЕНТИН

Хубаво е да си влюбен. И още по-хубаво е, че 
влюбването не трае само един ден. Зато-
ва можете да празнувате любовта си всеки 
ден – с вино. Зарадвайте любимия човек с из-
браните „любовни“ вина на Todoroff.

 Каберне совиньон TODOROFF Rose е с крис-
тална бистрота и искрящ малиновочервен 
цвят. Ароматът му е плътен и агресивен. 

 Copolla Sofia розе е вино с примамлив аро-
мат на свежи ягоди, розови листа и малини. 
Цветът му е ефирен, в типичните нюанси 
за френските розета. 
В бутика Todoroff Wine & Art (на бул. „В. Лев-

ски“ 83 в столицата) освен с класно вино ще 
ви зарадват и с празнични опаковки, кошни-
ци с подаръци за вашия празник, както и с 
аксесоари и чаши за вино, белгийски шоколад, 
високоалкохолни напитки и пури. 
Почитателите на вина от Чили, Калифор-
ния, Нова Зеландия и Южна Африка могат 
да дегустират, както и да се възползват от 
промоционалните цени в Todoroff Wine & Art. 
Само трябва редовно да посещават това 
царство на вината, за да се информират за 
сроковете, за които важат промоциите. 
И да не пропуснете да опитате вината от 
серията „Терес“ и  шоколадовите бонбони 
Wittamer kiss и Dukdo ликьори. Вкусът им е не-
забравим. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–11, както 

и 27–31март 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не 
е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, хранете се разделно. 
Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще 
разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Бел-
тъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 7 (след 

15.30 ч.), 8, 9 (до 17.30 ч.), 16 (след 11.20 ч.), 17, 18, 27 и 28 (до 12.00 ч) март.  Кореноплодните (карто-
фи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 1, 2, 9 (след 17.30 ч.), 10, 19, 

20, 21 (до 12.06 ч.), 28 (след 12.00 ч.), 29 и 30 (до 16.30 ч.) март.  Мазни храни, както и различни видове 
ядки е най-целесъобразно да консумирате на 3, 4, 5 (до 13.00 ч.), 12, 13, 21 (след 12.00 ч.), 22, 23, 30 (след 

16.30 ч.) и 31 март.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 5 

(след 13.00 ч.), 6, 7 (до 15.30 ч.), 14 , 15, 16 (до 11.30 ч.), 24 и 25 март.

11 март, 4.37 ч., 

Луната е 

в ДЕВА – 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Пълнолуние в Дева изисква спазване на диета и здравословен режим. Резултатите от започната-
та сега диета ще дойдат много бързо! Ако искате да отслабнете доста, трябва да гладувате!  Сега 

са уязвими храносмилателният тракт, далакът, тънките черва, слънчевият сплит и нервната 

система. Избягвайте всичко, което би ви донесло нервно напрежение и безпокойство.  Препоръчи-
телните храни за деня са постните, на растителна основа – мюсли, пълнозърнести храни, ябълки, 
орехи. Избягвайте алкохола.

12–26 март 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 7 (след 15.30 ч.), 8, 9 (до 17.30 ч.), 16 (след 11.20 ч.), 17, 

18, 27 и 28 (до 12.00 ч.) март са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър 
йога. 1, 2, 9 (след 17.30 ч.), 10, 19, 20, 21 (до 12.00 ч.), 28 (след 12.00 ч.), 29 и 30 (до 16.30 ч.) март са да-
тите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, 
пилатес и йога. На 5 (след 13.00 ч.), 6, 7 (до 15.30 ч.), 14 , 15, 16 (до 11.30 ч.), 24 и 25 март се препоръч-
ват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водни-
те процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните 
клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 3, 4, 5 (до 13.00 ч.), 12, 13, 21 (след 12.00 ч.), 22, 

23, 30 (след 16.30 ч.) и 31 март са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне 
по 30 мин дневно) и аеробиката.

26 март, 18.05 ч., 

Луната е в ОВЕН 

– НОВОЛУНИЕ

 Новолунието в Овен е със силен енергиен заряд. Можете да опитате ново лечение на очите, ако 
имате проблеми с тях. Акнето също се поддава лесно на лечение сега. Ако страдате от главо-
болие или световъртеж, пийте днес билкови чайове, които ще облекчат страданията ви.  За да 

изчистите организма от токсини, добре е днес да се подложите на пълно гладуване. Пийте повече 
течности. Ако изберете по-лек вариант на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се 
и от вечерята. Днес се отслабва най-лесно и трайно.

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 на-
растваща Луна. Тогава Луната допълнително ще стимули-
ра задържането на течности в организма, както и увели-
чаването на апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали 
в тази конфигурация, съветвам ви да не се мъчите и на-
силвате с диети и ограничения, защото много ще се изнер-
вите. Стремете се през тези периоди да приемате повече 
диуретични чайове и натурални сокове. И в никакъв случай 
не яжте солени храни!
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ МАРТ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
5 (след 13.00 ч.), 6, 7 
(до 15.30 ч.), 24, 25

Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 
и ще се омазнява по-бързо.

1–4, 8–11, както и 27–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

12–23 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

1, 2, 28, 29, 30 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

3, 8, 9, 14, 17, 18, 
19, 22, 30

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 
и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

–
5 (след 13.00 ч.), 6, 7 (до 
15.30 ч.), 14, 15, 16, 24, 25

–

1, 2, 10, 11, 12, 13, 19, 
20, 21, 22, 23

– 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 –

5 (след 13.00 ч.), 6, 7 
(до 15.30 ч.), 24, 25

–

10–13 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 
21, 22, 23, 28, 29

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

–
5 (след 13.00 ч.), 6, 7 
(до 15.30 ч.), 24, 25

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–11, както и 27–31 Датите са неподходящи за епилация.

12–22 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

12–22 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

1, 2, 10, 11, 
както и 12–23

–
Датите са подходящи за епилация с химически средства 

и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
п-

ки
, п

ет
на

, б
ра

да
ви

ци
 

и 
ле

ку
ва

не
 н

а 
ак

не
)

12–25 – –

Парна баня
– 1–11, както и 26–31 Има опасност да ви останат белези.

12–25 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
о-

ви
 к

ис
е-

ли
ни 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

1, 2, 10, 11, 28, 29 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1–11, както и 26–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 8, 9, 16, 17, 18, 26 и 27 март, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

11–13, както и 19–21 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–11, както и 27–31 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 8, 9, 14, 15, 21, 
22, 23, 28, 29, 30

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1–11, както и 27–31 –

12–26 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 12–26 –

1–11, както и 27–31 – –

С
А

У
Н

А

11–26 – Ефектът ще е максимален на 14, 15, 16 и 26 март.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАРТ

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: 12–26 март.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 5 (след 13.00 ч.), 6, 7 (до 15.30 ч.), 14, 15, 16 (до 11.30 

ч.), 24 и 25 март. Това са т. нар. дни на водата. Всички за-
мърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 3, 4, 5 (до 13.00 ч.), 

12, 13, 21 (след 12.00 ч.), 22, 23, 30 (след 16.30 ч.) и 31 март. То-
гава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели 
„облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които 
ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната през МАРТ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 1, 2, 12, 13, 24, 

25, 28, 29 и 30 март.

Недвижими имоти, мебели: 1, 2, 5, 6, 7, 19, 20, 29 и 30 март.

Автомобил, мотор или колело: 3, 4, 14, 15, 26 и 27 март.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 26 и 27 

март.

Канцеларски материали и книги: 3, 4, 10, 11 и 31 март.

Спортни стоки: 8, 9, 16, 17, 18, 26 и 27 март.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 21, 22 и 23 март.

Обувки и дрехи: 19, 20, 24 и 25 март.

Бижута, злато, луксозни вещи: 8 и 9 март.

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 МАРТ 2009 г. и с 

благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 11 МАРТ (пълнолуние), както и на 26 
МАРТ (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

26, 27, 28
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
12, 13

1, 2, 29, 30 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 14, 15, 16

3, 4, 5, 31 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 17, 18

6, 7 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 19, 20, 21

8, 9 Сърце, слезка (далак) 22, 23

10, 11
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

24, 25

12, 13
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
26, 27, 28

14, 15, 16 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 1, 2, 29, 30

17, 18 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 3, 4, 5, 31

19, 20, 21 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 6, 7

22, 23
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
8, 9

24, 25 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: 5 (след 13.00 ч.), 6, 7 (до 

15.30 ч.), 14 , 15, 16 (до 11.30 ч.), 24 и 25 март.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 3, 4, 5 (до 13.00 ч.), 

12, 13, 21 (след 12.00 ч.), 22, 23, 30 (след 16.30 ч.) и 31 март. На 
тези дни с поливането има опасност да провокирате поява-
та на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 24 и 25 март.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и вен-
ците, както и поставянето на коронки и мостове могат да се 
окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лу-
нен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е въз-

можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъ-
болекаря през периода 12–18, както и 22–25 март.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 1, 2, 19, 20, 
както и през периода 27–30 март. И в никакъв случай (освен в 

спешен!) не ходете на зъболекар на 11 МАРТ (пълнолуние), как-

то на 26 МАРТ (новолуние). Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 26.03 (от 18.05 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 – 27.03 (от 6.16 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за 
нови начинания. 
3-ти ЛД – 28.03 (от 6.41 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 29.03 (от 8.12 ч.) Не взимайте 
прибързани решения. Усамотете се. Разхо-
дете се сред природата. Занимавайте с 
дома и семейството си. Колективната ра-
бота няма да ви спори.
5-и ЛД – 30.03 (от 8.50 ч.) Делови ден. Под-
ходящ е за пътувания и за планиране на 
генерални промени. Работете концентрира-
но. Не преяждайте. Целеполагането ще е 
успешно.
6-и ЛД – 31.03 (от 9.37 ч.), както и 1.03 (8.38 

ч.) Смирете се. Дайте прошка. Не изразя-
вайте недоволство на глас. Дните са под-
ходящи за прилагане на подмладяващи коз-
метични процедури. Ден за гадаене и про-
рочества.
7-и ЛД – 2.03 (от 9.10 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 3.03 (от 9.50 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 – 4.03 (от 10.34 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 5.03 (от 11.41 ч.) Не планирайте 

нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 6.03 (от 12.52 ч.) Много мощен ден. 
Активира се вселенската жизнена енергия 
кундалини. Добре е да прочистите орга-
низма си. Внимавайте с режещи инстру-
менти.
12-и ЛД – 7.03 (от 14.09 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 8.03 (от 15.28 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 9.03 (от 16.45 ч.) Много подходящ 
за започване на важна работа, за физическо 
натоварване, за работа с информационни 
източници и свещени текстове. Отваря се 
третото око. Прочистете организма си.

15-и ЛД – 10.03 (от 18.00 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 – 11.03 (от 19.13 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 12.03 (от 20.25 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 13.03 (от 21.35 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 14.03 (от 22.44 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 15.03 (от 23.51 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!

21-ви ЛД – 17.03 (от 0.53 ч.) Много активен, 
творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 18.03 (от 1.50 ч.) Ден на мъдрост-
та. Предайте на другиго своите знания. 
Посетете астролог.
23-ти ЛД – 19.03 (от 2.39 ч.) Този ден е сим-
вол на саможертвата – простете на други-
те, разкайте се. Добре е да се пости. Не 
правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 20.03 (от 3.20 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 21.03 (от 3.54 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 – 22.03 (от 4.23 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 23.03 (от 4.48 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 24.03 (от 5.10 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 25.03 (от 5.32 ч.) Опасен, сатанин-
ски ден. Препоръчват се пост и въздържа-
ние. Не планирайте и не започвайте нищо 
ново. Запалете свещ вкъщи и окадете на-
всякъде.
30-и ЛД – 26.03 (от 5.53 ч.) Ден на хармония, 
любов, покаяние и прошка. Завършете всич-
ко започнато през този месец и направете 
равносметка. Не започвайте нищо ново! Не 
правете и планове. Изчакайте до първия лу-
нен ден. Избягвайте суетата, освободете 
се от всичко ненужно!
Забележка. Датата 16 март е пропусната 
по астрономически причини! Не е грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на 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: 

Провал. „Арома“. Грам. „Убийство по Коледа“. Излак. Ренар (Жул). Гулаш. Отава. Аргон. Ери. Маго. Есо. Танин. АН. Рибера (Хосе). „Нивеа“. КАТ. Ре. Кобра. Дънер. 

Цена. Шикан. Тенис. Нагар. Ер. АНТ. „Нана“. Лек. АМ. Нор. Илам. Пап. Моаре. Озирис. Полог. Етика. Мото. Перон. Квант. Ламар. Тотила. Ниоба. АНИ. Рид. Манто. 

Дере. Ок. Тас. Коала. Латекс.

ОТВЕСНО:

Круз (Том). Амадина. Апетит. Облог. Тъкан. Порода. Авиатор. Наган. ЛОТ. „Айка“. „Ирена“. Омоним. Алс. Вебер. Рарог. Лак. Трасе. Кано. Паве. Ор (Боби). Рев. ТА. 

Рона. Етанол. Попарт. Ини. Морган (Джон). Октод. Рак. Оникс. Елиза. Бел. Огниво. Трели. „Лара“. Иглу. Небце. Карма. ЕТ. Реле. Арена. Миома. Мадара. Анина. Ста-

нок. Машина. Астма. Орикс. 

Бела, брой 3 (133), 2009128







Сексуална
(не)свобода 

......
??

З
А

 Ж
ЕН

И
ТЕ

, К
О

И
ТО

 З
Н

А
Я

Т 
И

 Н
Е 

З
Н

А
Я

Т 
К

А
К

В
О

 И
С

К
АТ

З
А

 Ж
ЕН

И
ТЕ

, К
О

И
ТО

 З
Н

А
Я

Т 
И

 Н
Е 

З
Н

А
Я

Т 
К

А
К

В
О

 И
С

К
АТ

С
П

И
С

А
Н

И
Е 

„Б
ЕЛ

А
“,

 Б
Р

. 3
 (

13
3

),
 2

0
0

9
, Ц

ЕН
А

 3
,9

5
 Л

В
.

С
П

И
С

А
Н

И
Е 

„Б
ЕЛ

А
“,

 Б
Р

. 3
 (

13
3

),
 2

0
0

9
, Ц

ЕН
А

 3
,9

5
 Л

В
.


	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	II
	III
	IV

