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Посадете имената 
на приятелите си
Вместо да се обаждате на приятелите си, кръс-

тени на цветя, посадете „имената“ им в чест 

на големия пролетен празник Цветница. Обвър-

жете тази необичайна акция например с еколо-

гичното възпитание, разкрасяването на град-

ската среда или с друга голяма кауза, каквато 

е борбата с алкохолизма. Пуснете илюминации 

около постъпката си, разгласете я на възможно 

повече хора и така още на следващата година 

ще имате последователи. Приятелите ви имен-

ници ще бъдат оставени на мира, няма да има 

пияници, защото никой вече няма да черпи за 

Цветница, и всички ще се радваме на цветната 

градина, в която сме превърнали държавата си.

12 април

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

през априлпрез април

12 април
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Истината 
в очите
Според една неписана кни-

га по астрология на този 

ден всички планети си да-

ват среща в дома на „лъ-

жата“, „шегата“, „вързана-

та тенекия“ и други дрън-

кащи измами. Вие бъдете 

оригинални. Ако все още 

нямате уебкамера, монти-

райте си една на компю-

търа, влезте в Skype и ка-

жете на някого истината 

в очите! Ей така, докато 

си пиете кафето.

Пролетните пътища 
водят към Рим
Вместо да чакате лятото, за да излезете в 

отпуска, направете го през април. Няма по-ху-

баво време от пролетта за разходка из улици-

те и площадите на Вечния град. Вижте пло-

щад „Навона“, площад „Треви“, „Пиаца дел по-

поло“, Пантеона, площад „Испания“, Площада 

на цветята. Не пропускайте да се снимате 

за 5 евро с маскиран гладиатор пред Колизеу-

ма даже ако той на развален английски ви за-

плашва да ви намушка с меча си. 

Полезно е да знаете, че ако седнете на маса в 

някое кафене, сметката ви ще е тройно по-го-

ляма, отколкото ако седнете на бара.

И не забравяйте да си донесете малък спомен 

от Рим – гипсова или бронзова фигурка на ка-

питолската вълчица, медальон с изображение-

то на папата, зехтин или бутилка италианско 

червено вино.

Великденски яйца 
на перфектни точки
Боядисват се по-лесно, отколкото очаквате. Ку-

пете стикери във формата на кръгчета (прода-

ват се в магазините за канцеларски материа-

ли). Или с помощта на пергел и ножица изрежете 

кръгчета с еднакви размери от обикновено ши-

роко хартиено тиксо (става по-бавно обаче). Об-

лепете яйцата с въпросните кръгчета, а след 

това ги боядисайте, но не с боя за яйца, а с боя 

за сладки, за да постигнете по-нежни цветове. 

Накрая само отлепете кръгчетата.

1 април

1–10 април, 
пролетна 
ваканция

19 април, Великден
© Maksymilian /Bigiii – Fotolia.com
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Ч
есто се шегувам със снаха си, 
която се казва Вяра: „Вяра, вяр-
ваш ли, а?“ А тя отвръща: 
„Вярвам, ами. По-лесно е.“

Вярвам ти, Вяра, макар да съм ви-
дна скептичка – все имам едно наум 
и всичко прекарвам през цедката на 
недоверчивостта. Да, мнителността 
ме спасява от разочарования, помага 
ми по-безболезнено да преглъщам пре-
дателствата, дава ми усещането, че 
контролирам хора и събития, но мно-
го ме уморява. Толкова по-лесно е да 
се доверяваш, пък ако някой или нещо 
се издъни, тогава да му мислиш, да се 
ядосваш, да се огорчаваш, да се натъ-
жаваш и да си вадиш поуки. 
Но пък да си мнителен, се смята за 

достойнство в наше време – щом си 
такъв, значи си играч, специалист по 
успешно живеене и дори пророк (в със-
тояние си да предвидиш непредвиди-
мото дори). Доверчивите и честните 
у нас смятат за наивни лузъри. „Не 

съм предубедена към хората. Към всеки 

човек, когото срещам, подхождам така, 

сякаш той е най-добрият човек на све-

та. Докато не ми докаже обратното.“ – 

разби логиката ми с три изречения 

една наистина успяла жена – Мария 
Гергова, съуправител на United Partners 

в България  и президент на междуна-

родната пиар асоциация IPRA. Топлата 
є усмивка и честното синьо на очите 
є блокираха рефлекса ми да не є по-
вярвам. Обаче на дъното на съзнани-
ето ми се утаи съмнението, че Ма-
рия е от онези изключения, за които 
Майка Тереза повелява: „Ако сте чест-

ни и открити, хората могат да ви изма-

мят. Не обръщайте внимание на това – 

бъдете честни и открити!“

Лесно є е на Майка Тереза, тя е 
божи човек – вярва, както диша. А 
как да се излекува скептикът от своя 
скептицизъм? 

„Съмненията могат да бъдат толкова 

силни, колкото и убежденията“ е една 
мъдрост, която се наби в главата ми, 
след като два пъти един след друг 
изгледах филма „Съмнения“ (блестяща 
лента с Мерил Стрийп, Филип Сий-
мор Хофман и Ейми Адамс в главни-
те роли!). 
Понякога започвам да се съмнявам в 

избора си, в правилността на реше-
нието си и в морала си, когато съм 
извървяла повече от половината от 
пътя, утъпкан от убежденията ми. 
Но тези съмнения нямат нищо общо 
с присъщата ми мнителност. Просто 
умът ми се присеща да търси дока-
зателства за правотата или правед-
ността ми в най-неочакван и обикно-

вено най-неподходящ момент. Тогава 
се чувствам отчаяна, объркана и из-
губена. И тази моя безпомощност ся-
каш смирява нахакания ми, съмняващ 
се и постоянно търсещ някакви до-
казателства разум. В такъв момент 
включвам разума си на пауза и натис-
кам play на чувствата си. Упълномо-
щавам сърцето си да решава. И то 
ме спасява с възможно най-мъдрото 
решение. В такива мигове разбирам 
какво вярващите имат предвид, кога-
то казват, че Бог е любов. 
Ако се науча по-често да се дове-

рявам на сърцето си и да давам по-
чивка на разума си, сигурно ще се из-
лекувам от изтощителния скепсис. А 
ако повече хора постъпват така, све-
тът ще стане едно много по-хуба-
во място за живеене, приличащо мно-
го на онова, което Господ иска за нас, 
но чака сами да се сетим как да си 
направим. Иначе той, Господ, не из-
оставя нито скептиците, нито гно-
стиците, нито вярващите, нито не-
вярващите – с тях е в най-трудните 
им моменти. На Вяра є е по-лесно да 
живее, защото знае или някак усеща 
присъствието му. И за мен има на-
дежда, защото вярвам на Вяра, че е 
по-лесно да вярваш.  

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

Мирослава ИВАНОВА

РЕЖИМЪТ НА 
БЕЗРАБОТИЦАТА

Световната икономика най-после реши да по-
каже мускули, започна усилени тренировки за 
борба с наднорменото си тегло и се захвана да 
се разправя с едни хора, които само допреди 
месец или довчера имаха функция в огромното є 
туловище, а днес вече са безработни. Тези хора 
се оказаха излишните мазнини на световната 
икономика, които последната започна да изхвър-
ля на потни талази или, иначе казано, на вълни 
от безработица. Новите съкратени са заети в 
обслужващата сфера на световната криза. На-
стоящето им и възможностите им да работят 
пълноценно бяха разменени срещу надеждата за 
по-здравословно бъдеще на всички. 
Въпросите от рода на „Как е времето при 

вас?“ се замениха от „Усеща ли се световната 
криза при вас?“. 
Независимо дали ще наречем всичко, което се 

случва, фитнес тренировка или болезнена липосук-
ция, много хора остават на улицата. Когато за-
губиш работата си, тя изведнъж придобива нов 
смисъл. Става привлекателна и желана повече, 
отколкото когато си я имал. Феноменът е по-
добен на времето, което Америка нарече сух ре-
жим. Тогава огнените питиета се поглъщали с 
по-голяма охота и... разбира се, произвеждали ал-
кохолици. Големи жертви на алкохолизма по време 
на сухия режим стават писатели и други тво-
рци. Тези хора са вярвали в романтичната връзка 
между алкохола и вдъхновението. Бъдещи рабо-
тохолици ли се носят на гребена на вълната от 
безработица, която заля и България, и какви са 
опасностите пред тях освен очевидния факт, че 
могат да се превърнат в социални удавници? Не 
знам каква романтична връзка ще създаде пот-
ният талаз на безработицата, но със сигурност 
съкратените хора много приличат на алкохолици 

в сух режим, защото, за да живеят, трябва да 
пият, пардон, да работят. Те дори ще работят 
повече, защото работата, която ще си намерят, 
ще бъде по-нископлатена. За сравнение ще кажа, 
че по време на сухия режим пиенето на алкохол 
на практика се увеличило и се консумирали пити-
ета с ниско качество и на високи цени. 
Едно възможно обяснение на случващото се про-

зира в думите на една жена, богослов и занаят-
чия дърворезбар, с която ви запознаваме в този 
брой на „Бела“: „Всеки иска да бъде свободен и 
не иска да се подчинява на църковните прави-
ла. А всъщност ние сме свободни, когато жи-
веем по закона Божий. Когато нарушаваш този 
закон, само си въобразяваш, че си свободен, за-
щото заради всеки нарушен закон идва възмез-
дие. Било природен закон, било някакъв друг. На-
рушаваме природните закони и ето ти екологич-
ни проблеми.“
Нарушените икономически закони (подобно на 

нарушените природни) сега искат възмездие във 
вид на световна икономическа катастрофа. 
Идеите как безработните да се справят с 

това временно положение не са много и емигра-
цията вече не е една от тях. Но вижте какво 
прочетох в един форум: „Набутахме се в гра-
довете и затова сме толкова уплашени, защото 
сме роби на цивилизацията, тотално зависими 
сме от нея. Спрат ли ни водата, тока, парно-
то – ние умираме! Баба ми на село се смее на 
гражданите: „Каква криза, баби, мазата е пълна, 
имам кокошки, дърва и кладенец в двора!“ 
Сигурна съм, че трудолюбивите могат да си 

намерят работа, подобно на алкохолиците, кои-
то винаги намират концентрат. Дано само съ-
кратените хора не се отчаят, защото отчаяни-
ето в градовете и на улицата настъпва бързо.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Х
ората дружат със совите, като ги хранят с 
мишки. 
Совите дружат с хората, като им позират. 
Тази сова се е излюпила от едно измежду ня-

колкото яйца (най-често между 4 и 6), които майката е 
мътила в продължение на 25–30 дни. Малките се излюп-
ват по различно време. Числеността на популацията се 
контролира от наличието на храна. При недостиг на хра-
на остава определен брой малки – тези, които са се из-
люпили първи и са по-големи. Само през така наречените 
миши години, когато има голямо изобилие на храна за со-
вите, всички малки успяват да оцелеят. 

Совите са моногамни птици и размножителният им пе-
риод започва през март-април. 
Хората са полигамни и за размножителния им период 

няма не само ярко изразен сезон, но и период от живота. 
Ставаме все по-малко, макар че ние, хората, винаги ще 
бъдем повече от совите. 
За щастие на човек понякога му стига да дружи с една 

птица, за да разбере какъв му е проблемът и да знае за 
какво да се помоли. Една добра молитва е молитвата за... 
„миша година“ за хората. За да не намалеем и да станем 
дотолкова екзотични, че да служим само за да позираме. 

Мирослава ИВАНОВА
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Не пропускаме да забележим в огледалото линиите, обра-
зували се около устните и очите ни. Те са просто следи от 
многобройните положителни и отрицателни емоции, съ-

пътстващи живота ни. Забързани и затрупани от  безбройните за-
дачи, с които започва и завършва седмицата ни, ние всеки ден 
сме изложени почти непрестанно на стрес. Кожата на лицето ни 
– също. Но освен стреса тя трябва да търпи и вредното въздейст-
вие на замърсената градска среда. Нередовното и непълноцен-
но хранене, дефицитът от движение и разходки на открито също 
й действат зле. Всички тези ефекти стават сериозно забележими 
след 30-годишна възраст. Особено ако дотогава не сме се грижи-
ли за кожата си правилно. Струва си да се вслушаме в съветите на 
експертите от водещата италианската козметична марка VENUS, 
чиито опит и традиции в грижата за кожата датират от 120 годи-
ни. На първо място те поставят 

ПОЧИСТВАНЕТО 
на кожата. Добре поддържаната кожа е необходимо да се по-
чиства съответно сутрин и вечер със специализирани козметични 
продукти, предназначени за лице или за деликатната зона около 
очите и устните. Специалистите от Venus препоръчват мляко и 
лосион „Мултивитамини АСЕ“, гел-пяна за лице и лосион за 
очи и устни Venus с натурален екстракт от цветове на па-
мук, чието почистващо действие регулира естествения хидро-ли-
пиден баланс на кожата и е напълно съобразено с нуждите й. Ва-
жно е също да се знае, че кожата, макар и млада, се нуждае от 

ЗАЩИТА и ХИДРАТАЦИЯ 
Изследователите от Venus прилагат получилото Нобелова на-

града революционно откритие за аквапорините (p-Aquaporine) в 
създаването на крем AQUA 24 за незабавна дълбока 24-часо-
ва хидратация на лицето. Подходящ за хидратация на лице-
то е и кремът Venus „Мултивитамини АСЕ“. Той зарежда кожа-
та с допълнителна енергия чрез уникалния комплекс витамини 
в активна форма, извлечен от свежи плодове. Към хидратацията 
за 30-годишните Venus препоръчва допълнителна грижа против 
стареене и отпускане на кожата, какъвто е суперхидратиращи-
ят крем Venus против бръчки с хиалуронова киселина и вита-
мин С, както и кремът „Хидраеласт“, богат на олигоелементи. 
И двата продукта повишават еластичността и тонуса на кожата.  

На дневен ред са 

МИМИЧЕСКИТЕ БРЪЧКИ и СТРЕСЪТ 
срещу които комплексно се „бори“ новият крем DISTENSYA Venus. 
С първото нанасяне кремът предпазва кожата от вредните ефек-
ти на стреса. Това е една авангардна формула, създадена на ба-
зата на дългогодишния опит на Venus в разработване на проду-
кти с лифтинг ефект и на задълбочените проучвания на микро-
контракциите на лицето. Благодарение на ексклузивния активен 
комплекс Skin Relax лицето се тонизира и изглажда, като се пре-
дотвратява образуването на линии и бръчки. 

Активният комплекс Skin Relax осигурява тройно действие: 
 Изглажда мимическите бръчки, като блокира неволните ми-

кроконтракции на лицето, които оставят следи върху кожата и с 
течение на времето се оказват причина за образуване на бръчки. 

 Противопоставя се на вредите от стреса. Подпомага освобож-
даването на проендорфин, естествена „субстанция на щастието“, 
която възстановява здравия вид на кожата и намалява емоцио-
налното натоварване. По този начин продуктът витализира кожа-
та, забавя образуването на бръчки и възвръща младежкия бля-
сък на тена.

 Предотвратява преждевременното стареене. Редуцира бръч-
ките, причинени от дехидратация, благодарение на интензивно 
хидратиращо и възстановяващо действие, което подмладява и 
освежава лицето. Съдържащите се UV филтри предпазват кожа-
та от фотостареене.

Копринено нежната текстура на крема е особено приятна за на-
насяне, при което се освобождава деликатен аромат, зареждащ 
кожата с „добро настроение“. 

Продуктът е препоръчително да се нанася редовно сутрин и ве-
чер върху добре почистена кожа на лицето и деколтето посред-
ством лек масаж в посока от центъра на лицето към периферията 
и от основата на шията нагоре в посока към лицето.

Резултатите от употребата на DISTENSYA са впечатляващи: 
 мимическите линии и бръчките, причинени от стреса, се из-

глаждат, следите на умора са премахнати и видимо се редуцира 
преждевременната поява на бръчки

 кожата е хидратирана, гладка и еластична, отново здрава, си-
яйна и жизнена и лицето запазва младежкия си вид за по-дъл-
го време. 

Заедно с Venus стрелките на часовника за кожата ни се движат 
доста по бавно, за да сме впечатляващо млади и привлекателни, 
точно както го искаме. 

Как да забавим появата на
първите бръчки

„Огледалце, огледалце…“

„...Ти си най-красивата“
– отговорило огледалцето.
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МОДАМОДАМОДА

ЗА НЯКОЛКО   
SAFARI DE LUXE, MARINE LIGHT И URBAN ETHNO – ЩЕ ВИ ПОКАЖЕМ, 

ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ АКТУАЛНИТЕ МОДНИ СТИЛОВЕ ДОРИ 
И ДА НОСИТЕ ДРЕХИ С РАЗМЕР, ПО-ГОЛЯМ ОТ 42. 

ПИТОН

Змийските принтове символизират 
чувственост. Те въздействат особе-
но секси, ако са в бежово-сивкаво-ка-
феникавата окраска и са щамповани 
върху въздушни материи като копри-
на или жарсе. Каквито са принтове-
те върху тази рокля в кройка, под-
чертаваща женствените извивки на 
правилните места. 

ДА  Обемните 3/4 ръкави и V-деколтето подчертават лини-
ята на талията и правят деколтето 
акцент, който привлича вниманието. 
 Можете да повдигнете леко талия-

та с широк колан – така ще удължи-
те силуета и ще създадете впечатле-
ние за по-дълги крака. 

НЕ  Ако е от жарсе, роклята 
не бива да е прекалено тяс-

на, защото тази материя би очер-
тала прекалено контура на тялото 
ви.  Ако фигурата ви е много едра, 
е по-добре да се откажете от едри-
те щампи, защото те добавят кило-
грами.

САФАРИ

Тук елегантният „пустинен“ аутфит 
е в любовна връзка с аксесоари в уес-
търн стил. Широките пясъчножълти 
панталони с висока талия стават по-
пригодни за градски условия в комби-
нация със семпла бяла риза и удължен 
шоколадовокафяв велурен елек. 

ДА  Панталоните и ризата из-берете с един номер по-голе-
ми. В седнало положение с по-свобод-
ните кройки гарантирано ще изглеж-
дате по-стройни.  Фините глезени и 
китки задължително подчертайте със 
сандали на високи токчета и с широ-
ки гривни. 

НЕ  Ако имате слаби глезе-
ни, но по-пълни прасци, то-

гава ще изглеждате по-добре със сан-
дали на платформа със закрити пети. 
И не закопчавайте ризата догоре – 
това оптически би скъсило торса ви.

ИЗНЕНАДВАЩО 
ЯРКИ СЪЧЕТАНИЯ

Тази пролет дизайнерите ни изненада-
ха със съчетание на два еднакво ярки 
цвята в колекциите си – например 
червено с оранжево. Но ако не раз-
бирате от цветове, ви съветваме да 
комбинирате само такива, които са 
от едно цветово „семейство“, и да 
„жонглирате“ с максимум два тона. 

ДА  Ярките, „остри“ цветове се успокояват от по-семпли-
те, непретенциозни кройки и форми. 
 С обувки на висок ток по-пълните 

крака ще изглеждат значително по-
стройни, естествено. 

НЕ  Проявете сдържаност 
към количеството на аксе-

соарите. И много внимавайте в ка-
къв цвят ще ги изберете – още един 
„крещящ“ би развалил хармонията. 
 В този случай гримът ви трябва 

да е изпълнен в пастелни, естестве-
ни цветове – светлобежово и караме-
лено например.
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 НОМЕРА ПОВЕЧЕ
ФАТАЛНА ЖЕНА

Време е за шоу и за малка черна рок-
ля, която през този сезон е украсена с 
различни изненадващи детайли и е леко 
„подострена“ (скосена). Ако не искате 
да показвате чак толкова много плът, 
комбинирайте роклята с болеро. 

ДА  Малките детайли, като ви-
соката талия, акцентирана от 

панделката под бюста, правят крака-
та да изглеждат по-дълги.

НЕ  Спагети презрамките са 
противопоказни за дами с 

по-пищни форми. Заложете на по-ста-
билните широки презрамки, под които 
раменете ви ще изглеждат по-нежни. 
 Портмонетата отново са на мода, 

но все пак не избирайте възможно най-
малкото, а възможно най-голямото, за 
да отговаря на пропорциите на фигу-
рата ви.

МОРЯШКИ LIGHT

Ако търсите алтернатива на съчета-
нието тъмносиньо–бяло, черно-бялата 
оптика предлага хиляди варианти през 
този моден сезон, за да изглеждате 
като... капитан на кораб. В случая тес-
ният клин е асамблиран с широка па-
мучна риза в А-линия и късо сако в по-
свободна кройка.

ДА  Колието, гривната и чанта-та трябва да бъдат по-забеле-
жими. Запомнете! За да изглеждат по-
нежни, по-пълните жени трябва да но-
сят по-груби бижута.  При моряшкия 
стил на обличане се играе с пропорци-
ите: по-свободната горна част изисква 
по-тесен панталон.

НЕ  Широките панталони в 
стил Марлене Дитрих не бива 

да комбинирате с обемни дрехи в гор-
ната част (ризи или сака).  Вместо 
да изберете широките банални моряш-
ки ивици, по-добре заложете на нежни 
щампи като обикновени точки или ми-
ниромбове. От това моряшкият стил 
няма да стане по-малко разпознаваем.

ЦВЕТОВИ АКЦЕНТИ

Киви зеленото яке е фешън фън „пет-
ното“, което освежава тоалета в не-
утрални тонове. С помощта на колана 
е оформен женствен силует тип „пя-
съчен часовник“. 

ДА  През този сезон обемните панталони са must! При тол-
кова много обем обаче задължително 
подчертайте талията по-високо и по-
кажете тънките си глезени.  Панта-
лоните в тъмен цвят са винаги по-до-
брият избор за закръглените жени, за-
щото омекотяват извивките и с тях 
краката изглеждат по-слаби. 

НЕ  При по-изразен широк ханш 
не носете панталони със 

странично разположени джобове.  Не 
стягайте естествено широките си ра-
мене в менгемето на тесни дрехи или 
на такива, които оптически стесня-
ват раменете.
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Търси оригинала!
„Еверет“ – София, официален 
дистрибутор на световноизвест-
ни селективни марки парфюмерия 
и козметика, гарантира оригинал-
ността на своите продукти чрез 
поставяне на специален хологра-
мен стикер върху тях със запа-
зения знак на фирмата. Така лес-
но и сигурно ще можете да на-
правите разликата между менте 
и оригинал. И когато гордо зая-
вявате, че сте с Bvlgari напри-
мер, ще сте сигурни, че това 
е наистина така. Холограмните 
стикери са произведени по тех-
нология, която не позволява тях-
ното копиране и повторна упо-

треба, и са стопроцентова га-
ранция за оригиналния произход 
на парфюмите. 
Кампанията на „Еверет“ – Со-
фия, за защита на интересите 
на потребителите в борбата с 
фалшивите парфюми продължа-
ва вече трета година. Целта е 
купувачите да бъдат предпазе-
ни от опасните ментета – най-
често са смес от евтини алдехи-
ди и алкохолни основи, което ги 
превръща в продукти, опасни за 
здравето. Ментетата могат да 
провокират кожни раздразнения, 
алергии и дори по-тежки инток-
сикации в организма.
Борбата с фалшификатите изис-

ква мобилизирани усилия не само 
на официалните вносители и ко-
мисиите за защита на потреби-
телите. Изключително важни са 
и културата на потребление, пер-
соналните усилия на всеки потре-
бител. За жалост цената, която 
плащаме за скъп продукт, сама 
по себе си често не е гаранция 
за неговото оригинално качест-
во! Затова, когато купувате пар-
фюми, търсете продуктите с хо-
лограмен стикер. Можете да сте 
сигурни, че те са оригинални!
А повече информация за „Еверет“ 
– София“ ЕООД и марките, кои-
то компанията предлага, търсете 
в сайта www.everet-group.com.

Красиви новини

A LA 70-ТЕ

Хипи, ура! „Ангелите на Чарли“ праз-
нуват своето завръщане и носят син 
деним. Автентични аксесоари допъл-
ват тоалета – огромни пластмасови 
гердани и плетени сандали на плат-
форма. 

ДА  Изберете дънки с повече 
ластикотин в състава на пла-

та. За предпочитане е в по-тъмносин 
цвят.  Ако имате широк ханш, иде-
алната кройка на дънките е „лодка“ 
(отпред талията е по-ниска, отколко-
то отзад) и леко уширени крачоли. 

НЕ  Внимание! Подгъвът на 
дънките не бива да е много 

висок (трябва да опира земята, кога-
то сте без обувки). Така краката ви 
ще изглеждат по-дълги.  Прекалено 
тесните дънки ще подчертаят широ-
кия ви ханш. 

ГРАДСКО ЕТНО

Треската на джунглата е „заразила“ го-
лемите градове – с блестящи материи, 
артистични гердани и секси обувки на 
високи токчета с каишки през глезе-
ните... С къс шлифер, топ от органза 
и 7/8 панталон с маншети ще изглеж-
дате супер елегантни.

ДА  Човешкото око забеляз-
ва първо най-светлия цвят. 

Затова е добре да „прикриете“ про-
блемните си зони с по-тъмни цвето-
ве.  Красивото колие и по-масивна-
та гривна също привличат погледите 
и „спускат мъгла“ през недостатъци-
те на фигурата. 

НЕ  Зле стоящите дрехи и ев-
тините материи не прикри-

ват, а добавят още килограми.  Блес-
тящите материи, като сатена, са 
също прихващачи на погледи. Затова 
ги използвайте дозирано. 

ТРОПИКАНА

Турско синьо, смарагдовозелено и кобал-
товосиньо ще докарат южните море-
та в големия град. Тази туника в пре-
ливащи се аква нюанси го доказва. Ос-
вежаващата цветова комбинация е об-
лагородена от златно бижу в голям 
формат. 

ДА  Дрехите в цветови прелив-ки и едроплощни петна са хи-
тър трик за отклоняване на внимание-
то от една по-пълна фигура.  Дълги-
те до лактите ефирни ръкави прикри-
ват по-едрите ръце и придават обем в 
горната част на тялото. 

НЕ  Избягвайте миксираните де-
сени (най-вече от абстракт-

ни принтове). Най-много да комбинира-
те с база в универсални тонове.  Дъл-
гата до земята туника рокля се нуж-
дае от детайли като V-образно декол-
те или тунелен колан, иначе ще изглеж-
да като чувал.
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

СЪМНЕНИЯ, 
УБЕЖДЕНИЯ 
И ПРОЗРЕНИЯ

ÂßÐÀÒÀ

НА ВАШАТА ДУША Є Е НУЖНА ВЯРА ДАЖЕ 
И АКО НЕ СТЕ НАМЕРИЛИ ПЪТЯ КЪМ БОГА И 
НЕ ИСКАТЕ ДА СТЕ РЕЛИГИОЗНИ... КОГАТО 
ОСТАНЕТЕ СЪВСЕМ САМИ В МОРЕТО НА 
ЖИВОТА, ЧУВСТВАТЕ ПОТРЕБНОСТ ДА СЕ 
ОПРЕТЕ НА НЕЩО. А АКО ИМА БУРЯ, ОЧАКВАТЕ 
НЯКОЙ ДА ВИ ИЗПРАТИ ЛОДКА. ЗАЩО ТОГАВА 
СЕ СЪМНЯВАТЕ В СИЛАТА НА ВЯРАТА?

„И тъй, за да постигне жела-нията си, човек се нуждае 
от вяра. Приложете вяра-

та в живота си, да видите какви ре-
зултати ще имате.“ – „Не може ли 
да се живее без вяра?“ – „Да живее-
те без вяра, това значи да сте лише-
ни от светлина. Колкото и да е бо-
гат един замък, вие не можете да се 
ползвате от него, докато кепенците 
на прозорците му са затворени. От-
ворят ли се кепенците на този за-
мък, вие виждате всичко около себе 
си и се радвате на красотата му.“ 

***
Ще приведа един пример от жи-

вота, да видите какво значи човек 
да вярва. Като виждал страдания-
та на хората, един английски лорд 
си поставил за цел да направи опит 
да види коя е причината за стра-
данията им. Опитът му се състо-
ял в следното: той дал едно обявле-

ние във вестника, че прощава дълго-
вете на всички свои длъжници, които 
възлизали на 500 души. Същевремен-
но той определил деня и часа, когато 
иска да се срещне с тях в дома си. 
Като прочели обявлението по вест-
ниците, длъжниците на лорда си каза-
ли: „Нашият кредитор е намислил да 
ни устрои някаква примка. Като ни 
събере в дома си, той ще ни застави 
по някакъв начин да се издължим.“ В 
определения ден те се събрали пред 
къщата на своя кредитор и започна-
ли да разискват върху въпроса, защо 
ги вика кредиторът им и трябва ли 
да влязат при него. Обаче един от 
длъжниците на лорда, беден, окъсан 
човек, дошъл до неговата къща и не 
се спрял да разисква заедно с други-
те защо го викат, трябва ли да вле-
зе вътре, или не, а направо влязъл в 
дома на лорда и похлопал на вратата. 
„Какво обичате?“ – „Дойдох при вас 

като ваш длъжник.“ – „Къде са дру-
гите?“ – „Вън.“ Значи от 500 души 
само един е повярвал, че лордът е го-
тов да прости дълговете им.
Днес всички хора като длъжници-

те на лорда стоят пред вратата на 
Бога и философстват върху въпроса, 
защо Бог ги е повикал при себе си и 
трябва ли да влязат при него, или не 
трябва. Дойдете ли до вратата на 
Бога, всякаква философия трябва да 
остане настрана. Влезте при Бога с 
всичката си вяра към него. Щом вле-
зе при Бога, човек ще се освободи 
от товара, който от векове носи на 
себе си. Освободи 
ли се от своя то-
вар, животът му 
ще се осмисли.“

Петър Дънов, 

основател на 
езотеричното 
християнство
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ПОВОД ЗА РАЗМИСЪЛ

 „Ако наравно с низостта не същест-

вуваше и възвишеност човешка, човек 

никога не би стигнал до идеята за Бог и 

не би имал сили да възприеме открове-

нието божие.“

Николай Бердяев, 

руски философ и публицист 

 „Атомът и аз бяхме задружни до съв-

сем скоро. Аз виждах в него ключ към 

най-съкровените тайни на природата 

и той ми откри величието на творени-

ето и на Твореца.“

Макс Борн, немски физик, 
основател на квантовата механика 

 „За учения, който е живял с вяра-

та си в силата на разума, история-

та завършва като лош сън. Той е изка-

чил планини от невежество, вече всеки 

миг ще покори най-високия връх и кога-

то изкатерва и последната скала, бива 

приветстван от цяла група теолози, 

които си седят там от векове.“    
Робърт Джастроу, 

директор на Института за 
космически изследвания към НАСА

 „За мен светът не е разделен на вяр-

ващи и атеисти. Малко хора силно вяр-

ват, че Господ не съществува. От всеки 

момент в нашия живот обаче можем да 

разберем доколко се уповаваме на Бог. 

Често ние сме по-вярващи вечер и по-

малко сутрин. Също както става с лю-

бовта, която е динамична. Ние през ця-

лото време експериментираме с тези 

чувства. Във всички религиозни тради-

ции обаче е познато чувството на съм-

нението и отчаянието, на загуба на вя-

рата. И всички са удовлетворени, кога-

то намерят отново вътрешната хар-

мония. Така че вярата понякога е непо-

стоянна, но тя трябва да съществува.“ 

Кшищоф Зануси, полски режисьор

 „Гледай да се убедиш във вечните ис-

тини не с помощта на цели грамади до-

казателства на разума, но като нама-

ляваш страстите си.“

Блез Паскал, 

френски математик, физик, 
философ, теолог и писател

1Хората често са неразумни, нелогични и егоистични. Не обръщайте вни-
мание на това – прощавайте им!

2Ако сте добри, хората могат да ви обвинят в егоистични намерения. Не 
обръщайте внимание на това – бъдете добри!

3Ако преуспявате, ще се сдобиете не само с истински, но и с лъжеприя-
тели. Не обръщайте внимание на това – преуспявайте!

4Ако сте честни и открити, хората могат да ви измамят. Не обръщай-
те внимание на това – бъдете честни и открити!

5 Това, което вие сте строили години наред, някой може да разруши за една 
нощ. Не обръщайте внимание на това – стройте!

6Ако постигнете спокойствие и щастие, хората могат да ви завидят. Не 
обръщайте внимание на това – бъдете щастливи!

7Доброто, което сте направили днес, много често се забравя от хората 
утре. Не обръщайте внимание на това – творете добро!

8Давайте на света най-доброто, което имате, дори и ако от време на вре-
ме то е недостатъчно. Не обръщайте внимание на това – давайте!

9Ако осъждате някого, не ви остава време да го обичате. Обичайте! Не 
обръщайте внимание на нищо!

9 ПОВЕЛИ НА МАЙКА ТЕРЕЗА

АТЕИСТЪТ И ЛЪВЪТ
В Африка през гората си вървял един атеист. Оглеждал се той наоколо 

и се възхищавал на всичко онова, което било създадено в „процеса на ево-
люцията“. „Какви потресаващи дървеса! Какви пълноводни реки! Какви пре-
красни животни! И всичко това е възникнало съвършено случайно, без как-
вото и да било вмешателство отвън! Само слабите и глупавите, неумеещи 
да си обяснят живота и вселената, смятат, че всички тези чудеса са съз-
дадени от висше същество!“ – мислел си той.
Изведнъж зад него в храстите се чул шум. Бил лъв, който се готвел за 

скок. Човекът помислил, че може да се спаси с бягство, но лъвът за един 
миг го повалил на земята. И понеже нямало какво да губи, човекът възкли-
кнал: „О, боже!“ 
И тогава станало чудо – времето спряло, всичко наоколо потънало в мека 

светлина и се чул глас: „Какво искаш? Та нали през всичките тези години 
отричаше моето съществуване, убеждаваше другите, че ме няма, и нарича-
ше творението ми „космическа случайност“?“ – „Бих бил лицемер, ако про-
меня мнението си само защото ме грози опасност – отвърнал човекът. – 
Цял живот съм твърдял, че не съществуваш!“ – „Какво искаш от мен то-
гава?“ – попитал гласът. 
Атеистът се замислил за миг и отвърнал: „Аз не мога да се променя, но 

лъвът може! Затова умолявам Всевишния да превърне този 
див, хищен звяр в християнско животно!“
И в същата секунда светлината изчезнала, горските пти-

ци отново започнали да пищят, а реката продължила своя 
бавен ход. Лъвът застанал на лапи, свел гривестата си гла-
ва и промълвил: „Благодаря ти, Господи, за щедростта и за 
тази храна, която сега се готвя да изям...“

Пауло Куельо, известен бразилски писател
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Л
юбопитството човешко ни кара 
да разглобяваме всичко около 
себе си на съставните му час-
ти, за да разберем как работи. 

Постъпвайки така и с вярата, ние я 
убиваме. Как да се отнасяме с нея, 
за да не я изгубим? Просто трябва 
да вярваме, без да се съмняваме, без 
да опорочаваме вярата с интелекту-
ални словоблудства и без да задаваме 
глупави въпроси, мислейки се за голе-
ми умници. Ако се смирим и се нау-
чим да прощаваме, ще се почувстваме 
по-щастливи. 

– МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА ВЯРВА В БОГА, 
НО ДА НЕ ХОДИ НА ЦЪРКВА?
„Вярвам в Бога, но на църква не 

ходя“ е много разпространена позиция. 
Опасна. „Защо пък опасна?!“ – бихте 
възразили вие. Защото не води до ре-
зултат, до реално общуване с Бога. 
Нека си зададем въпроса, защо ни е 
нужна традицията да ходим на църк-
ва и да спазваме някакви ритуали. Ре-
лигията се ражда от опита, а не от 
умуването. За будистите това е опи-
тът на просветление на Буда. За мю-
сюлманите – откровенията на Аллах 
(Коран) пред Мохамед: Мохамед изля-
зъл да проповядва не защото бил тол-
кова велик и просветлен, а защото 
Аллах избрал точно на него да „спус-
не“ своите откровения и му повелил 
да ги разпространи сред хората. 
За християните това е възкресени-

ето на Христос. Това, че Христос 
е възкръснал, се явява основен мо-

мент в християнството. Когато пре-
ди 2000 години апостолите проповяд-
вали християнството, те говорели в 
основни линии едно и също – че Бог е 
станал човек, въплътил се е в човек, 
когото разпънали на кръст и който 
на третия ден възкръснал. Възкръснал 
от любов към нас, хората. Възкръс-
нал, за да ни спаси. Това е накратко 
християнството. 
Религията съдържа четири основни 

„съставки“ – опит, учение, култ и 
организация. Опитът за общуване с 
Христос бил записан в евангелията 
(книгите за земния живот на Хрис-
тос). По-късно хората са гледали на 
живота през призмата точно на този 
опит. И така са намерили отгово-
рите на въпросите, какво трябва да 
правят, за да следват Христос, и как 
това следване и тази вяра се отразя-
ват на отношенията с другите хора, 
на отношението към професията и 
т.н. Така се родило учението. 
Днес „култ“ е дума, която има нуж-

да от реабилитация от времето на 
социализма. Защото култът е външно 
изражение на вътрешното съдържание 
на религията, той е възпроизводство 
на опита, начин всички ние – тук и 
сега – да се приобщим към това, ко-
ето са преживявали участниците в 
евангелските събития. 
Християните вярват, че по време 

на кръщене нас не просто ни обливат 
с вода, а заедно с Христос се пота-
пяме във водите на Йордан, умирайки 

за греха и смъртта и възраждайки се 
за нов живот с Бог. 

Именно по това религията се отли-

чава от науката и от изкуството – 

по възможността реално да приобща-

ва към друг живот, който е над наши-

те фантазии (изкуството) и над на-

шия материален свят (науката).

Когато слушаме музика, написана 
преди 300 години, ние ставаме съпри-
частни, като я преживяваме душев-
но. В науката можем да станем съп-
ричастни на търсенето на истината, 
като повторим експеримента, напра-
вен от Нютон например. Но само в 
религията ние се съединяваме с Бог – 
също като апостолите, които са се 
съединили с него преди 2000 години. 

В този смисъл църквата е мястото, 

където чрез специални тайнства мо-

жем да се съединим с Бог – не мисле-

но, не само в душата си, а с цялото си 

същество да се съединим с него и да се 

променим.

Хората, които странят от тради-
цията да ходят на църква, са встрани 
от процеса на общуване с Бог. Това 
е все едно да обичаш Бах, но само 
„в душата си“, принципно, без да слу-
шаш записите му и без да ходиш на 
концерти. 

– КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ С „НЕПРИЯТНИТЕ“ 
ХОРА В ЦЪРКВАТА?
Много хора се оплакват, че в църк-

вата има много фалш и притворство. 
И много дразнещи хора. Но може ли 
да стигне до Бога човек, който зяпа с 
любопитство баби, дядовци, чиновници 
и от време на време дори президен-
та, застанал до него със свещ в ръка?! 
Единственият път към Бог е да гле-
даш себе си и само себе си. И един-
ственото препятствие по този път е 
огромното човешко „аз“, раздуло се до 
такива размери, че чак закрило Бог. 
Да, в църквата идват много и раз-

лични хора. Някои от тях не са до-
бросъвестни християни. Спор няма. И 
сред свещенослужителите има недо-

Бела, брой 4 (134), 200916



бросъвестни. Но така е било винаги. 
Сред 12-те най-близки ученици на 

Христос – хора, с които той е бил ре-

дом, пред които е ходил по водата, из-

целявал е болни – все пак един се е ока-

зал предател.

Защо да няма и юди в съвременна-
та църква?

– КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ВЯРАТА 
И ЛЮБОВТА?
Вярата най-много от всичко прилича 

на любовта. Обичащият човек нико-
га не презира условностите. Може ли 
един мъж, който обича жена си, да є 
каже: „Слушай, ти нали вече знаеш, че 
те обичам. От днес нататък няма да 
ти подарявам цветя, нито ще ти по-
давам ръка, когато излизаш от кола-
та...“ Естествено, че нито една жена 
не би се съгласила с това предложе-
ние, но по-важното е, че и нито един 
мъж не би се отказал доброволно от 
жестовете на любов. 
Когато сте влюбени, вие не забе-

лязвате лошото, светът ви изглеж-
да цветен, прекрасен, искате на всич-
ки да разкажете колко сте влюбени. 
Човек изпада в подобна еуфория, кога-
то осъществи своята „лична среща“ с 
Бог. Тази еуфория, тази благодат при-
лича много на влюбеност. Когато обаче 

в сферата на човешките отношения 

първоначалните еуфорични чувства 

се сблъскат със суровата проза на жи-

вота, тогава може да се каже, че влю-

беността или прераства в любов, или 

изчезва. И във вярата всичко става по 

този сценарий. В отношението между 
човека и Бога истинската любов на-
стъпва с годините, след като еуфори-
ята на влюбеността изчезне. 

– КАК ДА ПРОСТИМ ОНОВА, КОЕТО Е 
НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ ПРОСТЕНО?
Християнският закон гласи, че фи-

налната присъда за човека може да се 

произнесе единствено и само в края 
на неговия живот. Дотогава винаги 
съществува възможност този човек 
да се промени, да се поправи. А ние, 
в нашата епоха на безверие, не дава-
ме никому такъв шанс, освен на себе 
си, естествено. 

В християнството първият чо-

век, който се спасява, бил... разбой-

ник. Помните ли – отдясно и отля-

во на Христос били разпънати двама 

разбойници, единият от които ругаел 

Бога, а другият го помолил за опроще-

ние, преди да умре. И Христос му ка-

зал: „Истина ти казвам: днес ще бъ-

деш с Мене в рая.“ (Лук. 23:43).

Този човек е престъпник сред прес-
тъпниците. Самият той дори признал, 
че го разпъват заслужено. Най-вероят-
но в живота си този разбойник не е 
направил нищо добро, освен да произ-
несе тази последна фраза, отправена 
към Бога. Но е бил спасен. Покаяли-
ят се разбойник вдясно от Христос е 
първият човек, който отива в рая. Но 
участта на другия е двойно трагична. 
Той не само изтърпява справедливото 
си наказание на тази земя, но и отива 
в ада, защото е похулил Бога. Всички 
сме като двамата разбойници – греш-
ни сме и страдаме. Нека поне стра-
данията ни да имат смисъл. За вярва-
щите този смисъл е Христос. Той е 
тяхната надежда до тяхната смърт. 
За атеистите смъртта е подобна на 
смъртта на разбойника, разпънат от-
ляво на Христа.

– АКО БОГ НИ ОБИЧА, ЗАЩО ПОЗВОЛЯВА 
ДА СЕ РАЗБОЛЯВАМЕ, ДА УМИРАТ ДЕЦА...
Основната ни грешка е, че си пред-

ставяме Бог като суперизвисен ета-
лон. А Бог всъщност е друга личност, 
която трудно може да бъде вписана в 
нечия представа. Което означава, че 
на нас някои събития могат и да ни 

изглеждат нелогични, макар в действи-
телност това въобще да не е така. 
За войната има поне три гледни точ-
ки – тази на генерала, тази на полков-
ника и тази на сержанта, който виж-
да пред себе си единствено вражески-
те войски... Така и Бог – вижда и раз-
бира за човечеството милиони пъти 
повече неща, отколкото самото чове-
чество разбира за себе си. Онова, ко-
ето ние определяме като липса на бо-
жие милосърдие, може да е само плод 
на нашето неразбиране. 
В евангелията има сцена, в която 

учениците питат Христос защо ня-
какъв човек боледува. Христос им от-
говорил, че ако човекът не боледувал, 
щял да мине през цялата земя с огън 
и меч. Естествено, за хората, пре-
живяващи трагедия (болест на дете 
например), този пример би бил мно-
го слабо утешение. Но в рамките на 
рационалното мислене това е един-
ственото разумно обяснение. Друго не 
може да бъде измислено. 
Най-важното от всичко е, че Бог е 

тайна и трябва да остане тайна. За-
щото човекът е така устроен, че не 
може да живее без тайни. Той се нуж-
дае от тях. Затова в отношението 
ни с Бога рационалните обяснения не 
са толкова важни (те са важни за на-
уката!). По-важна е любовта. 

P.S. Нарочно не сложихме тези мисли в 

устата на някой авторитет. Нарочно 

не ви представихме няколко гледни точ-

ки по темата. Не бихме дали на нико-

го да напише и „опровержение“ на тази 

статия. Написахме я, както се вярва – 

без предубеждения и съмнения. А за ва-

шите съмнения има едно спасение – прос-

то повярвайте. Не е задължително да е 

веднага. Може да го сторите в последна-

та минута от живота си. И можете да 

разчитате, че ще бъдете спасени. Хрис-

тос воскресе!

ОББ подкрепи проекта 

„България на длан“ 

Министър Данаилов откри макет на църквата 
„Свети Стефан“, който е част от постоянна-
та експозиция на изложбата „България на длан“ 
(http://www.bulgarianadlan.com) в зала 3 на Кул-
турен дом – „Красно село“. 
С църквата „Свети Стефан“ ръководеният 
от театралния режисьор Съни Сънински про-
ект „България на длан“ започна представяне-
то на исторически обекти, свързани с българ-
ската история, намиращи се извън пределите 
на България. 
Средствата за макета на църквата „Свети 
Стефан“ са осигурени от Обединена българ-
ска банка – основен спонсор на проект „Бъл-

гария на длан“. Този проект е продължение на 
сътрудничеството, което Министерството на 
културата и банката осъществяват през по-
следните 2 години. През 2008 г. ОББ се вклю-
чи в инициативата на Министерството на 
културата за създаване на макет на Рил-
ския манастир, представляващ България в парк 
„Мини Европа“ в Брюксел.
Част от експозицията на „България на длан“ 
са вече и 18 художествени възстановки на ис-
торически и архитектурни обекти от проекта 
на ОББ „Български столици, твърдини и свети-
ни“ (www.svetini-bg.net).
В началото на годината професор Николай Ов-
чаров и Обединена българска банка представи-
ха съвместния си проект, възкресил повече от 

30 национално значими исторически обекта със 
средствата на фотографията и изобразително-
то изкуство – дворците на българските владе-
тели в Плиска, Преслав, Търново, средновеков-
ните градове и крепости Ловеч, Червен, Кали-
акра и много други.

Шарени новини
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– Отец Николай, вярата 

помага ли на хората в не-

лекото ежедневие?

– Вярата е като един дълбок 
и могъщ корен, който поз-
волява на растението да се 
развива, да извисява ръст, да 
цъфти, да дава добър плод. 

Ако този корен не е доста-
тъчно дълбок или ако наста-
не суша, растението започва 
да линее. Когато обаче коре-
нът е дълбок, това не може 
да се случи. Такава роля иг-
рае вярата в човешкия жи-
вот. Тя позволява на човека 

да преодолява кризи. В мо-
мента е актуално да гово-
рим за финансова криза, но 
има и духовна криза, която 
е много по-тромава и която 
по-бавно си отива. Матери-
алната криза ще се наджи-
вее, нещата ще си дойдат 
на мястото, но за да излезем 
от духовната, ще ни тряб-
ва повече време. Човек без 
вяра не може да съществу-
ва. Атеистът – и той вяр-
ва. И най-примитивният чо-
век носи вяра в себе си. Въ-
просът е в какво вярва. И 
дали това, в което вярва, е 
стойностно. Ние като хрис-
тияни вярваме, че нашият 
Господ Исус Христос е оста-
вил след себе си едно чисто 
евангелско учение, което не е 
човешко умотворение, а има 
божествен произход. И това 
учение, от което ние се ръ-
ководим, ни помага да нами-
раме правилния път в живо-
та, помага ни нравствено да 
се усъвършенстваме, което 
ни предвещава вечен живот 
в една друга реалност.

– Христовите страдания 

през Страстната седми-

ца увеличават ли нашата 

морална отговорност да 

правим добри дела, да во-

дим добродетелен живот?

– Добрият християнин тряб-
ва да живее с това настро-
ение постоянно – да осъзна-
ва величието на саможерт-
вата на Христос, както и 
своята нищета. Начинът на 
построяване на богослужени-
ето на Великден настройва 
именно към това. 

– Защо точно чрез смърт 

е трябвало да изкупи гре-

ховете ни Исус Христос? 

– Това е един много сложен 

богословски въпрос. Христи-
янинът трябва да вярва в 
тази саможертва, защото 
тя е от друго естество, тя 
не е от човешко естест-
во. Саможертва е принесъл 
и Левски в името на голя-
ма кауза. Но тя е човешка 
саможертва. Исус Христос 
единствен принася жертва, 
в която взима участие не 
само човешкото естество, 
но и божественото естест-
во на Спасителя. Ние го по-
читаме като богочовек. Не-
говата саможертва е адек-
ватен отговор на чувство-
то за божествена справед-
ливост. Човекът в своето 
далечно минало е съгрешил 
– един грях, който нарушил 
хармонията в божествено-
то творение. И няма друга 
сила, чрез която да се въз-
станови тази хармония, ос-
вен чрез саможертва. 

– Какво трябва да бъде 

отношението на вяр-

ващия християнин към 

смъртта?

– Древните траки скърбели, 
когато се раждало дете, по-
срещали всяко новородено с 
разбирането, че то идва за 
мъка на белия свят. И се 
радвали, когато някой умре, 
защото се надявали, че той 
отива на по-добро място, 
където властва друга спра-
ведливост и няма болести 
и страдания. Човек обаче 
се страхува от неизвестно-
то, което в повечето случаи 
е свързано със страдания. 
Смъртта много рядко влиза, 
без да е почукала на врата-
та. Тя винаги дава знак, че 
идва (чрез някаква болест, 
природно бедствие, войни 
или други катаклизми). Това 
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„АТЕИСТЪТ – И ТОЙ ВЯРВА“
ОТЕЦ НИКОЛАЙ КОЦЕВ:

„МАТЕРИАЛНАТА КРИЗА ЩЕ СЕ НАДЖИВЕЕ, НО ЗА ДА ИЗЛЕЗЕМ 
ОТ ДУХОВНАТА, ЩЕ НИ ТРЯБВА МНОГО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ“ – УБЕДЕН 
Е ОТЕЦ НИКОЛАЙ КОЦЕВ, КОЙТО СЛУЖИ В ХРАМ „СВЕТИ 
СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ В СОФИЯ. В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН СЕ 
ОТБИХ В ХРАМА, ЗА ДА ПОГОВОРЯ С НЕГО ЗА ВЯРАТА И ЗА СМИСЪЛА 
НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ. ЗАЩОТО ПОКРАЙ БОЯДИСВАНЕТО 
НА ЯЙЦА И МЕСЕНЕТО НА КОЗУНАЦИ МАЙ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ 
ВЕЛИКДЕН Е ПРАЗНИКЪТ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА УМА И ДУШАТА.
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също допринася за подхран-
ване на страха от смъртта 
– разбирането, че отиваш 
на неизвестно място, за ко-
ето предварително знаеш, че 
е свързано с неприятни пре-
живявания. Дълбоко религиоз-
ният човек обаче не трябва 
да се страхува от смъртта, 
защото тя е толкова реал-
на, колкото реален е и жи-
вотът. Духовно просветени-
ят човек знае през целия си 
съзнателен живот, че тряб-
ва да се подготвя за момен-
та на смъртта си. Той жи-
вее с мисълта за смъртта 
като за нещо неизбежно. За 
да не се главозамайват от 
статута си, византийските 
императори носели пришита 
в дрехите си кадифена тор-
бичка, пълна с обикновена 
пръст. За да им напомня, че 
са тленни, че всеки е напра-
вен от пръст и в пръстта 
ще се върне. Така трябва да 
живее всеки – с разбиране-
то, че на този свят най-на-
пред идваме сами и най-на-
края си отиваме сами. Нищо 
не отнасяме със себе си ос-
вен добрите си дела. 

– Как да запазим вяра-

та си?

– Няма универсална рецепта. 
Вярата е нещо много лич-
но, тя се носи в сърцето 
и облагородява разума. Един 
младеж попитал Господ Исус 
Христос: „Какво да направя, 
за да живея вечно?“ Спаси-
теля отговорил: „Иди про-
дай имането си, раздай всич-
ко на нуждаещите се, пък 
ела и върви след мен.“ Това, 
разбира се, е трудно изпъл-
нимо за мнозина. Има една 
евангелска притча за бога-
тия Лазар, който натрупал 
нечестно имане в своя жи-
вот и го ползвал себелич-
но. Когато при него дошла 
смъртта, заради греховете 
си богатият Лазар се пресе-
лил в отвъдния свят, но не 
на добро място, а на мяс-
то за мъка. Тогава разбрал, 
че тези мъки са в отговор 
на нечестния живот, който 
бил водил на земята. Спом-
нил си, че има седем братя, 
които водят същия неправе-

ден живот долу, на земята, 
и помолил някой да отиде и 
да им каже какво да правят, 
за да не дойдат при него. 
Отговорът бил: „Има зако-
ни и пророци – нека тях да 
слушат.“ Така че, когато ние 
искаме да съхраним нашата 
вяра и търсим пътища за 
това, трябва да ги откри-
ем в гласа на църквата. Тя 
ще ни научи как да съхра-
ним вярата, като ни научи 
как да водим добър христи-
янски живот.

– Достатъчно ли е да но-

сим вярата в себе си, без 

да ходим в църква? 

– Вярно е, че Бог е нався-
къде, той не е само в църк-
вата. Въпреки че ние на-
ричаме църквата дом божи, 
дом господен. Бог е навсякъ-
де. Не навсякъде има църква 
обаче. Има населени места, 
където няма църква, но има 
вярващи. Контактът с Бог 
може да се осъществява на-
всякъде. Във всеки христи-
янски дом трябва да има 
икона, иконостас със запале-
но кандилце. Това е място-
то, където в ежедневието 
обикновено контактуваме с 
Бог. Не е задължително да 
се ходи на църква. Вярата е 
съкровено, лично изживява-
не. Няма нищо задължител-
но. Но е добре вярата да 
се практикува. Богослужени-
ето в църквата, музиката 
в църквата, иконописта са 
създадени за това – да под-
хранват вярата.  

– Може ли клирът да от-

блъсне миряните от църк-

вата?

– Може. Когато клирът не 
е на висота. Църквата из-
ключително много разчита 
на клира. Оттук и голяма-
та отговорност на свеще-
ника. Народът го е казал: 
„Не слушай попа какво гово-
ри, а гледай какво върши.“

– Познанието води ли към 

вярата?

– Истинското познание без-
условно води към вярата. И 
това се илюстрира от фа-
кта, че много велики учени, 
Паскал например, са и дълбо-
ко религиозни. Днес живеем 
в един материален, високо-
технологичен свят. Но тех-

никата като че ли изпревар-
ва нравственото развитие 
на човека. Оттук идва една 
голяма опасност, за която 
светът трябва да си дава 
сметка. Съвременният човек 
разполага с такива техноло-
гични сили, например атом-
ния арсенал, за които може 
да се окаже недостатъчно 
нравствено отговорен. 

– Хората, които идват на 

църква, покайват ли се? 

– Покайват се, когато са 
притеснени. Това е обяснимо 
явление. Когато сме притес-
нени от болест или сме за-
губили близък, или сме затъ-
нали в дългове, тогава сме 
по-склонни да търсим по-
мощ от Бога. И понеже до-
бре съзнаваме, че за да ста-
нем достойни за тази по-
мощ, ние трябва да си при-
знаем пред Бога, че много 
от бедите, които ни спо-
летяват, ние умишлено сме 
ги предизвикали. Това обик-
новено е най-често срещана-
та картина на покаянието. 
Покаянието е тайнство, 
едно от седемте тайнства 
в нашата църква. То позво-
лява на вярващия христия-
нин да излезе от църквата 
като от къпалня. Тайнство-
то на покаянието дава чув-
ство на лекота и свежест. 
Така, както човек, извърш-
вал тежък физически труд, 
влиза в банята, за да от-
мие прахта, напластена вър-
ху него, и излиза олекнал, 
освежен, така и покаянието 
умива греховете ни. 

– Какъв е пътят към вя-

рата? Каква е вашата 

лична среща с Бог?

– Аз съм се родил с вярата, 
наследник съм на много поко-
ления вярващи. Моите баба 
и дядо бяха високо религи-
озни хора. Те изиграха важна 
роля за религиозното въз-
питание на мен и на брат 
ми, който също е свещеник. 
Невинаги обаче се получава 
така. И тук трябва да спо-
менем за божествения про-
мисъл. Св. апостол Павел, 
един велик апостол, който е 
оставил голямо книжно на-
следство, като младеж бил 
атеист. Бил строг изпъл-

нител на юдейския закон и 
имал възложение от синед-
риона да преследва христия-
ните и да участва в хайки 
за залавянето им. Тръгвайки 
с такава мисия, в един мо-
мент той чува глас „Савле, 
савле, що ме гониш?“, но 
не вижда нищо, ослепява. И 
пита: „Кой си ти, какво ис-
каш от мен?“ А гласът от-
говаря: „Аз съм тоз, когото 
си тръгнал да преследваш.“ 
И тогава в душата му ста-
ва такъв прелом, който му 
позволява по-късно от върл 
гонител на християните да 
стане един от най-велики-
те апостоли, допринесъл за 
развитие на християнската 
църква. Та това е – или ти 
е дадено от рождението, 
или в определен момент от 
твоя живот се случва нещо, 
което да те насочи към вя-
рата. Към това да осъзна-
еш себе си и да повярваш. 
Важно е ние да сме гото-
ви да чуем този глас. Да го 
разпознаем. 

– С какво вярващите 

християни трябва да за-

помнят този Великден ос-

вен с червените яйца и ко-

зунака?

– Няма смисъл да го помнят 
като нещо, което има опас-
ност да забравят. Те тряб-
ва да живеят непрекъснато с 
Великден, да преживяват въз-
кресението Христово и да 
го осмислят. А не да прием-
ат само външната страна на 
празника – отиване в храма, 
палене на свещи, присъствие 
на нощната служба, което 
създава една особена атмос-
фера на мистичност... Мое-
то пожелание е ние, христия-
ните, да можем да погледнем 
в дълбочината на празника. 
За тази дълбочина ни гово-
ри св. апостол Павел: „Как 
някой измежду вас казва, че 
Христос не е възкръснал? 
Ако Христос не е възкръс-
нал, значи няма възкресение 
на мъртвите. Ако няма въз-
кресение на мъртвите, значи 
празна е вашата вяра, сует-
на е вашата вяра, вие сте си 
още в греховете.“ 

Интервю на 
Теодора СТАНКОВА 
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

С
уха, мазна или комбинирана – съвременната 
козметология вече не работи с тази твър-
де опростена класификация. Защото на прак-
тика винаги си имаме работа с комбинирана 

кожа – различни участъци от кожата на лицето (за 
кожата на тялото нищо няма да споменем сега) са 
с различни характеристики. Вместо за тип кожа е 
много по-правилно да говорим за 

състояние на кожата 
Най-често нашата кожа наистина клони към опре-

делен тип, но нейното състояние се променя в зави-
симост от климата, сезона, начина на живот, който 
водим, хормоналните промени и/или нивото на стрес, 
на които сме подложени. 

Днес ние за изключително кратко време се прид-
вижваме от точка А до точка Б – за часове сме-
няме климатични пояси и часови зони. За мину-
ти сменяме температурата – от жегата на-
вън влизаме в охладените от климатици по-
мещения и от студа се крием в отоплените 
от парното офиси. А от време на време до-
броволно „увиваме“ кожата си в пелената на 

цигарения дим, когато влезем в някое непро-
ветряващо се заведение. Нашата кожа първа се 

сблъсква с непосредственото въздействие на окръ-
жаващата среда, стараейки се да се приспособи към 
нея. И няма да излъжем, ако кажем, че доста добре 
се справя с тази сложна задача.
Но ако се почувства уморена, незабавно изпраща 
SOS сигнали: зачервява се, чувстваме я опъната до 
болезненост, омазнява се бързо или ни предупрежда-
ва за опасност със запушени пори. Само ако се нау-
чим безпогрешно да „четем“ предупредителните зна-
ци, които нашата кожа ни дава, ние ще можем да 
определим от какво тя наистина се нуждае и съот-
ветно да я обгрижим адекватно с подходящите коз-
метични средства. 

ВИЕ СМЯТАТЕ, 
ЧЕ ИМАТЕ МАЗНА КОЖА 

Мазният блясък, акнето и разширените пори са ос-
новните признаци, по които можем да познаем маз-
ната кожа. Има и още: кремът не попива, гримът не 

издържа дълго, лицето е осеяно с черни точки (комедо-
ни)... Но понякога това не са доказателства за прите-
жаване на мазна кожа, а само SOS сигнали, че се отна-
сяме с кожата си прекалено агресивно. Дълбокото по-
чистване например лишава епидермиса от защитава-©
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щите го липиди и провокира активно 
отделяне на себум. Бактерицидните и 
спиртосъдъращи средства за елимини-
ране на акнето обезводняват кожата, 
нарушават нейната бариерна функция 
и в резултат тя започва да произвеж-
да много повече себум като защитна 
реакция. И престанете да се подвеж-
дате по разпространената заблуда, че 
на мазната кожа не є трябва овлаж-
няване. Глупости! Парното отопление 
и климатикът го правят не необходи-
мо, ами направо задължително за вся-
ка кожа. 

Мазна ли е тя 
всъщност

1Ако мазният блясък се появява 
само в Т-зоната на лицето към 

края на работния ден, това значи по-
скоро, че кожата ви е от смесен тип, 
отколкото че е мазна. 

2Що се отнася до микровъзпалени-
ята и акнето, заслужава си да си 

зададете сериозния въпрос: „Каква е 
всъщност причината за тяхната по-
ява?“ Възможно ли е те да са свър-
зани с менструалния ви цикъл? Или с 
преживян стрес? А дали не са реак-
ция към някой нов козметичен про-
дукт, с който сте се сдобили напо-
следък? Или пък имате лошия навик 
постоянно да си пипате лицето, да 
го замърсявате и... Вие може и да не 
се замисляте, но предметите от на-
шето обкръжение (например клавиа-
турата на компютъра) буквално гъм-
жат от микроорганизми. Безобидното 
акне може само да ни предупреждава 
за сериозни проблеми: например пъп-
ките в областта на брадичката „го-
ворят“ за нередности с половата ни 
система, а тези по челото – за не-
редности, свързани с храносмилател-
ната ни система. Всъщност пробле-
мът акне е много сложен и неговото 
решение често изисква не само дерма-
тологичен, но и холистичен (психосо-
матичен) подход, включващ коригиране 
на храненето и начина на живот. 

Нашите съвети
 В началото позволете на вашата кожа да 

си бъде такава, каквато е, да покаже своята 

истинска природа, за да можете да се за-

познаете с нейните конституционни особе-

ности и да определите насъщните є нужди. 

 Опитайте се да сведете грижите за нея 

до най-основните – почистване с несъдър-

жащ спирт тоник и нанасяне на хидратиращ 

крем. Придържайте се към този беден от-

към грижи режим в продължение на поне две 

седмици. Изключете от грижите си всич-

ки фактори, които биха могли да раздразнят 

кожата и да провокират засилено отделяне 

на мазнина. А това са всички механични въз-

действия чрез скрабове и други агресивни 

почистващи средства. Не се изкушавайте 

сами да се справите с пъпките и комедони-

те. За лечението им се доверете най-добре 

на дерматолог или много опитен козметик. 

ВИЕ СМЯТАТЕ, 
ЧЕ ИМАТЕ СУХА КОЖА
Усещането за опънатост обикновено 

се смята за признак на суха кожа. И 
то действително е. Но само ако не 
прекалявате с матиращите средства 
при гримиране, с почистващите то-
ници, с излагането на кожата на въз-
дух, изсушен от климатик или ото-
плителен уред. И само ако изключи-
те, че тази опънатост се дължи на 
въздействието на агресивни външни 
фактори (вятър, студ, ултравиолето-
ви лъчи). Имайте предвид, че дългият 
полет със самолет и стресът могат 
да станат причина за силно обезвод-
няване на кожата и съответно да до-
ведат до същото чувство на опъна-
тост. 

Тест за сухота
За да определите типа на своята 

кожа (или по-точно казано, степен-
та є на сухота или мазнота), напра-
вете най-обикновен тест. След като 
измиете лицето си, изчакайте половин 
час, без да нанасяте върху него ни-
какви козметични средства. Ако чув-
ството на стегнатост и опънатост, 
които сте изпитвали преди това, от-
мине, значи кожата ви е възстановила 
своя хидролипиден баланс и въобще не 
можете да я смятате за суха. След 
още няколко минути допрете към раз-
лични зони от лицето парче цигаре-
на хартия или специална матираща 
салфетка. Мазни петна по хартия-
та (или салфетката) се появиха само 
след допира є до Т-зоната? Значи ко-
жата ви е комбинирана. Хартията се 
е пропила с мазнина след докосване до 
скулите? Значи кожата ви по-скоро е 
склонна към омазняване (макар че е 
възможно тя да е обезводнена и да 
произвежда повече себум, за да ком-
пенсира недостига на влага).

Действително 
сухата кожа 

е много тънка, грапава, склонна към 
лющене. Свойствена є е „ненасит-

Официален дистрибутор: 
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Прополисовите балсами предпазват, ус-

покояват и овлажняват изключител-

но сухи устни, както и суха, раздразне-

на кожа. Притежават доказано защит-

но действие срещу поява на херпеси. 

Използването им се препоръчва при ли-

шеи, сърбежи и напуквания на кожата. 

 Стик „Пчеличката мая“ (4,8 мл) е бал-

сам, специално разработен за деца.  Съ-

държа новозеландски прополис (най-без-

вредния и чист прополис в света), пчелен 

восък, масло от жожоба, палмово масло, 

рициново масло  и витамин Е.

 Стик (4,8 мл), съдържащ прополис, пче-

лен восък, масло от жожоба, палмово мас-

ло, рициново масло, витамин Е и ванилин. 

 Стик с SPF 20 (4,8 мл). Съдържа про-

полис, пчелен восък, масло от жожоба, па-

лмово масло, рициново масло, витамин Е 

и ванилин.

 Туба  за силно напукани устни (10 мл). 

Съдържа прополис, пчелен восък, екстра-

кти от арника, хамемелис и ехинацея и 

масло от жожоба. 

 Кутия (5 мл) за възпалена и напукана 

кожа. Препоръчва се при обриви, лишеи и 

херпеси. Съдържа прополис, пчелен восък, 

екстракти от арника, ехинацея, лайка и 

хамемелис. 

 Кутия с SPF 14 за възпалена и напу-

кана кожа (5 мл). Препоръчва се при об-

риви, лишеи и херпеси. Съдържа прополис, 

пчелен восък, екстракт от ехинацея и ви-

тамин Е.

Всички продукти можете да намерите в 

аптеките

ПРОПОЛИСОВИ 
БАЛСАМИ ЗА

УСТНИ И 
ВЪЗПАЛЕНА КОЖА
Комбинация от прополис, 
пчелен восък, натурални 
етерични масла, екстракти 
от билки и витамини 
в продукта на германската 
фирма Health Care Company
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ността“ – тя мигновено попива то-
ку-що нанесения крем. Или ви принуж-
дава да използвате крем няколко пъти 
на ден, за да поддържате чувството 
є на комфорт. Сухотата на кожата 
не е само природна особеност, а може 
да е свързана или провокирана от дру-
ги фактори – например от приема на 
антибиотици или от проблеми с щи-
товидната жлеза.

Нашите съвети 
 Притежателките на суха кожа е по-до-

бре да сведат до минимум използването 

на чешмяната вода за измиване на лицето. 

 Млеката и/или маслата за почистване 

на грим и несъдържащите спирт тоници са 

много по-подходящи за почистването є, от-

колкото измиващата пяна.  Имайте пред-

вид, че автобронзиращите козметични сред-

ства силно изсушават кожата. Същото се 

отнася и за слънцето (или солариума), как-

то и за някои продукти от декоративната 

козметика. Например прахообразната пудра 

също изсушава епидермиса, ако я използвате 

всеки ден. Отчитайки това, някои водещи 

козметични марки вече са намерили начин да 

включат във формулата на пудрата и овлаж-

няващи компоненти. 

ВИЕ СМЯТАТЕ, 
ЧЕ ИМАТЕ 

ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
Петна, зачервявания, видими капиля-

ри, различни възпаления, тънък и про-
зрачен епидермис, очевидни раздраз-
нения, усещане за парене – с тези 
симптоми на повишена чувствител-
ност на кожата от време на време 
се сблъскват мнозина от нас. Чувст-
вителността е 

обусловена 
от няколко причини 

1Тя може да е вродена особеност на 
строежа на роговия слой – в този 

случай устойчивостта на кожата към 
външни агресивни влияния е силно по-
нижена. 

2Може да се дължи на  повишена-
та чувствителност на рецептори-

те, разположени в стените на кръво-
носните съдове – в отговор на вся-
ко външно дразнение кожата отговаря 
със зачервяване. 

3Хиперчувствителността може да 
има и имунна природа – в този 

случай кожата е склонна към алергич-
ни реакции. 
За съжаление съвременният начин на 

живот (замърсената атмосфера, про-
дължителното заседяване пред ком-

пютъра и спецификата на днешния 
начин на хранене) влияе отрицател-
но на имунната система и повиша-
ва вероятността от нежелани кож-
ни реакции. Тези, които са се сблъс-
кали с проявления на чувствителност 
от страна на кожата, започват да 
изпробват върху нея различни сред-
ства с различни активни компоненти, 
опитвайки се да решат проблема. А 
това е грешка. На кожата често са 
є нужни само малко време и минимум 
дразнители, за да се самовъзстанови.

Чувствителна 
към какво?

70% от хората се сблъскват с про-
яви на повишена чувствителност на 
кожата. Но има няколко различни 
типа чувствителност:
 към фактори от околната среда
 контактна чувствителност (кожа-

та реагира на някои средства за об-
грижване)
 със съдов произход (склонност на 

кожата към постоянно или временно 
зачервяване)
 с атопичен произход (алергични за-

болявания на кожата) 
Ние невинаги можем да разпознаем 

от какъв вид е чувствителността на 

нашата кожа, за да вземем правилни-
те мерки за понижаването є. 

Нашите съвети 
 Ако имате навика да сменяте постоянно 

наситените с активни компоненти козме-

тични средства от различни марки, кожата 

може да започне да протестира срещу та-

къв информационен хаос и да реагира като 

чувствителна. Как да подберете адекват-

ните козметични продукти за склонната 

към прояви на чувствителност кожа? По 

този въпрос е най-добре да се консулти-

рате с дерматолог. Ако става дума за на-

рушена бариерно-защитна функция на ко-

жата, ще се наложи да използвате кремо-

ве, възстановяващи тази защита (напри-

мер средства, укрепващи имунитета на 

кожата, или такива с термална вода). Ако 

чувствителността е обусловена от проме-

ни в тонуса на кръвоносните съдове, ще є 

трябват средства, понижаващи реактив-

ността на съдовете. Козметиката за кожа, 

склонна към алергични реакции, трябва да 

съдържа минимално количество консерван-

ти, алкохол, ароматизатори и други потен-

циални алергени.  На чувствителната 

кожа са противопоказни всякакви химиче-

ски и механични въздействия: пилинг, микро-

дермабразио и т.н. С повишено внимание 

трябва да използвате и средства, съдържа-

щи етерични масла, а също така и всякак-

ви други съставки във високи концентрации 

(серуми). Заложете на екологично чистата 

козметика!

ЛИЦЕТО КАТО ЗДРАВЕН КАРТОН
Всяка зона от лицето отговаря за жизненоважни органи в нашия органи-
зъм. Сами си направете изводите, ако напоследък се оплаквате от натрап-
чив проблем – системно зачервяване на носа например или парене в облас-
тта на бузите... 

 УШИ Те са много чувствителни зони, които имат пряко отношение към 
работата на бъбреците. Ако постоянно чувствате, че те „горят“, това 
може да означава, че организмът ви е подложен на силен стрес и е „препъл-
нен“ с токсини. Пийте повече вода, преразгледайте съдържанието на ежеднев-
ното си меню и намалете алкохола, черния чай и кафето.  

 БУЗИ Техният лош външен вид издава проблеми с дихателните органи. Спу-
каните капиляри и нездравословните червени петна могат да бъдат след-
ствие от заболявания на дихателните пътища или от алергични реакции. 

 ОЧИ И ОКОЛООЧЕН КОНТУР Очите са прозорци към света и към общото 
здравословно състояние на нашия организъм. Състоянието на кожата около 
тях отразява състоянието на работата на отделителната система. Тъмни-
те кръгове под очите (могат да бъдат и наследствени), мрежата от дребни 
бръчици (по-известна като „пачи крак“) и отоците около очите говорят за 
сериозен недостиг на вода в организма. Или за това, че организмът трудно 
се самопочиства от токсини и се налага да му помогнете отвън. 

 НОС Зачервеният нос е показател за повишено кръвно налягане. Или пък 
може да предупреждава за розацея в първи стадий. Зачервяването на зоната 
между носа и устните, появата на вертикални бръчки и на различни възпа-
ления там може да са причинени от използване на червила и моливи за уст-
ни, съдържащи комедогенни (запушващи парите) съставки. 

 ШИЯ Не забравяйте да включите и шията в своята схема за грижа за 
кожата на лицето. Кожата в тази област е особено нежна и тънка, затова 
е много важно да я овлажнявате всеки ден и да я защитавате от вредното 
въздействие на слънчевите лъчи с подходящите слънцезащитни продукти. 
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Дълбочината на 

тюркоазеносиньото, 

разредена с бял перлен прах – 

това е морската тема 

в грима през този сезон

Силна 
нежност

През 2009 г. се 
забелязва отстъпление 

от светлия грим, 
който традиционно 

се наблюдава по 
дефилетата всеки 

сезон пролет/лято. 
Сега стилистите ни 
изненадаха със силни 

цветове. Смелият, 
подчертаващ мейкъп 
определено се връща 

на мода, но това не 
означава, че „крещи“ и 
се набива „нахално“ на 

очи. Доказателство 
е новата тенденция  

„Изваяно лице“ 
(Sculpted Face), 

която незабележимо 
подчертава онези 
линии, чрез които 

изпъква нашата 
индивидуалност. За 

постигане на същата 
цел стилистите 
предлагат и още 
четири начина на 

гримиране.

1. Изваяно лице
Жената е представена като чувствена и уверена в своята женственост. 
На кожата е придаден равен блясък с помощта на светли фон дьо тен и пуд-

ра, а след това скулите са подчертани с розови или кафяви отблясъци. Този 
грим допълва острата геометрична структура на модата за сезон пролет/
лято`09 и отразява модната мания по всичко, което наподобява вода.

Stella McCartney
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Lanvin

2. Розов блясък
Лицето е облято от све-
жа руменина. Красотата 
му изглежда естествена и 
някак пролетна. Свежест-
та на розовия блясък се 
постига чрез руж за под-

чертаване на скулите и си-

во-кафяви и металическо 

кафяви тонове за деликат-

но очертаване на очите. 
Понякога върху бузите 
и слепоочията се нанася 
блестяща основа, а друг 
път се използва руж в ко-

ралови, розови и перлено ро-

зови оттенъци.

3. Силни очи
Без значение дали очният грим е металически кафяв, 
или опушено черен, очите са явно очертани, изклю-
чително силни и открито секси. За да се изведат на 
преден план, се използва комбинация от моливи и сен-

ки за очи. Тъмнокафявото (нанася се и върху веждите) е 
популярен цвят за създаване на популярното излъчване 
Glamazon. Цветовете с металически отблясък са клю-
чови за постигането на това излъчване – очите са 
подсилени в медно, златно или бронзово. А когато сме-

ло са гримирани само в черно, изглеждат най-секси. Тога-
ва погледът се насища с драматична изразителност.

Versace Miu Miu

4. Искрящи 
цветове
Тюркоазеното, светлоси-
ньото и кобалтът са до-
миниращите тонове през 
този сезон. Те отново се 
свързват с водната тема, 
на която са подчинени 
много от ефирните, бляс-
кави платове от модни-
те колекции за този се-
зон. Тюркоазеното – за-
ложено изключително в 
тенденцията Colour Flash, 
от този сезон е изклю-
чително застъпено в гри-
ма за очи в комбинация 
с черна очна линия и черна 

спирала за мигли. Лилави-

те и розовите пудри при-
дават красив вид както 
на очите, така и на бузи-
те, а устните са „бунт 
от цветове“, изразен най-
вече чрез тъмночервено, 

червено и секси розово.

Gucci

5. Контрастира-
щи устни
През този сезон устните 
или са изключително дръз-
ки, или са просто... естест-
вени, покрити само с вазе-
лин. Този контраст е част 
от противопоставянето на 
твърди и течни конструк-
ции, на прости и сложни 
текстури в модата. 
Когато са дръзки, устните 
са или ярки (в червено, тъм-

ночервено или кораловочерве-

но червило), или тъмни (в ка-

фяво или винено червило), за-
печатани с матов или блес-

тящ гланц. Когато са „голи“, 
те са естествени и върху 
тях са нанесени само бал-

сам за устни или коректор за 

минимален ефект.

Miu Miu

Материалът е публикуван с любезното съдействие на P&Gbeauty Бела, брой 4 (134), 2009 25
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А
ко прелистите ста-
ри модни списания, 
ще забележите, че 
бретонът законо-

мерно ту влиза, ту изли-
за от мода. Независимо от 
властващите модни тенден-
ции някои жени предпочитат 
да носят бретон постоян-
но, наивно вярвайки, че той 
скрива бръчките и другите 
неприятни следи от оста-
ряването по лицето. Брето-
нът обаче далеч не отива на 
всички, особено ако е

неправилно 
избран по форма 
И вие ли смятате, че бре-

тонът е плътен кичур коса, 
подравнен с ножица по ли-
нията на веждите? Да, има 

бретон с такава форма. На-
ричат го прав класически 
бретон (от френски тип). Но 
с него не се изчерпва разно-
образието от форми на бре-
тоните. Точно това разноо-
бразие ви открива възмож-
ност да изберете идеалния 
за вашата форма на лице-
то бретон. Класическият, за 
когото споменах вече, под-
чертава изразителността на 
очите и скулите и може да 
ви подмлади с две-три го-
дини. Но забравете за него, 
ако косата ви е прекалено 
тънка или упорито къдрава. 
Скосеният бретон също не е 
подходящ за притежателки-
те на къдрави коси – ако из-
берете него, ще ви са налага 
да го оправяте по сто пъти 

през деня. Дългият бретон 
не е за вас, ако носите лещи 
и въобще ако имате пробле-
ми със зрението.  
И запомнете, че какъвто и 

бретон да изберете, трябва 
да се грижите за него всеки 
ден. Единици са тези, кои-
то могат да си позволят 
да не го оформят нито със 
сешоар, нито с маша.  

Ако сте...
 МЛАДА ЖЕНА: експе-

риментирайте на воля при 
избора на бретон. На вас ви 
е позволено почти всичко. 
Ако обаче сте солидна дама, 
избягвайте прекалено екс-
травагантните варианти, 
които най-вероятно няма 
да се съчетават с вашия 

основен стил на обличане. 
 НИСКА И СЛАБА: не 

си оставяйте прекалено пи-
щен бретон. А ако сте ви-
сока и стройна, избягвай-
те да подчертавате права-
та си коса (в това чис-
ло да носите прав бретон). 
Това би нарушило пропорци-
ите на тялото ви.  Ако 
искате визуално да направи-
те прическата си по-обем-
на, можете да го постиг-
нете и с помощта на ши-
рок (от ухо до ухо) бре-
тон, който започва от те-
мето.  На дамите с къд-
рави коси по принцип не 
им отива бретон. Но ако 
бретонът е ваша мечта, 
нека поне да не е прекале-
но гъст. И в никакъв слу-
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С бретон или 
без бретон...
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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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Салон за красота „КАЛИ“ е най-новото вдъхновение на наши-

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

на е тонизиращ като ефервесцентна таблетка – киви зеленото, 

жълтото и портокалово оранжевото ще ви ободрят и енергизи-

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

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

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

ки стилисти, много обича ножицата, експериментите и решител-

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

Той и с боята, и със сешоара е много добър.д рТой и с боята, и със сешоара е мно

чай не го изправяйте. Най-
добре е да го носите на 
една страна.  Ако коса-
та ви е „непослушна“, не 
подстригвайте бретона си 
прекалено късо – много ще 
ви е трудно да го оформя-
те и поддържате.  Ако 
лицето ви е продълговато и 
челото ви – високо, може-
те да го скриете с удъл-
жен бретон.  Ако форма-
та на лицето ви е квадрат-
на или правоъгълна, идеал-
ният за вас бретон е ско-
сеният.  На лице с триъ-
гълна форма подхожда бре-
тон във формата на арка 
(на дъга).  Кръглото лице 
е най-добре да „увенчаете“ 
с етажиран (подстриган на 
пластове) прав бретон. 
И запомнете – никога не 

правете бретона прекале-
но къс, когато си правите 
подстрижка за първи път. 
Оставете го малко по-дъ-
лъг, за да можете да го за-
лижете настрани, ако ре-
зултатът не ви устройва. 

Грижи 
и стилизиране

От особени грижи брето-
нът не се нуждае, но се 
нуждае от ежедневни гри-

жи. Ако косата ви цъфти 
и е с накъсани краища, това 
би се забелязало най-вече 
върху бретона. В този слу-
чай редовно правете на ця-
лата коса маски за заздра-
вяване и подхранване на ко-
съма. В останалите случаи 
поддържайте косата здрава 
с помощта на правилно из-
брания шампоан и балсам.
Стилизирането на брето-

на отнема определено коли-
чество време сутрин, но ко-
гато свикнете, ще се спра-
вяте за няколко минути. 
Първо, третирайте брето-
на с продукт за изправяне 
на коса (със средна или сла-
ба фиксация). После му при-
дайте форма с помощта на 
сешоар и кръгла четка (ако 
го искате по-пищен) или с 
преса за изправяне на коса 
(ако го искате суперизпра-
вен). Накрая го напръскайте 
с малко лак за коса, за да не 
изгуби бързо формата си. 
Що се отнася до под-

стригването на бретона, 
не се мъчете да се справи-
те сами вкъщи. По-добре се 
оставете в ръцете на про-
фесионалист. 

Симеон ВЕДЕВ,

стилист в студио 
за красота „Кали“
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Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на вашите въпроси, свързани 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 телефо-

ни: 02/953-11-82, 02/481 95 70, 088/841-97-75 или 088/742-83-26. Фризьорите от салони „Мърфи“ ще ви приемат и преобразят 

с удоволствие. А ако имате късмет, можете да седнете и на стола на самия Мърфи, който бе излъчен за фризьор № 1 за 

2008 г. от списание COIFFURE beauty.

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

фризьорство маникюр
компютърна модулация
козметика за коса 
обучение по фризьорство

София, ул. „Константин Иречек“ 11,
тел.: 02/ 953 11 82, моб. 0888 419 775
София, бул. „България“ 11 (партер)
тел.: 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326
Свищов, ул. „Цар Освободител“ 23, ет. 2
тел. 0631/ 6 08 36

Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ,

стилист и собственик на фризьорски салони Murphy
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ФОРМИ

артарт
ЗА КОСИТЕ ОТ HAUTE 
COIFFURE FRANCAISE

Подвитият в стил 70-те години широк бретон е секси, 

но ретро. Симетрично отделените от двете страни ки-

чури обаче придават модерен вид на този боб с иначе 

меки контури. Цветът е тъмен, блестящ кестен.

Каре във винтидж стил. 

Асиметричните предни пар-

тии са оставени по-дъл-

ги. Отзад карето е по-късо. 

Обемът е оформен с пяна 

за коса със силна фиксация. 

Цветът – светъл лешник 

(може и махагон), смесен с 

няколко тона платина.

Къс, започващ от 

темето асиме-

тричен бретон, 

който контрас-

тира на дългата 

права коса. Горни-

ят слой на стра-

ничните партии 

е оформен в стил 

боб. Цветът – 

медно с топли 

руси оттенъци.

Дългите партии коса около лицето при-

дават на прическата мистичност и не-

брежна мъжественост. Платинените 

кичури и връхчета раздвижват обема 

и създават впечатление за гламурност. 

Ултракъсият, ул-

траширок, плътен 

подвит бретон 

е почти всичко в 

тази прическа боб 

с изразени конту-

ри. Цветът е ма-

хагон с оттенъци 

на светъл лешник.
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VELA SHAPE е единствената одобрена от Американската асо-
циация по храни и лекарства машина за третиране на целулит и 
намаляване на обиколките на части от човешкото тяло. Тя съче-

тава едновременното въздействие на вакуумния масаж, инфрачервената 
светлина и радиочестотните вълни. Процедурата, която се прави с този 
апарат, е подходяща за всички жени, които искат да отслабнат, да офор-
мят контура на тялото си и да изгладят и стегнат кожата си. А за дамите 
в следродилен период е повече от препоръчителна.

Какво представлява VELA SHAPE? 
Това е първата нехирургична процедура, която подобрява контура, 

вида и формата на тялото, а също така притежава и отслабващ ефект. 
Революционната elos технология комбинира силна енергия и има за 
цел да редуцира обема на подкожната мазнина. С процедурата VELA 
SHAPE вие премахвате целулита и редуцирате мастните натрупвания 
изключително лесно, без да губите време и без да изпитвате физически 
дискомфорт.

Как работи VELA SHAPE? 
Тайната на VELA SHAPE е в революционната elos технология – комби-
нация на биполярни радиочестоти, инфраред енергия, вакуум и механи-
чен масаж.
От целулитните трапчинки кожата постепенно започва да заприличва 
на стар дюшек. Защо става така? Мастните клетки са локализирани в 
кухини. Когато тези кухни се разтегнат прекалено, се образува т.нар. 
кожна повърхност тип „стар дюшек”. 
Прилагането на вакуума има за цел да повиши кръвната циркулация 
в тези зони. Инфрачервените лъчи и радиовълните пък стимулират 
депата чрез затопляне и спомагат за захранването на тези участъци с 
по-голямо количество кислород. Всичко това води до повишаване на 
метаболитните процеси в мастните клетки и редуцира техния размер. В 
резултат подкожната мастна тъкан е намалена, а кожата изглежда види-
мо по-гладка. Обиколките на третираните зони намаляват от 1 до 7 см.

Какви зони на тялото могат да бъдат третирани с VELA SHAPE?
С VELA SHAPE могат да бъдат третирани всички зони на тялото. И все 
пак основните области са бедрата, ханшът, коремът и вътрешната част 
на ръцете, при които се наблюдават видимо редуциране на целулита и 
подобряване на еластичността на кожата.

Колко бързо могат да настъпят промените? 
Непосредствено след първата процедура третираната зона се усеща 
по-гладка, а кожата – по-стегната и еластична. Истинските резултати 
– видимо намаляване на целулита и обиколката, се наблюдават между 
6-ата и 8-ата седмица след завършване на терапията.

Болезнена ли е процедурата с VELA SHAPE? 
Усещането при процедурата VELA SHAPE е дълбоко затопляне в комби-
нация с приятен вакуумен масаж. По време на процедурата и през след-
ващите няколко часа след нея пациентът усеща топлина в третираните 
зони. В зависимост от прага на чувствителност на кожата на пациента 
може да се появи и леко зачервяване, което до няколко часа трябва да 
отшуми и изчезне.

Безопасна ли е процедурата с VELA SHAPE? 
Третирането с VELA SHAPE е абсолютно безвредно! Методът гарантира 
комфорт на пациента и отлични резултати.

VELA SHAPE – революция 
в борбата с целулита

НОВО!!!

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
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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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П
ериодонтитът е въз-
паление на околозъб-
ните тъкани. Най-
често той се разви-

ва в резултат от нелеку-
ван пулпит или след трав-
ма на зъб. Инфекцията се 
разпространява през корено-
вия канал до костта около 
зъба, с което започва и пе-
риодонтитът.

ОСТРИЯТ 
периодонтит представлява 
остро възпаление на кост-
та и меките тъкани около 
зъба. Той, както и обостре-
ният хроничен периодон-
тит са причините човек да 
се „подуе от зъб“ и да се 
наложат срязване на венеца 
и вадене на болния зъб.
Според вида на течност-

та, образувала се при възпа-
лението, острият периодон-
тит бива два вида – се-
розен (когато се образува 
само лимфа) и гноен (кога-
то се образува гной). 
При серозния не се наблю-

дава инфекция около зъба. 
По-често той е резултат 
от травмиран чрез удар зъб, 
висока пломба, ортодонтско 
лечение или лечение с арсен. 
Много често зъбът е още 
жив. След като се излеку-
ва травмата, той се шини-
ра (в случай че се е разкла-
тил) и периодонтитът по-
степенно отшумява.
Гнойният периодонтит 

за жалост е много по-чес-
то срещан. Развива се, кога-
то инфекцията от пулпит 
мине през кореновия канал 
и навлезе в костта. Гнойни-
ят периодонтит обикнове-

но минава през 

4 ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ 
 През първата гнойта е 

само около кореновия връх 
– зъбът боли при почукване 
върху него, болката е тъпа, 
с тенденция към засилва-
не.  Втората фаза започ-
ва, когато гнойта премине 
в костта. Болката е зна-
чително по-силна, зъбът се 
усеща като по-висок, боли и 
при стискане на зъби. Може 
да започнат и общи проя-
ви на възпалението: отпад-
налост, безапетитие, главо-
болие, повишена температу-
ра.  Трета фаза се харак-
теризира с най-силна болка. 
Това се дължи на факта, че 
гнойта освен в костта се 
е събира вече и дълбоко под 
венеца, около кореновия връх 
(напипва се като малка бо-
лезнена подутина) и разтяга 
тъканите там. Болката е 
толкова силна (често е пул-
сираща и винаги е постоян-
на, без затихване), че е не-
възможно зъбът да бъде и 
леко докоснат.  През чет-
върта фаза гнойта пробива 
през тъканите и стига до 
подвижните, меки лигави-
ци около зъба. Налягането в 
костта рязко спада и бол-
ката драстично намалява за 
сметка на подуването на 
бузата. Големината на ото-
ка зависи от това, кои тъ-
кани на лицето е започнал 
да обхваща, и от тежест-
та на развитие на възпале-
нието. През тази фаза от 
зъбен проблем възпалението 
се превръща в сериозна за-
плаха за целия организъм.

ЛЕЧЕНИЕТО 
е различно в 
зависимост от 
фазата на раз-
витие на пе-
риодонтита, но 
най-често се със-
тои от няколко 
задължителни ма-
нипулации, целящи 
да „дадат път“ 
на гнойта, за да 
може тя да се 
елиминира от 
организма и да 
се сведат до ми-
нимум поражения-
та върху костта. 
Ако зъбът все още 
подлежи на лечение и 
спасяване, той се отваря, 
за да може гнойта да изте-
че през кореновия му канал. 
Но ако зъбът не е перспек-
тивен за лечение, направо 
се вади, за да не се влоши 
състоянието на пациента. 
През третата и четвърта-
та фаза е изключително ва-
жно да се среже венецът, 
за да се спре подуването.
Най-важно е да не се при-

лага самолечение! Мно-
го хора робуват на макси-
мата, че ако те боли зъб, 
пиеш аналгин и някакъв ан-
тибиотик, за да ти мине. 
Проблемът е, че дори ост-
рото възпаление привидно 

да мине, то се спотайва и 
чака да премине действие-
то на антибиотика. После 
се задълбочава наново. Тога-
ва ваденето на зъба е неиз-
бежно. А понякога се сти-
га и до тежко увреждане 
на костта и до животоза-
страшаваща инфекция.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

ОСТЪР 
ПЕРИОДОНТИТ
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Н
авън вече е слънчево, врабче-
тата чуруликат по дървета-
та, а на вас все ви се седи 
вкъщи. Чувствате тежест, 

настроението ви е под нивото на 
река Дунав в сантиметри... 
Прогонете пролетната леност с 

танци. Те гарантирано ще подобрят 
настроението ви, защото е научно 
доказано, че по време на танцуване се 
отделят т. нар. хормони на щастие-
то – ендорфини. 

Мотивиращи факти
Мързи ви даже да отидете да се за-

пишете на курс по танци? Слушайте 
тогава.  По статистика танцьорите 
живеят значително по-дълго (и са зна-
чително по-щастливи!!!) от връстници-
те си, които смятат, че танците са 
неприлично занимание за хора над 30-го-
дишна възраст.  Лекарите са едино-
душни, че танцуващият човек е здрав, 
жизнерадостен и енергичен. Защото 
сърдечносъдовата, имунната и дихател-
ната му система работят на пълни 
обороти, а обмяната на веществата 
му е доста бърза – нещо, което благо-
приятства по-бързото и неусетно сто-
пяване на излишни килограми.  Танцу-
ването работи в полза на заздравяване 
на костната система и подобряване на 
мускулния тонус.  Не е за подценя-
ване и фактът, че танцьорите много 
рядко изпадат в депресивни състояния. 
 Упражненията в танцовата зала ще 

направят тялото ви здраво и стройно, 
стойката ви – величествена, а поход-
ката ви – грациозна и лека. 

Румба, ча-ча или степ
Различните танци „решават“ различни 

здравословни проблеми. Латинотанците 
например отлично тренират тазобедре-
ните стави. Особените движения на бе-
драта водят до подобряване на кръво-
обращението в малкия таз, което от 
своя страна е профилактика на заболя-
ванията на половата система и на сек-
суалните разстройства. Латинотанци-
те са и ефикасен „лек“ срещу непри-
ятните болки по време на мензис. Ако 
усвоите стъпките на мамбото, на еро-
тичната румба или танца на кокетки-
те ча-ча, вие не само ще се превърнете 
в звездата на всеки дансинг, но и най-
вероятно ще забравите за самотата и 
за това, че някога сте имали пробле-
ми с противоположния пол. Енергични-

те движения в латинотанците усилват 
притока на кръв към проблемните зони 
от тялото ви, за сметка на което це-
лулитът се заглажда много по-бързо. 
Ако страдате от остеохондроза, 

е полезно да танцувате фламенко. 
Страстният танц на непокорните ис-
пански цигани тренира идеално стой-
ката, „изправя“ гръбнака и заздравява 
гръбните мускули. 
Изправете сколиозата и кривините 

на краката с келтски танци. Точните 
и отривисти движения, с които те 
се характеризират, са особено полез-
ни за оформяне на релефни мускули на 
краката. Натоварването по време на 
степ пък тренира издръжливостта ви 
и укрепва стъпалата ви. 

Полезни за емоциите
Танцуването на валс успокоява нерв-

ната система, подобрява мозъчната 
дейност (особено на мозъчните струк-
тури, които отговарят за чувствата) 
и укрепва вестибуларния апарат. Вал-
сът ще ви помогне да усъвършенства-
те координацията на движенията си и 
да станете по-работоспособни. 
Ако пък се заемете с изучаването 

на основните движения в стриптийз 
танците, вие ще подобрите не само 
своето настроение, но ще можете да 
разпалвате въображението на любимия. 
Като бонус ще се простите със сте-
снителността, което, естествено, ще 
разкрепости поведението ви в леглото. 
Да не пропуснем да кажем, че въпрос-
ните танци отлично тренират корем-
ните мускули, а на мускулите на бедра-
та придават съблазнителна форма. 
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Танцувай!
Танцувай!

ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БЪРЗИТЕ ИЛИ 
ПО-БАВНИТЕ ТАНЦУВАЛНИ ДВИЖЕНИЯ 

ВЛИЯЯТ БЛАГОТВОРНО НЕ САМО НА 
МУСКУЛНИЯ ТОНУС, НО И НА ЧУВСТВАТА, 

СЪЗНАНИЕТО И ИНТЕЛЕКТА НИ!
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„Ôèòêúðâñ“ å êëóá, ñïåöè-
àëíî ñúçäàäåí çà æåíè, 
ïðåäëàãàù öÿëîñòíà 

30-ìèíóòíà òðåíèðîâêà è ïðîãðàìà 
çà ðåãóëèðàíå íà òåãëîòî ïî çàáà-
âåí, áúðç è çäðàâîñëîâåí íà÷èí. Åòî 
êàêâî å „ìåíþòî“ ìó: 

1 ïîðöèÿ çàáàâëåíèå Óðåäè-
òå ñà ðàçïîëîæåíè â êðúã, à â 

öåíòúðà íà êðúãà âèíàãè èìà ôèòíåñ 
èíñòðóêòîð (îò æåíñêè ïîë, ðàçáè-
ðà ñå!), êîéòî ñå ãðèæè çà äîáðîòî 
íàñòðîåíèå è ìîòèâàöèÿòà íà òðå-
íèðàùèòå æåíè. Äàìèòå îáè÷àò äà 
ïîñåùàâàò ôèòíåñ êëóáà êîëåêòèâ-
íî – ñ íàé-äîáðèòå ñè ïðèÿòåëêè. Å, 
òóê òîâà å íå ñàìî âúçìîæíî, íî è çà 
ïðåäïî÷èòàíå. Òàêà àòìîñôåðàòà îñ-
âåí çàáàâíà ìîæå äà ñå îïðåäåëè è 
êàòî ïðèÿòåëñêà. À òðåíèðîâêèòå â 
êðúã äàâàò âúçìîæíîñò çà çàâúðçâà-
íå è íà íîâè ïðèÿòåëñòâà. 

1 ïîðöèÿ áúðçèíà Òðåíèðîâêà-
òà ïðîäúëæàâà ñàìî 30 ìèíóòè 

– âðåìå, êîåòî äîðè è íàé-àíãàæèðà-
íàòà ñúâðåìåííà æåíà ìîæå äà îòäå-
ëè çà ñåáå ñè 3 ïúòè â ñåäìèöàòà. 30-
òå ìèíóòè ôèòíåñ âúâ „Ôèòêúðâñ“ 

âêëþ÷âàò îñíîâíèòå ôèòíåñ êîì-
ïîíåíòè îò çàãðÿâàíåòî äî ðàçòÿ-
ãàíåòî. Íàó÷íî å äîêàçàíî, ÷å ôèò-
íåñ ïðîãðàìàòà íà „Ôèòêúðâñ“ ïî-
äîáðÿâà êàðäèîâàñêóëàðíàòà åôåê-
òèâíîñò, ïîâèøàâà ìóñêóëíàòà ñèëà 
è èçäðúæëèâîñò, ïîäîáðÿâà ãúâêà-
âîñòòà è ñ íåéíà ïîìîù ìîæåòå äà 
èçãîðèòå ìåæäó 164 è 522 êàëîðèè 
çà 30 ìèí. 

1 ïîðöèÿ çäðàâå Âúâ „Ôèò-
êúðâñ“ çàäúëæèòåëíî ñå ïðàâè 

ïðîôèë íà âñÿêà òðåíèðàùà æåíà. 
Ñïåöèàëèñò ñúñòàâÿ çà íåÿ èíäèâè-
äóàëíà òðåíèðîâú÷íà ïðîãðàìà, ñú-
îáðàçåíà ñúñ çäðàâîñëîâíîòî é ñúñ-
òîÿíèå. Èíñòðóêòîðèòå ñëåäÿò çà 
ïðàâèëíîòî èçïúëíåíèå íà óïðàæ-
íåíèÿòà îò òàçè ïðîãðàìà.

ÓÐÅÄÈÒÅ 
âúâ „Ôèòêúðâñ“ ñà ñúçäàäåíè ñïåöè-
àëíî çà æåíñêîòî òÿëî. Òå ôóíêöè-
îíèðàò íà ïðèíöèïà íà õèäðàâëè÷-
íàòà ðåçèñòåíöèÿ. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å 
òðåíèðàùèòå íå âäèãàò íèêàêâè òå-
æåñòè. Çà òðåíèðàíå íà ìóñêóëè-
òå òóê ñå èçïîëçâà äâèæåíèåòî íà 
ôëóèä. Õèäðàâëè÷íèòå óðåäè ïîç-

âîëÿâàò åäíîâðåìåííîòî ïðîâåæäà-
íå íà êàðäèîòðåíèðîâêà è òðåíèðîâ-
êà çà ñèëà. Óðåäèòå ìîãàò äà ñå ðå-
ãóëèðàò â ñúîòâåòñòâèå ñ âúçðàñòòà 
è ñòåïåíòà íà ôèçè÷åñêà ïîäãîòîâêà 
íà âñÿêà äàìà. 

„Ôèòêúðâñ“ å ìÿñòî, êúäåòî è íàé-
ìàëêàòà ïîäðîáíîñò å ñúçäàäåíà 
åäèíñòâåíî è ñàìî çà æåíàòà. Èíòå-
ðèîðúò å ðåøåí â íåæíè öâåòîâå, íà-
îêîëî èìà ìíîãî öâåòÿ, ïåðñîíàëúò 
å óñìèõíàò è ïðèÿòåëñêè íàñòðîåí. 
Íàé-âàæíàòà öåë íà „Ôèòêúðâñ“ å 

ÆÅÍÀÒÀ ÄÀ ÑÅ ×ÓÂÑÒÂÀ 
Â ÑÂÎÈ ÂÎÄÈ 

äà çíàå è äà óñåùà, ÷å òîâà å íåéíî-
òî ìÿñòî – íå ñàìî çà ñïîðòóâàíå, 
à è çà 30-ìèíóòíî áÿãñòâî îò ñèâî-
òî, èçïúëíåíî ñ íàïðåæåíèå è ãðè-
æè åæåäíåâèå. Òóê íèòî âúçðàñòòà, 
íèòî âúíøíèÿò âèä èìàò çíà÷åíèå. 
Âñÿêà æåíà ìîæå äà áúäå ñåáå ñè, 
áåç ãðèì. Íåñëó÷àéíî â çàëàòà, êú-
äåòî ñå ïðîâåæäàò òðåíèðîâêèòå, 
íÿìà îãëåäàëà. Èëè êàêòî îáè÷àò 
äà êàçâàò îò „Ôèòêúðâñ“: „Ïðè íàñ 
íÿìà ìúæå, îãëåäàëà è ãðèì.“ 

Ðîçà ÌÀÑËÀÐÎÂÀ
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БАЗОВО УПРАЖНЕНИЕ

Колкото и невероятно да 
ви се струва, вие може-
те да приберете коре-
ма, без да полагате се-
риозни усилия. Не вяр-
вате ли? Въпреки че т. 
нар. прави коремни муску-
ли (Rectus Abdominis), кои-
то започват от ребрата 
и стигат до тазовите 
кости, не стягат доста-
тъчно целия корем, имен-
но с напрягането на тези 
мускули трябва да стар-
тира тренировката ви за 
корема.
За да разберете кои точ-
но са тези мускули (за да 
се очертаят те видимо), 
легнете по гръб и сгъне-
те крака в коленете с 
успоредни на пода ходила. 
Под главата си сложете 
малка възглавничка, а вър-
ху корема – тежка книга. 
Вдишайте дълбоко, така 
че в дишането да участ-
ва и коремът. Ако книга-
та падне от мястото си, 
значи изпълнявате всичко 
правилно. Правете тези 
движения в продължение 
на 10 мин без почивка. 
Направете пауза, след ко-
ето изпълнявайте също-
то движение (с дълбоко-
то дишане) още 10 мин. 
Правете упражнението по 
3 пъти на ден.

ПРАВА ЛИНИЯ Легнете по корем и поставете ръцете си така, че да ви бъде удобно да се опрете на 

тях. Повдигнете тялото, опирайки се на предната част на ръцете и на пръстите на краката. Изпъ-

нете тялото и останете в това положение за 10–20 сек.

СТРАНИЧНО РАЗТЯГАНЕ Легнете на дясната си страна. Краката са събрани, съвсем леко сгънати в 

коленете. Изнесете лявото стъпало пред дясното. Повдигнете се на дясната си ръка, която трябва 

да е перпендикулярна на пода. Лявата ръка сложете зад тила (сгъната в лакътя), така че да продъл-

жи перпендикуляра. Тялото ви трябва да бъде изпънато по диагонал. Обърнете главата така, че по-

гледът ви да сочи към пода, без да отмествате ръката от тила. Задръжте напрежението. Върнете 

главата (и лявата ръка) в изходна позиция. Движението се изпълнява по 6 пъти на всяка страна.

ПОВДИГАНЕ НА КРАКАТА Седнете със сгънати в коленете крака (стъпалата са опрени на пода). От-

пуснете ръце успоредно върху бедрата. Изправете гърба и го наклонете леко назад. Повдигнете кра-

ката (вж. Б) и се опитайте да запазите равновесие. От това изходно положение извивайте торса 

наляво и надясно. Същевременно изнасяйте и ръцете в съответната посока, а краката, сгънати в 

коленете – в противоположната. Върнете се в изходна позиция. Изпълнявайте упражнението по 8–10 

пъти на всяка страна.

ГРУПИРАНЕ Легнете по гръб и придърпайте с ръце коленете към гърдите си. Издишайте и без да про-

меняте позата си, се опитайте да седнете на опашната кост. Върнете се в изходно положение. Из-

пълнявайте упражнението 5–10 пъти.

ВЕЛОСИПЕД Легнете по гръб, повдигнете краката, сгънати в коленете. Ръцете положете под тила. 

Опитайте се да допрете с левия лакът дясното коляно и след това с десния лакът – лявото коляно. 

Изпълнявайте упражнението по 10 пъти към всеки крак. 
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Как да изглеждате по-стройни, без да се налага 
да сваляте нито един килограм?
Какво се случва с фигурата на хората, които прекар-
ват по осем часа на ден в седнало положение? Мускули-
те на гърба атрофират, защото не се използват, гръб-
накът страда, появяват се изкривявания. За да направи-
те осанката си по-привлекателна, е необходимо да укре-
пите горните гръбни мускули, които поддържат гръбнач-
ния стълб. За целта изпълнявайте две лесни упражнения 
по два пъти на ден.

РАЗТЯГАНЕ НА ГЪРБА Легнете по корем (краката са прибрани, пръстите 

са в шпиц). Опрете се на ръцете, така че да заемете т. нар. поза сфинкс. 

Изпънете врата напред и задръжте напрежението за 20–30 сек.

ИЗПРАВЯНЕ НА ГЪРБА Седнете в самия край на дървен стол и протегне-

те ръце назад (дланите сочат навън), сякаш искате да обгърнете обле-

галката на стола. Трябва да усетите напрежение в лопатките. Задръжте 

това положение 10–20 сек.

СТОЙКАТА Е ВАЖНА
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за стомаха
Когато избирате напитки за гостите, кои-

то сте поканили вкъщи, или пък ги поръчва-

те в ресторанта, имайте предвид, че спе-

циалистите, които са изследвали надълго и 

нашироко динамиката на затлъстяването, 

са направили следния извод: любителите на 

спиртни питиета са по-предразположени към 

затлъстяване в областта на корема. И пом-

нете, че бялото сухо вино е най-безобидната 

и нискокалорична спиртна напитка!

ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ
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О
ризът перфектно про-
чиства организма от шла-
ката, солта и други вред-
ни вещества. Диетолози-

те го ценят и заради неговите 
питателност и ниска калорич-
ност. Ако диетата, която ви 
предлагаме, ви допадне, можете 
веднъж годишно да се подлагате 

на оризова терапия. Най-добре в 
началото на пролетта. Достатъч-
но е в продължение на 4–5 седмици 

да закусвате сварен ориз и да огра-
ничите солта до минимум. 

ПОРЕД НА НОМЕРАТА

Вземете 7 малки купички и ги но-
мерирайте. Първия ден сипете в купа 
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ЗАКУСКА ОБЯД ВЕЧЕРЯ

1-ви ден 1 ябълка; 60 г сварен без 
сол ориз, подправен с лимо-
нов сок; чаша зелен чай

Зеленчуков бульон (150 г); зеленчукова 
салата; сварен ориз, смесен със зеле-
ни подправки и 1 ч. л. зехтин

Зеленчуков бульон; сварен ориз, 
смесен със зеленчуци (моркови или 
тиквички, приготвени на пара)

2-ри ден 1 грейпфрут; сварен ориз, 
смесен с 1 ч. л. сметана

Зеленчуков бульон; сварен ориз, сме-
сен със сварени зеленчуци

Зеленчуков бульон; сварен ориз, 
смесен със сварени зеленчуци

3-ти ден Сварен ориз, поръсен с ка-
нела и парченца ябълка или 
круша

Зеленчуков бульон; салата от крас-
тавици; сварен ориз, смесен със 150 
г гъби, приготвени на скара

Зеленчуков бульон; сварен ориз, 
смесен с броколи, приготвено на 
пара

4-ти ден Плодова салата; сварен ориз, 
залят с прясно мляко

Зеленчуков бульон; репички; сварен 
ориз, смесен с настъргани пресни 
моркови

Зеленчуков бульон; сварен ориз, 
смесен с кедрови ядки

5-и ден Сварен ориз, поръсен със 
стафиди; 1/2 чаша айран

Зеленчуков бульон; сварен ориз, по-
ръсен със свежи подправки и смесен 
със сварени на пара зеленчуци

Зеленчуков бульон; сварен ориз, 
смесен с орехи и със спанак, при-
готвен на пара

6-и ден Сварен ориз, смесен с 4 
гръцки ореха и няколко суше-
ни смокини; 1 плод по избор

Зеленчуков бульон; сварен ориз, поръ-
сен със зелени подправки и смесен с 
парченца сурови зеленчуци

Зеленчуков бульон; сварен ориз, 
смесен с 1 с. л. сметана; 1–2 
ябълки

7-и ден Сварен ориз, овкусен по же-
лание с лимонов сок или 
мед; 1 ябълка

Зеленчуков бульон; зелена салата (100 
г); сварен ориз, смесен с домати, 
приготвени на пара

Зеленчуков бульон; сварен ориз, 
смесен с 1 ч. л. зехтин, 2–3 мас-
лини и малко босилек; тиквички, 
приготвени на пара

АКО ИСКАТЕ ДА ОТСЛАБНЕТЕ МИНУС 3 КГ 

ЗА 1 СЕДМИЦА
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№1 2–3 с. л. ориз и ги залейте със 
студена вода. На 2-рия ден направе-
те същото в купа №2, а ориза от 
купа №1 измийте и отново залейте с 
вода. Купичка №2 подредете веднага 
след купичка №1. Всеки ден сипвайте 
същото количество ориз в нова ку-
пичка и промивайте съдържанието на 
предходните, докато ги наредите по-
следователно в редичка до №7. 
На 8-ия ден измийте ориза от купа 

№1 и го сварете за 5–7 мин в мал-
ко количество вода. Това е цялата ви 
закуска! По-голям ефект ще постиг-
нете, ако не варите ориза, а го пре-
глъщате суров с малко вода (все едно 
пиете малки хапчета). След като е 
престоял във вода седем дни, той е 
много добре смилаем.
След като изядете ориза от ку-

пичка №1, залейте с вода нова доза 
ориз в нея и я подредете на редич-
ката след купа №7. Така всеки ден 
в продължение на месец заливайте 
с вода нова порция ориз. Само вни-
мавайте да не объркате купичките. 
Оризът трябва да е престоял във 
вода точно 7 дни. 20–30 мин преди 
да го изядете изпийте чаша хладка 

вода. След тази оризова закуска не 
трябва да ядете и да пиете нищо 
в продължение на 4 часа. Не праве-
те изключение дори за хапка бискви-
та. След 4 часа изпийте чаша вода. 
През останалото време на деня под-
държайте нормалния се хранителен 
режим – обядвайте и вечеряйте как-
то обикновено. 

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ ОТ НИЩО 
По време на оризовата терапия е 

важно да спазвате режим за пиене 
на течности. Изпивайте не по-малко 
от 2–2,5 л вода на ден. Допълнител-
но е добре да хапвате стафиди, су-
шени кайсии и всякакви пресни пло-
дове. Погрешно е мнението, че ори-
зотерапията предполага хранене само 
с ориз. В никакъв случай! Това може 
да доведе до нарушаване на въглехи-
дратната обмяна. Оризовите закуски 
прилагайте не по-често от веднъж 
годишно. Няма нужда от повече. Ако 
този режим на хранене не е по си-
лите ви, опитайте оризовата дие-
та, като увеличите малко грамажа 
на ориза. 

ПРОДУКТИ:

 600 г пилешко филе, нарязано 

на ивици

 1 зелена чушка, нарязана на 

едри парчета

 1 консерва (400–500 г) беле-

ни домати

 1 пакет кафяв ориз (за бързо 

приготвяне)

 1 неголяма връзка зелен лук, 

нарязан на ситно

ПРИГОТВЯНЕ:

1. Загрейте за кратко тигана. Намажете дъното и стените му с олио. Сложете в него иви-

ците пилешко филе и нарязаната чушка. Запържете продуктите 5 мин, като от време на 

време ги разбърквате. 

2. Добавете нарязаните домати заедно със сока, 

ориза, 1/2 чаша вода, 1/4 ч. л. сол. Изчакай-

те ястието да кипне, захлупете тигана с 

капак и задушавайте примерно 10 мин – 

до момента, докато оризът не стане 

съвсем мек. 

3. Отстранете готовото ястие 

от котлона. Изчакайте малко да 

изстине и разбъркайте в него зе-

ления лук. 

но със сока, 

акай-

на с

– Бързо и полезно

Това класическо креолско блюдо е не само 

вкусно, но и диетично. Но само ако замените 

традиционното за приготвянето му свинско месо 

(червено месо с високо съдържание на мазнини) с пи-

лешко филе. Кафявият ориз е богат на фибри и ценни 

микроелементи, а чушката и доматите съдържат по-

ловината от препоръчителната дневна доза вита-

мин С. Ястието е по-добре да сготвите в ти-

ган с тефлоново покритие. 

Време за приготвяне: 25 мин

Количество: 4 порции

Пилешко с ориз „Джамбалая“

С
ерията DERMACLEAR на DERMACOL с 

антибактериално масло от австралий-

ско чаено дърво успокоява и подхранва 

проблемната кожа, осигурявайки и комфорт и 

облекчение. 

Продуктите DERMACLEAR са с матиращ кра-

ен ефект. Те омекотяват кожата и свиват по-

рите. Резултатът е – чиста кожа без лъска-

вина. След тяхната употреба образуването 

на себум е значително намалено, а акнето по-

степенно изчезва. Кожата е здрава, овлажне-

на и копринено мека.
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СЪВЕТИ И ИДЕИ ЗА

Каланетика – що е то?
Това са упражнения за разтягане и съкращаване на муску-

лите. В арсенала от упражненията на каланетиката вли-
зат танцувални елементи, както и елементи от йога, ди-
хателни упражнения и т.н. Каланетиката може да ви по-
могне да изправите стойката си, да станете по-гъвкави, 
да стегнете корема. Успехът на тази гимнастика, коя-
то води до бързо отслабване, се дължи на многобройните 
повторения на движения с малка амплитуда.

Вкусно, сладко, леко
Кайсии в шоколад с шам-фъстък – 
в един такъв „бонбон“ има всичко 
на всичко 25 ккал! Това е нашият 
нискокалоричен „подарък“ за вас. 
Разтопете половин блокче тъ-

мен (горчив) шоколад на водна баня. 
Потапяйте до половината сушени 

кайсии в шоколада, след което ги овал-
вайте в счукани предварително ядки от 

шам-фъстък. Когато шоколадовата глазура поизс-
тине, сложете вкусните плодови „бонбони“ в хла-
дилника за половин час.

Време за фитнес
Умерено физическо натоварване ни по-

мага да понижим кръвното налягане и да 
подобрим самочувствието си. До такъв 
извод стигнали лекарите. Те установили, 
че при хората, които правят гимнастика 
поне три пъти седмично, кръвното наля-
гане се понижава и обиколката на тали-
ята и бедрата значително намалява.

Куче треньор
Кучето не е само най-добър приятел на чо-

века. Специалисти твърдят, че то може да се 
превърне и във ваш най-добър персонален тре-
ньор. Наблюдения сочат, че собствениците на 
кучета, които правят дълги разходки със свои-
те любимци, се движат много по-активно, от-
колкото хората, които не се грижат за лаещи 
четириноги. Кучето ви принуждава да излизате 
на разходка дори когато сте смъртно уморени и 
изобщо не искате да си покажете носа навън.

И без да бързате!
Понякога ходенето в бързо темпо (но не чак тако-

ва, което не ни позволява да поемем дъх все пак) по-
мага повече за отслабването, отколкото бягането. До 
този извод стигнали специалисти, които в продълже-
ние на три месеца системно измервали теглото на 14 
спортуващи с различно темпо доброволки. В края на 
третия месец дамите, които тренирали в спокойно 
темпо, били свалили 3 килограма, а привърженичките 
на по-интензивните натоварващи тренировки били из-
губили по-малко от 2 кг от теглото си. 
Обяснението на лекарите е, че спортуващите по-ин-

тензивно жени били отслабнали по-малко, тъй като 
се хранели по-обилно след изтощителното натоварва-
не. Освен това извън спортната зала те се движели 
по-малко, тъй като се чувствали изтощени от тре-
нировките.

Да посмятаме калории
От дресинга много зависи каква ще е калорийната стой-

ност на салатата, която консумирате

Сосове и подправки

за салати

Количество

на калориите

Количество 

на мазнините*

Майонеза 90 10

Сос песто 75 7

Италиански сос 43 4

Сладка горчица 30 0

Сос барбекю 24 0

Сос винегрет 23 1,5

Кетчуп 15 0

Люта горчица 9 0,5
* В една супена лъжица.
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Разумът е по-силен от глада
Да отслабвате и при това да оставате с чувство на спокойна ситост, 

е напълно възможно! Важно е навреме да предугаждате атаките на глад, 
които са в състояние да опропастят и най-добрите намерения за стопя-
ване на килограми. 
Основният принцип е да не правите почивки между храненията, по-дъл-

ги от 3 до 4 часа. Закуската задължително трябва да е засищаща – да 
включва зърнени храни и храни, богати на белтъчини. 
А желанието за похапване, което ви обзема на вечеря, можете да побе-

дите, като си спомните за последното нещо, което сте изяли през деня. 
Концентрирайте се върху усещането за ситост и удовлетворение, което 
сте изпитали веднага след храненето. Това ще ви помогне да обуздаете 
апетита си и да хапнете умерено на вечеря.

Идеални крака
И прекалено тънките, и прекалено слабите 
крака могат да ни разтревожат. Усмихнете 
се, защото всяка „форма“ на краката може 
да се приближи до идеалната само за някол-
ко месеца. 
Тренировките за крака можете да прави-
те както във фитнес залата, така и вкъ-
щи. В залата обаче има специални тренажо-
ри за стягане и оформяне на мускулите на 
краката. 
 Тренировките за крака започват с мал-

ки тежести, за да могат мускулите на кра-
ката да усвоят движенията и да се адапти-
рат към тях.
 Ако не искате краката ви да станат пре-

калено мускулести, вместо да увеличавате 
тежестите, увеличавайте повторенията на 
упражненията.
 Необходимо е да правите аеробни упражне-

ния поне три пъти в седмицата, ако искате 
краката ви да отслабнат чувствително.

Дъвка помощник
Друг безценен помощник в свалянето на килогра-
мите е... дъвката. Ако дъвчете дъвка, докато 
готвите, няма да опитвате приготвяното ястие 
на всеки две минути. Другото предимство на дъв-
ката е, че притъпява чувството на глад и апети-
та за сладко. 
На последно място, но не и последно по значение, 
е „сдъвканият“ от учените факт, че интензивни-
те дъвкателни движения също способстват изра-
зходването на калории. С усърдно дъвкане можете 
да стопите 11 ккал за един час.
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Храносмилателни 
проблеми

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: храната 
не е сдъвкана оптимално

Зъбите в устата ни са с различ-
на форма и функция. Резците разряз-
ват храната (оттам и наименование-
то им), кучешките зъби я разкъсват, 
а кътниците я смилат. Но за да дъв-
чем оптимално добре, горните зъби 
трябва отлично да лягат върху до-
лните. Дефектната захапка, при коя-
то липсва пълен контакт между гор-
ните и долните зъби (по причина на-
пример на счупени или липсващи зъби), 
затруднява дъвкането, а оттам и хра-
носмилането. Гълтането на едри пар-
чета храна натоварва стомаха. Защо-

то храносмилането започва в устата, 
където храната, освен че се раздробя-
ва механично, се облива от слюнка, съ-
държаща ензима амилаза (отговаря за 
преработване на полизахаридите, като 
скорбялата, в усвоима обикновена за-
хар). Ако храната не се задържи дос-
татъчно дълго в устата, тя постъп-
ва непреработена в стомаха, което 
води до храносмилателни затруднения.  

РЕШЕНИЕТО Добре е да запълни-
те липсите на зъби в устата си 

с протези (мостове, коронки) или им-
плантати. Предимството на имплан-
тираните зъби е, че позволяват под-
мяната да се направи, без да се нала-
га изпиляване на съседни здрави зъби. 
Благодарение на напредъка в стомато-
логията днес е възможно да се правят 

мостове и върху имплантирани зъби.
За по-добър контакт между зъбите 

отгоре и отдолу зъболекарят може да 
предложи механично коригиране чрез 
изпиляване (с пемза). Преди прилагане-
то на тази манипулация обаче е необ-
ходимо едно по-задълбочено проучване 
на проблема. 
Добро решение в случая е използва-

нето на брекети, с които се кориги-
ра захапката. Не се притеснявайте, 
че с тях усмивката ви ще изглеж-
да... тийнейджърска. Брекетите мо-
гат да се поставят и откъм задната 
страна на зъбите. Лечението с бреке-
ти трае средно две години, след кое-
то може да се прибегне до поставяне 
на т. нар. ретенционен апарат, който 
ще попречи на наместените вече зъби 
да се разместят отново.

Може да са виновни

Постоянно ли се 
оплаквате от подуване 
на стомаха и от запек?
А от хронични диарии, 
от киселини, главоболие, 
артритни болки... 
Прегледайте зъбите си! 
Те може да са причина 
за неприятните ви 
усещания.
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Ставни болки

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: луксации 
на долночелюстната става и/или 

зъбна киста 
Отварянето и затварянето на уста-

та са възможни благодарение на дол-
ночелюстната става, която се захва-
ща в близост до ушите. Там има нещо 
като малък хрущял (еластичен фибро-
зен сърп), който осигурява доброто 
функциониране на механизма на дъвка-
не. При наличие на дъвкателни пробле-
ми този хрущял може да се изтърка 
или да се измести (луксация) и това 
да стане причина за пукане, което се 
чува при отваряне и затваряне на ус-
тата, за затруднено широко отваряне 
на устата, както и за хронични болки 
в челюстта (анкилоза, артроза).
Ненормалното мускулно напреже-

ние, провокирано от тези дисфункции, 
може пък да предизвика силно главобо-
лие, болки в ушите и в мускулите на 
врата. Ако не предприемете нищо за 
облекчаване му, то може да ви докара 
болки в гръбначния стълб и безсъние.
Понякога въпреки прилагането на 

едно добро лечение ставните болки не 
отшумяват. В този случай е възмож-
но те да са сигнал за образувала се 
киста вследствие на нелекуван стар 
кариес или лошо състояние на корена 
на зъб (ако зъбът е умъртвен току-
що). Бактериите от кистата се раз-
пространяват по кръвен път нався-
къде в организма и, естествено, про-
никват и в ставите. Тогава е напълно 
възможно коленете или тазовите кос-
ти да ви болят, защото не сте изле-
кували зъбите си.
Изявени спортисти могат да изгубят 

внезапно спортната си форма и да по-
лучат множество разтягания само за-
щото не са обърнали внимание на това, 
че им растат мъдреци! Ако растежът 
на мъдреците е придружен от възпале-
ние, разпространението на бактерии по 
целия организъм е гарантирано.

РЕШЕНИЕТО Остеопатията 
(дял от алтернативната медици-

на) може много да помогне при нали-
чие на смущения на долночелюстна-
та става. 
Остеопатията се съсредоточава 

върху коригирането на структурни 
проблеми на мускулно-скелетната сис-
тема с цел подобряване на цялостно-
то функциониране на организма. За да 
възстанови равновесието и да помогне 
на пациента да оздравее, остеопатът 
комбинира манипулациите върху ста-
вите с физиотерапия и наставления 
за правилна стойка. Тъй като остео-
патичното лечение е холистично (или 
насочено към цялото тяло), при уто-
чняване на болестта и лечението ле-
карят допълнително обръща внимание 
и на психологичните фактори, начина 
на живот и храненето. Когато чрез 
методите на остеопатията се осво-
боди напрежението в долночелюстна-
та става, се облекчават значително и 
болките в гръбначния стълб.
Стоматологът пък може да кори-

гира луксацията на долночелюстната 
става, като препоръча носенето на 
шина. Тази шина обикновено се поста-
вя вечер преди лягане и пречи да стя-
гаме силно челюстта си по време на 
сън. С нейна помощ ставите си по-
чиват. Тя предотвратява също така 
ранното изтъркване на зъбите, пре-
чейки им да се допират.
При наличието на киста и в зависи-

мост от нейната големина стомато-
логът може да предложи хирургично 
или друго лечение.
Ако става въпрос за инфектирал се 

мъдрец, зъболекарят може да промие 
венеца и да предпише на пациента ан-
тибиотици, които да спрат инфекци-
ята. Но ако инфекцията се повтори 
и след тези мерки, е препоръчително 
мъдрецът да се извади.

Инфекции

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: зъбна-
та плака

БРЕМЕННИТЕ са 
най-потърпевши

При доста голям процент от бременните 

жени се наблюдава възпаление на венците 

вследствие на хормоналните промени, на-

стъпващи с бременността. При жените, 

силно засегнати от болести на венците, 

рискът от преждевременно раждане на бебе 

с малко тегло е много голям.

Затова е добре бременните да посещават 

стоматолога си на всеки три месеца, за да 

почиства той зъбния камък с ултразвук или 

ръчно. Защото именно натрупването на зъ-

бен камък предшества развитието на гин-

гивит. Препоръчително е също така при ми-

ене на зъбите да се следи за ефикасността 

на измиване чрез лакмус за наличие на зъб-

на плака.
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Балсамът за устни 

NIVEA DRAGON FRUIT – 
ТЪРСЕТЕ ДРАКОНА!

Новият балсам за устни от NIVEA – NIVEA 

Lip Care Dragon Fruit – е най-екзотичният член 
на колекцията Star Fruits. Той се грижи за уст-
ните, като им осигурява дълготрайна хидрата-
ция и UV защита. NIVEA Lip Care Dragon Fruit 
съдържа искрящи сребърни пигменти за блес-
тящ вид и придава на устните съблазните-
лен вид. 
Защо на опаковката на новия NIVEA Lip Care 

Star Fruits има дракон? Дали той не пази съ-
блазнителния аромат на новия стик? Напълно 
възможно! Според легендите това митично ог-
недишащо създание за пръв път дава името на 

екзотичния драконов плод (dragon fruit) преди 
много години. Той е познат още и като Pitaya. 

Принадлежи към семейството на кактусите и 

се среща предимно в Никарагуа, Китай, Виет-
нам и Израел. Има три различни вида драконов 
плод, които се различават както по вкуса си, 
така и по външния си вид. Вкусът варира от 
леко кисел до екзотично сладък. Драконовият 
плод съдържа около 90% вода и е богат на же-
лязо, калций, фосфор и жизненоважните вита-
мини В, С и Е. Този екстравагантен плод дъл-
жи името си на своята люспеста обвивка, ко-
ято наподобява драконова кожа.
Новият NIVEA Lip Care Star Fruits Dragon Fruit съ-
държа още подхранващо бадемово масло, мас-
ло от жожоба и ший. Благодарение на тези 
си съставки той поддържа устните меки и 
гладки. Препоръчителната цена на продукта е 
3,70 лв.

Красиви новини

Случва се зъбите да са в основата 
на сериозни инфекциозни проблеми в 
организма. Храната полепва по тях и 
образува т. нар. зъбна плака, в която 
започват да се размножават бакте-
рии. Тези бактерии използват плаката 
за храна и я преработват в кисели-
ни и токсини, които от своя страна 
дразнят венците (вследствие на кое-
то може да се развият гингивит или 
пародонтит) или разграждат емайла 
на зъбите (вследствие на което може 
да се развие кариес). 
Пародонтитът е опасно заболяване, 

което е проводник на бактериите от 
устата към кръвта. Възможно е да 
последват сериозни усложнения за ня-
кои органи. В този случай фокусът на 
инфекцията е зъбът, но последиците 
от тази инфекция могат да се проя-
вят далеч от този фокус. Потенци-
ални мишени са мозъкът, бъбреците, 
синусите, костите и сърцето. Най-
опасната последица от пародонтита е 
инфекциозният ендокардит (възпаление 
на вътрешната обвивка на сърцето), 
който може да бъде смъртоносен. 
За да се излекуват всички гореиз-

броени органи, първо трябва да се 
излекуват зъбите. Затова преди вся-
ка хирургическа намеса (както и ор-
топедична) може да се наложи да бъ-
дат извадени зъбите, които са съм-
нителни за фокална инфекция (ко-
гато специалистът се съмнява, че 
именно те причиняват болестта на 
отдалечения орган). Понякога подоб-
на мярка може да предотврати са-
мата операция.

РЕШЕНИЕТО В случаите на па-
родонтит стоматологът обикно-

вено прилага задълбочено и продължи-
телно лечение с антибиотици. Ако 
е необходимо, той прибягва до по-
мощта на пародонталната хирургия 
– присаждане на кост, мембрани или 
костнозаместителни вещества. Тези 
операции се правят с една-единстве-
на цел – да се възстанови загубено-
то вследствие на пародонтита кост-
но вещество.   
Благодарение на развитието на сто-

матологията днес е възможно по-за-
дълбочено да се изследва произходът 
на инфекциозните болести в устната 
кухина. Чрез микробиологични лабо-
раторни анализи зъболекарите проуч-
ват по-детайлно бактерии и предпис-
ват по-адекватни лекарства. Генети-
чен тест (чрез взимане на капка кръв 
от пръста на пациента) може пък да 
определи дали пациентът е застрашен 
от пародонтит в бъдеще. 

Ниско самочувствие

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: грозна 
усмивка

Липсата на горни зъби (резци и ку-
чешки) променя много външния вид 
на човека: бръчките стават по-види-
ми, чертите на лицето – по-отпус-
нати, а брадичката изглежда по-изда-
дена. Липсващите, увредените и оцве-
тените зъби понижават самочувст-
вието. 
„Едва на 37-годишна възраст открих 

какво е да се смееш гръмко, понеже 
си избелих зъбите. Дотогава само хи-
хиках в шепа със затворена уста, за 
да не видят хората развалените ми и 
жълти зъби“ – спомня си А. А.

РЕШЕНИЕТО За да решите про-
блема с жълтите зъби, можете 

да прибегнете до изпитаните техни-
ки за избелване (в зъболекарския каби-
нет или в домашни условия). Третира-
нето на зъбите с карбамид пероксид 
(това вещество се съдържа във всички 
препарати и системи за избелване на 
зъби) води до добри резултати. Имай-
те предвид, че когато се подлагате 
на процедура в зъболекарския кабинет, 
гелът, с който се третират зъбите, 
съдържа карбамид пероксид в по-голя-
ма концентрация, вследствие на което 
резултатът е видим само след час! 
Докато при използването на домашни 
системи за избелване трябва да сте 
по-търпеливи и настоятелни, за да до-
чакате резултата. Избелването, напра-
вено в кабинет, трае до две години.

Консултант 

д-р Цветан ПЕШЕВ

Когато и СТРЕСЪТ 
се намеси
Неправилно подредените зъби плюс наличи-

ето на стрес могат в комплект да доведат 

до броксизъм (скърцане със зъби). Този фе-

номен се наблюдава през нощта и води след 

себе си по-сериозни и по-малко сериозни по-

следици: изтъркване на емайла или на ден-

тина, увеличаване на чувствителността на 

зъбите при температурни промени и консу-

миране на кисели храни, засягане на нерва и 

дори счупване на зъб. Следователно е важно 

да се облекчат зъбите и челюстите чрез 

носенето на шина (т. нар. шини за брокси-

зъм) през нощта и да се регулира захапка-

та. Ако неприятните усещания продължа-

ват, може да се приложи инжектиране на бо-

тулинов токсин (парализиращо вещество) 

или ако сте привърженици на методите на 

алтернативната медицина – остеопатия.
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Н
а стол пред ком-
пютър седи чо-
век. Вглежда се в 
монитора. Не до-

косва нито мишката, нито 
клавиатурата. Седи съвсем 
неподвижно, макар че играе 
компютърна игра. Играе 

игра, която тренира мозъ-

ка му, научава го да се от-

пуска и да се концентрира. 

На главата на този човек 
са закрепени два електрода, 
благодарение на които той 
управлява играта директно 
от ръководния си център – 
от своя мозък! Дали това 
не е фантазия, видяна в ня-
кой филм, или прочетена в 
някоя книга? Не! Това е ре-
ална сцена от кабинета по 
невротренинг (биофидбек). 

КАКВО Е 
НЕВРОТРЕНИНГ? 

Казано по-просто, невро-
тренинг (невро – от не-
вронна мрежа, и тренинг 
– от тренировка) означава 
тренировка на мозъчните 
неврони. А още по-просто 
– стимулация на мозъчна-

та дейност със съдействи-

ето на компютърна техни-

ка, раздвижване на мозъчни-
те мрежи чрез повтарящи 
се упражнения.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО 
ВРЕМЕ НА ТРЕНИНГА? 
На скалпа на „тренира-

щия“ се закрепват електро-
ди, свързани с компютъ-
ра. От компютъра човекът 
(или по-точно, неговият мо-
зък) получава задачи, които 
трябва да изпълни – напри-
мер да намали обема на ка-
мък, който вижда на мони-
тора. Ако задачата е пра-
вилно и успешно изпълнена, 
камъкът, който „тренира-
щият“ вижда след това на 
монитора, е с действител-
но намалени размери. А ком-
пютърът награждава „игра-
ча“ с бонусни точки. 

Чрез системно участие в 

тази „игра“ човек може да 

се научи подсъзнателно да 

включва подходящата за съ-

ответната житейска ситу-

ация „модулация на мислене“ 

и по този начин да се справя 

по-лесно с житейските про-

блеми. Когато например въ-

просният човек попадне в 
ситуация, изискваща от него 
силна концентрация, той 
много лесно може да прев-
ключи на режим „концентра-
ция“. С помощта на невро-
тренинга ние можем мно-
го по-лесно да се справим 
и със стреса – да превклю-
чим на режим „спокойствие“ 
в стресова ситуация. Инте-
ресно е, че това превключ-
ване става подсъзнателно и 
винаги е ефективно. 

КАКВИ СА 
ПРИЛОЖЕНИЯТА НА 

МЕТОДА БИОФИДБЕК? 
Методът подпомага най-

вече хармонизирането на 
работата между двете мо-
зъчни полукълба, благодаре-
ние на което пред здрави-
те хора се откриват по-
вече възможности за раз-
витие, усъвършенстване и 
самоусъвършенстване. Ста-
ва дума за повишаване на 
интелекта и на психичната 
издръжливост.
От метода биофидбек (или 

невротренинга) могат да се 
възползват хората, които ис-
кат:  да подобрят памет-
та си  да подобрят кон-
центрацията си  да нама-
лят болките в гърба  да се 
справят с безсънието  да 
контролират сърцебиенето 
си  да се справят с миг-
рената  да намалят стре-
са  да взимат по-адекватни 
решения  да реагират по-
бързо в ситуации, които из-
искват бърза реакция.

С помощта на невротре-

нинга значително се подо-

бряват концентрацията, 

скоростта на мислене,  кре-

ативността, паметта, 

способността за отпуска-

не и, естествено, самооцен-

ката. 

Невротренингът се прилага 
също и като помощна те-
рапия при различни невроло-
гични, психологични и психи-
атрични смущения и заболя-
вания. Чрез него се пости-
гат много добри резултати 
за намаляване на стреса, за 
справяне със зависимости и 
при лечение на депресии и 
депресивни състояния. 
А също така и при:  епи-

лепсия  аутизъм  притес-
няващо увеличаваща се хи-
перактивност  мозъчни 
травми  заекване  тико-
ве  неврологични смущения 

 булимия и анорексия  фо-
бии  химиотерапия  пост-
травматичен стрес  агре-
сивно поведение и др. 

ВАШИЯТ МОЗЪК 
И ВИЕ – ИДЕАЛНАТА 

ДВОЙКА

Мозъкът е като твърд 
диск. Ние използваме едва 
няколко процента от него-
вите възможности. За съ-
жаление. Иначе бихме могли 
да управляваме начина си на 
мислене в сложни ситуации, 
от които обикновено изли-
заме победени, а не победи-
тели. Така например, вмес-
то да се изпотяваме, кра-
ката ни да се подкосяват и 
да си гълтаме езика, когато 
разговаряме с шефа за пови-
шение на заплатата си, мо-
жем да контролираме про-
цеса си на мислене, за да из-
влечем максималните ползи 
за нас от ситуацията. 
Този контрол е напълно 

възможен. Припомнете си 
например какво правят спор-

м е н т а л н о  з д р а в е

НЕВРОТРЕНИНГ –
фитнес на мозъка
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тистите преди състезание. 
Вгледайте се по-внимателно 
в лицата им (когато каме-
рата ги дава в близък план) 
и ще забележите, че те ся-
каш разговарят със... сиви-
те си клетки. Сякаш им да-
ват команда: „Мобилизирай-
те се, преследвайте целта, 
победете!“ 

Всъщност всеки от нас 

може по-малко или повече да 

влияе върху процесите, кои-

то протичат в организма и 

в частност в мозъка, въпре-

ки че на първо четене това 

изглежда невъзможно. Точ-
но на това се научава чо-
век, ако се „запише на тре-
нировки“ по биофидбек. 

КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ 
СЛЕД НЕВРОТРЕНИНГ 

ТЕРАПИЯТА? 
Нашият мозък емитира 

няколко вида вълни. Те са 
различни (променят се) в 
зависимост от това, в как-
во състояние се намираме 
в даден момент – дали сме 
ядосани, напрегнати преди 
сериозна среща, или отпус-
нати на плажа. За абсолют-
но всичко, което усещаме, 
са отговорни електрически-
те процеси, които проти-
чат в сивите ни мозъчни 
клетки. В наши дни можем 
не само да ги измерим (с 
ЕЕГ изследване), а и да по-
влияем върху тях, да подо-
брим качеството им. 
ЕЕГ записите са сложни 

за интерпретация и с тях 
се занимават само специали-
сти. Те представляват ре-
дове от криви линии, съста-
вящи диаграмите за качест-
вен и количествен анализ 
на мозъчната дейност. По 
време на невротренинг ние 
виждаме на монитора нашия 
ЕЕГ запис, но поднесен мно-

го по-разбираемо за нас – 
като елемент от най-обик-
новена компютърна игра. 
Да вземем за пример игра-

та „Сизиф“ (всички знаем 
кой е Сизиф в гръцката ми-
тология). Нашата задача е 
да му помогнем да бута ка-
мъка – като намаляваме на-
клона на скалата, размерите 
на камъка и като „тичаме“ 
напред, към дясната част 
на монитора на компютъра. 
Какво всъщност наблюдава-
ме през това време? 
Когато мисловно намаля-

ваме наклона на скалата, по 
която Сизиф търкаля камъ-
ка, намалява и количество-
то на т. нар. бавни въл-
ни, които мозъкът ни из-
лъчва. Тези вълни всъщност 
забавят мозъчната дейност. 
Те обикновено се генерират, 
когато спим, когато се за-
трудняваме да вземем ва-
жно решение и когато се 
чувстваме сънливи и отпад-
нали. Когато видим, че на 
монитора наклонът на ска-
лата пак започва да се уве-
личава, значи сме увеличи-
ли бавните вълни, за които 
споменахме, че са неефек-

тивни за нас. Когато успе-
ем мисловно да се прехвър-
лим в дясната страна на 
екрана, ние всъщност засил-
ваме количеството на ви-
соките вълни – точно на 
онези, които отговарят за 
способността ни да се кон-
центрираме и запаметява-
ме. Когато „падаме“ надо-
лу, към лявата част на мо-
нитора, тогава осъзнаваме 
как се чувстваме, какво е 
състоянието ни, когато гу-
бим концентрация и когато 
въпреки усилията си не мо-
жем ефективно да запаме-
тяваме. 
Мозъкът ни генерира и ви-

сокочестотни вълни, които 
провокират стреса. Те вли-
яят отрицателно върху ор-
ганизма ни. В играта ние ги 
виждаме като големината 
на камъка на Сизиф. Кол-
ко по-малък е той, толкова 
по-малко напрегнат и стре-
сиран е мозъкът ни. Уви, в 
живота често си мислим, 
че сме спокойни, но мозъ-
кът ни работи в „стресов 
режим“, без да подозираме 
за това. 
По време на сеанса те-

рапевтът вижда записа на 
вълните, които излъчва мо-
зъкът ни, на свой, отделен 
монитор, но под формата 
на разбираеми само за него 
диаграми и криви линии. 
Това му дава възможност да 
следи сеанса и да променя 
сложността на играта. 

УПРАЖНЕНИЯТА 
ПРАВЯТ МАЙСТОРА 
Невротренингът изисква 

да му посветим време, да 
се ангажираме с него. За 
да ни слушат сивите клет-
ки, трябва да ги „изморим“ 
с последователност и упо-
ритост. Обаче си струва. 
Усеща се голяма промяна в 
„отзивчивостта“ им – ре-
акциите ни стават по-бър-
зи, помним по-дълго, запом-
няме по-лесно и паметта 
ни става по-услужлива. Ме-
тодът е приятен и изцяло 
безопасен. За трайни ефек-
ти са необходими около 10–
20 сеанса – поне по един 
всяка седмица. 
Методът за стимулация 

на мозъка „Биофидбек“ вече 
навлезе и у нас. Наскоро бе 
създадена и Асоциация по 
биофидбек, в чийто сайт 
можете да откриете адре-
сите на кабинетите по не-
вротренинг в страната, за 
да си запишете сеанси.  

Агнешка 

ДЕЙНОВИЧ-ВЕЛИЧКОВ

13-ГОДИШНО МОМЧЕ С ДИАГНОЗА ХИПЕРАКТИВНОСТ Признаци: слаба кон-
центрация, проблеми в училище, слаби оценки, чести прояви на непослушание. 

След 15 сеанса момчето благодари на специалистите от кабинета по биофидбек с 
думите: „Получих поредна петица по история.“ 

20-ГОДИШЕН МЛАДЕЖ С ДИАГНОЗА АУТИЗЪМ Признаци: почти не говори, 
много е притеснителен, напикава се при смяна на обстановката, често изпада в 

агресия. Терапевтката по невротренинг казва за него: „Той ми е любимец. Не очаквах 
такава промяна. След определен брой сеанси момчето вече говори, обажда се по те-
лефона на родителите си по собствено желание. Те казват, че не му се случва вече 
да се изпуска (напикава). Станал по-спокоен и концентриран. По-лесно изпълнява по-
ставяните му задачи.“ Терапията му обаче продължава. 

37-ГОДИШНА ЖЕНА, МЕНИДЖЪР В ГОЛЯМА КОМПАНИЯ, ПОДЛОЖЕНА НА ВИ-
СОКИ НИВА НА СТРЕС, ОПЛАКВАЩА СЕ ОТ БОЛКИ В МУСКУЛИТЕ И ПРОБЛЕМИ 

СЪС СЪНЯ: „Не вярвах, че ще мога да разбера що е това спокойствие. Имам чув-
ство, че станах и по-умна, но най-щастлива се чувствам от факта, че не се чувст-
вам стресирана. Като че ли мозъкът ми сега сам се пази от ядове и проблеми.“

ПРЕДИ И СЛЕД
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Ч
овечеството се дели на две не-
равни части: ляво и дясно ори-
ентирани хора. За мнозинство-
то водещо се явява именно ля-

вото полукълбо. Затова сред нас има 
толкова много рационални хора, на ко-
ито никак не им е лесно да приемат 
своите емоции и да им се доверяват. 
Творците, мислещи в образи, са мал-
цинство. При тях доминиращо е дяс-
ното полукълбо.
Важно е да се отбележи, че ляво-

то полукълбо „обслужва“ и контролира 
дясната страна на тялото, а дясното 
– лявата. Затова хората, при които 
доминира дясното, пишат с лявата 
ръка (понякога и с дясната – научени 
десняци) и съответно обратното. 
Това, че функциите на двете мозъч-

ни полукълба са различни, пръв разбрал 
френският невролог Пол Брока (Paul 

Broca) почти преди 150 години. В ля-
вото полукълбо той открил центро-
ве, отговорни за словесно-логическото 
мислене и речта. А преди век амери-
канският неврофизиолог Роджър Спери 

(Roger Sperry) получи Нобелова награда 
за това, че доказа, че мозъкът работи 
с едновременното участие и на двете 
полукълба, но „приносът“ на всяко от 
двете е различен. Ние нямаше да мо-
жем да възприемаме света в неговата 
пълнота, ако логическото и рационал-
но ляво мозъчно полукълбо не работе-
ше в тандем с интуитивното и емо-
ционално дясно. 

ЛЯВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

По-нататъшното развитие на наука-
та в тази посока позволи на амери-
канския невропсихолог Елханон Голдберг 
(Elkhonon Goldberg) да констатира, че 
дясното полукълбо възприема всяка нова 
информация моментално и цялостно, 
като установява връзките между фа-
ктите интуитивно, моментално и ця-
лостно възприема всяка нова информа-
ция и установява интуитивно връзка 
между фактите, а лявото, „без да бър-
за“, последователно обработва новото, 
систематизира фактите, като отделя 
тези, между които съществува причин-
но-следствена връзка. Лявото полукъл-
бо сякаш раздробява картината на све-
та на малки парченца, които анализира, 
и внимателно пренарежда всичко онова, 
което попада в сферата на възприятия-
та ни или се съдържа в спомените ни. 

В НЯКАКЪВ СМИСЪЛ ЛЯВОТО ПОЛУКЪЛБО 
ОПРОСТЯВА СВЕТА, НО ПЪК ТОЧНО ПО ТОЗИ 
НАЧИН НИ ПОМАГА ПО-ЛЕСНО ДА СЕ АДАПТИРА-
МЕ В НЕГО И ДА ПЛАНИРАМЕ БЪДЕЩЕТО СИ.

Но съвременният свят се променя 
толкова бързо и радикално, че можем 
да му насмогнем само ако развиваме 
интуитивното си познание, за да въз-
приемаме новото цялостно и момен-

ДЕСНИ или ЛЕВИ
ЗАВОИ НА МИСЪЛТА

РЕЗКИТЕ СМЕНИ НА 
НАСТРОЕНИЕТО, ПОТРЕБНОСТТА 

ОТ ВОДЕНЕ НА ПОДРЕДЕН 
ЖИВОТ, КОЛЕБАНИЯТА 

ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 
ИЛИ НАСТОЙЧИВОСТТА ПРИ 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ – 
МНОГО ОТ КАЧЕСТВАТА НА 

ХАРАКТЕРА НИ СЕ ДЪЛЖАТ НА 
ОСОБЕНОСТИТЕ НА МОЗЪЧНАТА 
НИ ДЕЙНОСТ. ДВЕТЕ МОЗЪЧНИ 

ПОЛУКЪЛБА ПОСТОЯННО 
СИ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ, НО 

ПРИ ВСЕКИ ОТ НАС ЕДНО ОТ 
ТЯХ Е ВОДЕЩО, ПОДЧИНИЛО 

АКТИВНОСТТА НА ДРУГОТО.
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ЗАЩО СПОРЕД ВАС 
НЯКОИ ХОРА НА 40-ГОДИШНА 
ВЪЗРАСТ ИЗВЕДНЪЖ ЗАПОЧВАТ 
ДА СЕ ЗАНИМАВАТ УСИЛЕНО 
С МЕДИТАЦИЯ, ДРУГИ ТАЙНО 

ЗАПОЧВАТ ДА РИСУВАТ 
КАРТИНИ, ТРЕТИ СЕ УВЛИЧАТ 
ПО ЙОГА ИЛИ СЕ ЗАПИСВАТ 
В ЛЮБИТЕЛСКА ТЕАТРАЛНА 

ТРУПА...
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тално с помощта на дясното си полу-
кълбо, твърди Люк де Брабандер (Luc 

de Brabandere) – математик, философ, 
водещ изследовател на механизмите 
на творческата дейност.

ПО ВСИЧКО ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ С РАЗВИТИЕТО 
НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СЕ РЕАБИЛИТИРА И 
ЦЕННОСТТА НА ДЯСНОТО МОЗЪЧНО ПОЛУКЪЛБО 
СЪС СВОЙСТВЕНИТЕ МУ ИНТУИЦИЯ, ЧУВСТВО 
ЗА РИТЪМ, ЗА ЦВЯТ, ЗВУК И ДОБРА 
ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВОТО.

Тези особености на нашата психи-
ка стават все по-нужни, макар че във 
всички западни общества (по силата 
на старата инерция) се ценят много 
повече професиите и навиците, свър-
зани със словесно-логическото, рацио-
нално мислене. Училищните програми 
все още са ориентирани към хора с 
доминиращо ляво полукълбо. Това оз-

начава, че обучението е основано на 
аналитичен и логичен, а не на творче-
ски подход към новата информация. 
За съвременната цивилизация все още 

може да се каже, че е левоориентира-
на, ако говорим за доминация на дяс-
ното или на лявото мозъчно полукъл-
бо. Ние все още не дооценяваме зна-
чението на интуитивното познание 
и рискуваме да превърнем „децата на 
природата“ в „деца на прогреса“.

ДЯСНОТО ЗАПОЧВА 
ДА РАБОТИ ПЪРВО

Интересен е фактът, че дясното 
полукълбо започва да работи момен-
тално, още от момента на раждане-
то ни. А лявото се развива посте-

пенно заедно с развитието на способ-
ността ни да разбираме речта и, ес-
тествено, да говорим. 

АКО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ ОТ ЖИВОТА СИ 
ДЕТЕТО РАСТЕ В ХАРМОНИЧНА СРЕДА 
(ФИЗИЧЕСКА, ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ЕМОЦИОНАЛ-
НА), ДЯСНОТО МУ ПОЛУКЪЛБО ЩЕ УСПЕЕ 
ДА СЕ РАЗВИЕ ДО ТАКАВА СТЕПЕН, ЧЕ НА 
ПО-КЪСЕН ЕТАП ДА Е НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ 
„БЛОКИРАНО“ ОТ ЛЯВОТО. 

Впрочем независимо при какви об-
стоятелства расте човек, дясното 
му полукълбо рано или късно се про-
явява. При много от представители-
те на поколението, израснало в раци-
онален свят, почитащ лявото полу-
кълбо, творческото начало се развива 
чак през втората половина на живо-
та им. Защо според вас някои хора на 
40-годишна възраст изведнъж започ-
ват да се занимават усилено с меди-
тация, други тайно започват да ри-
суват картини, трети се увличат по 
йога или се записват в любителска 
театрална трупа... 
Кой знае, може би онези неясни усе-

щания за безпокойство, неудовлетво-
реност от живота и желание за за-
почване на нещо ново, които отдава-
ме на криза на средната възраст, въз-
никват и заради факта, че толкова 
дълго ни се е налагало да игнорираме 
жизнеутвърждаващите сигнали на сво-
ето дясно мозъчно полукълбо...

ЛЯВО ПОЛУКЪЛБО То отговаря за аналитич-

ното и логическо мислене, а също и за реч-

та. Позволява ни да оценяваме събития и яв-

ления, тоест да правим света разбираем и 

предсказуем. С него са свързани нашите по-

зитивни чувства. 

ДЯСНО ПОЛУКЪЛБО То отговаря за образно-

то, творческо мислене и интуицията. Благо-

дарение на него ние мечтаем, фантазираме 

и възприемаме нова информация. С него са 

свързани нашите негативни преживявания.

р

НИЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ 
ДООЦЕНЯВАМЕ ЗНАЧЕНИЕТО 

НА ИНТУИТИВНОТО ПОЗНАНИЕ 
И РИСКУВАМЕ ДА ПРЕВЪРНЕМ 
„ДЕЦАТА НА ПРИРОДАТА“ В 

„ДЕЦА НА ПРОГРЕСА“.

ЖЪЛТ СИН ОРАНЖЕВ

ЧЕРЕН ЧЕРВЕН ЗЕЛЕН

ВИОЛЕТОВ ЖЪЛТ ЧЕРВЕН

ОРАНЖЕВ ЗЕЛЕН ЧЕРЕН

СИН ЧЕРВЕН ВИОЛЕТОВ

ЗЕЛЕН СИН ОРАНЖЕВ

Ако сте приключили с изпълнението на задачата, сигурно сте се убедили, 
че не е толкова проста, колкото изглежда. 

ТОВА УПРАЖНЕНИЕ ИЛЮСТРИРА КАК СИ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ПОЛУ-

КЪЛБАТА НА НАШИЯ МОЗЪК. ДЯСНОТО СЕ ОПИТВА ДА ОПРЕДЕЛИ 

ЦВЕТА, С КОЙТО Е ИЗПИСАНА ДУМАТА, А ЛЯВОТО – ЗНАЧЕНИЕТО НА 

ИЗПИСАНАТА ДУМА. 

Ние губим много по-малко време при изпълнение на задачата, когато името 
на цвета е изписано в черен цвят. Когато значението на думата и цве-
тът, с който е изписана тя, съвпадат, това облекчава максимално задача-
та ни и ни отнема най-малко време за мислене. Най-трудно е да назовем 
цвета на шрифта, ако думата се явява наименование на друг, различен от 
него цвят (например когато думата „червен“ е изобразена в син цвят).

ЕФЕКТЪТ НА НЕСЪВПАДЕНИЕ

Погледнете надписите и назовете колкото е възможно най-бързо цвета, с 
който са изписани думите.
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„Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-често ужасно прозаични. 

Толкова прозаични, колкото обикновено е и самият живот.“ 

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

П
онеделник е. След Великден. 
Вали дъжд като из ведро, 
а маршрутката я няма. За-
къснявам и нервнича. Махам 

на първото такси и то спира. Напра-
во се качвам, без дори да попитам 
„Може ли?“. 
– Христос воскресе! – усмихва ми 

се шофьорът. 
– Воистина воскресе! – отговарям 

аз, докато закопчавам предпазния ко-
лан. – 4-ти километър, болницата, 
моля – добавям в отговор на въпро-
сителния му поглед. 
– Разбрано! – потегля той, все така 

усмихвайки се. 
След кратка мълчалива пауза продъл-

жава: 
– На работа или по работа? 
– По работа – отвръщам кратко. 
– Защото затам (имаше предвид 

психиатричната клиника на 4-ти ки-
лометър) пътуват два вида хора – па-
циенти и лекарите им – ухилва се до 
уши шофьорът на вица, който сам е 
изрекъл.
– Е, аз не съм нито от едните, 

нито от другите – парирам шега-
та му аз.
– Няма да е задълго. Всички в тази 

държава рано или късно опираме до 
там – опитва се да продължи разго-
вора той. – Не искам да го приемате 
като обида. Просто се шегувам. Зна-
ете ли, когато по цял ден стоиш в 
таксито, полудяваш, ако не си погово-
риш с някого. А вие какво работите?
– Психотерапевт съм. 
– А, психотерапевт... Че ходят ли 

хората на психотерапия? 
– Е, не всичките... – отвръщам със 

сериозен вид. 
И двамата се изсмиваме. След малко 

той продължава: 
– Аз мисля, че в България хората не 

са осъзнали още ползата от психоте-
рапията. Може би не се рекламира-
те достатъчно. Повечето хора си ми-
слят, че при психотерапевт се ходи 
само когато си болен, психически имам 
предвид. По-склонни са да отидат на 
гледачка, на екстрасенс или даже в 
църква, но не и да дойдат при вас... 
– Като ви слушам, се сетих за една 

притча – прекъсвам го аз. – Искате 
ли да ви я разкажа? 
– Разкажете я, де.

– Един човек влязъл в бръснарницата, 
за да го подстрижат – започвам да 
разказвам аз. – Заприказвал се с бръс-
наря. Станало дума за бог и бръсна-
рят казал: „Каквото и да ми говори-
те, бог няма!“ – „Защо така мислите? 
– попитал го клиентът. „Ясно защо. 
Кажете ми защо има толкова мно-
го болни, безпризорни и сираци? Труд-
но ми е да си представя любящ бог, 
който допуска всичко това. Ако той 
наистина съществуваше, не би имало 
нито страдания, нито болка.“ Клиен-
тът решил да не спори повече. На из-
лизане от бръснарницата видял един 
ужасно рошав човек с дълга сплъсте-
на брада, който седял на отсрещния 
тротоар. Тогава клиентът се сетил 
нещо и се върнал екзалтиран в бръс-
нарницата. „Дойдох да ви кажа, че не 
съществуват бръснари. „Как така?! – 
учудил се бръснарят. – Ами, аз нали 
съм бръснар?!“ – „Не! Не съществу-
ват, иначе нямаше да има рошави и 
небръснати хора като онзи човек от-
вън“ – отвърнал клиентът. „Но, чове-
че, работата не е в бръснарите. Прос-
то хората не идват при мене“ – за-

щитил се бръснарят. „Точно това каз-
вам и аз за бог! – рекъл клиентът. – 
Той съществува. Просто хората не го 
търсят. Затова на света има толко-
ва много болка и страдания.“

– Да. Хубава притча –  включва се 
отново таксиметровият шофьор.
– Според мен вярата има и психо-

терапевтична функция. Упованието 
в нещо, надеждата дават страхотна 
сила! Те са източниците на търпе-
нието и смирението пред болката и 
страданието. Но за да изпълни тази 
своя функция, вярата трябва да е аб-
солютна, безусловна. Религиозният чо-
век вярва, че ако живее с любов към 
бога и спазва неговите закони, спасени-
ето ще дойде. Защото бог е справед-
лив, бог е спасител. 
– Излиза, че психотерапевтите са 

нещо като свещеници. Хората идват 
при вас, изповядват се, а вие ги из-
слушвате и успокоявате... 
– Има нещо такова – усмихнах се аз. 

– Свещениците са били първите пси-
хотерапевти. И свещениците, и пси-
холозите работят с понятия като 
„любов“, „вяра“, „грях“, „вина“, „прош-
ка“, „самоуважение“. Всички те са 
свързани по някакъв начин с душевно-
то ни здраве. 
– Говорите като проповедник. За-

блуждавал съм се, че психотерапевти-
те са атеисти. 
– Добрият психотерапевт зачита 

вярата на своя клиент, както и не-
говата ценностна система. Той не си 
поставя за цел да променя ценностна-
та система на своя клиент. 
– Това значи ли, че ако при вас дойде 

престъпник и каже „Аз съм престъп-
ник и се чувствам много нервен, ко-

ЗА             КАТО 
ПСИХОТЕРАПИЯ

РАЗГОВОР С ЕДИН ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР
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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.

гато върша престъпления“, вие ще му 
помогнете да стане по-хладнокръвен и 
ще го оставите да си върши престъ-
пленията, без да се опитвате да про-
меняте ценностната му система? 
– Ами, първо ще проверя дали е нер-

вен само когато извършва престъпле-
ние и ако това е така, просто ще му 
препоръчам да спре да го прави. И про-
блемът му с нервността ще изчезне.
– Шегувате се. 
– И да, и не. Времето за терапия 

не е време, отредено за сблъсък меж-
ду личностни възгледи. Но е факт, че 
при терапията в крайна сметка се 
срещат двама души (две различни цен-
ностни системи). Различните школи в 
психотерапията допускат психотерапе-
втът да се намесва повече или по-мал-
ко с личността си в този разговор. 
Но независимо колко – малко или мно-
го – се намесва той, все пак по вре-
ме на психотерапия се извършва обмен 
между двама души, в това число и на 
възгледи и ценности. Ако самият кли-
ент реши да промени нещо у себе си, 
то това е негово право на избор. И 
точно това се случва често. Но ни-
кой етичен психотерапевт не би тръг-
нал да налага възгледите си на свои-

те пациенти, нито пък да критику-
ва техните.
– А за вярата какво ще кажете?
– Човек без вяра е като вятър без 

посока. Но вярата върви ръка за ръка 
с доверието. Ако човекът е израсъл 
в среда, която е провокирала базисно 
недоверие у него, трудно би се осла-
нял на вярата. 
– А за религиозната вяра има ли 

според вас психологическо обяснение? 
Повечето хора уж не вярват, а всич-
ки празнуват Великден...

– Може да се каже, че бог е най-яр-
кият символ на човешката потреб-
ност от любов. Човешкото съще-
ство е изключително сложно. Често 
пъти то е подвластно на собствени-
те си вътрешни противоречия. От 
една страна, човекът е мислещо, тър-
сещо, действащо същество. От дру-
га – носи несъзнавано желание да бъде 
слаб и безволев. Тогава той с лекота 
пренася отговорността за собствения 
си живот на други, външни за него и 
неподвластни на неговия контрол сили. 
Човекът в крайна сметка е зависим – 
от смъртта, от възрастта, от боле-
стите, от природните сили. Дори ко-

гато се мъчи да подчини природата на 
своите цели, той си остава една мал-
ка, уязвима частица на нейния фон, 
на фона на вселената. Изправен пред 
ограниченията си, не му остава нищо 
друго, освен да ги приеме и да се пре-
клони пред силите, от които е зави-
сим. Човек изпитва естествена нуж-
да да бъде покровителстван, обичан, 
напътстван. И както детето проек-
тира в образа на добрия баща всички 
възможни положителни качества, така 
и човекът е проектирал в образа на 
своя бог всички човешки положителни 
качества. Както бащата изисква от 
своя син, така и бог изисква от свои-
те чеда. Както бащата наказва и про-
щава за непослушание, така и бог на-
казва или прощава греховете ни. А що 
се отнася до празника, всеки го праз-
нува по различни причини. Аз харесвам 
тези празници именно защото възпри-
емам господ като символ. И когато 
отговарям на християнския поздрав с 
„Воистина воскресе“, влагам в това 
своята вяра във вечния живот на чо-
вечността, почтеността и любовта. 
И своята човешка вяра, че те са на-
шето спасение. Ако те пребъдат, бих 
била спокойна за душата на човека.
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Н
аредбата за устройството и 
безопасността на детските пло-
щадки е създадена, както е ви-
дно от наименованието є, за да 

осигури безопасна игра на хлапета от 
всякакъв пол и всякаква възраст. Кон-
султантите є обаче май не помнят 
времето, когато са погвали с бой-
ни викове покрай катерушката своя-
та първа любов с една-единствена цел 
– да се овъргалят здравата в пясъка. 
Невинно, разбира се…
Детските площадки всъщност са со-

циално място както за малчугани, така 
и за родители, баби и дядовци. На пей-
ките край тях се обменят рецепти, 
съвети за отглеждане на хлапетиите, 
клюки, а ако се наложи, и памперси.
Първите автомобили, паркирани по 

средата на площадките, обаче пока-
заха, че времената са се променили. 
Наред с автомобилите в пясъчниците 
вместо ангелчета взеха все по-често 
да се появяват същества от друг вид 
– хапещи, лаещи и… леко замърсяващи. 
Някъде пък очуканите люлки направо 
бяха заменени от брутални изкопи, ко-
ито след време се превърнаха в меж-

дублокови... блокове, също скъп символ 
на преходното време. А онова, което 
остана от детските площадки, сега се 
сдоби с плътна ограда от правила.

НЕВИННИ ГОДИНИ

Детските площадки за най-малките 
(до 3-годишна възраст), гласи наредба-
та, трябва задължително да имат два 
входа и ограда, висока около метър. На 
всеки един от входовете ще се кипри 
и табела с указания, как да се използ-
ват съоръженията за игра. Моментно-
то им състояние подсказва, че те си 
се използват удивително лесно, защото 
в повечето случаи приличат на обърка-
на арткомпозиция от стари железа.
Направете 50 крачки край блока, за 

да си представите пък законовата го-
лемина на площадката. Тя може да се 
обобщи само с една дума: мечта.
Незнаен, но очевидно всезнаещ чинов-

ник е определил и екзистенц-миниму-
ма на седящите места в този засега 
несъществуващ оазис на безгрижното 
детство – задължителни две пейки. 
Очевидно е, че на желаещите да се-
дят ще им трябва и резервация.

„Б“ ГРУПА

Към площадките за деца на повечко 
години има и повечко изисквания. Щом 
си над 3 и под 12, ти се полага мяс-
то колкото футболно игрище, за да 
можеш да търчиш, да се премяташ и 
да се буташ с другарите си. Законът 
засвидетелства необходимото уваже-
ние и на придружителите, на които 
им се отпускат цели четири пейки. 
Макар че при така предвидената площ 
на мястото за игра се предполага, че 
те по-скоро ще препускат след потом-
ството си със скоростта на уморени 
коне, отколкото че ще седят кротко 
на пейките.

БОЙС ЕНД ГЪРЛС

Въздушни кули наредбата строи и 
за децата на възраст между 12 и 
18 години (таванът на непълнолети-
ето), без да се съобразява с факта, 
че те здраво са стъпили на земята, 
най-малкото за да не разлеят поред-
ната бира. В техните кътове кем-
бриджската атмосфера ще се смесва 
с лека миризма на пъб, което обаче 
законотворецът няма как да предви-
ди. Вместо това е наредил за по-го-
лемите да има беседка, а когато те-
мите за мобилни телефони и „оная 
от „в“ клас“ се изчерпят, идва ред 
и на задушевната романтика по пей-
ките наоколо.

ТАЙНАТА ГРАДИНА

Плановете за забавленията на бъде-
щето на България обаче просто блед-
неят на фона на геноцида, който на-
редбата развива по отношение на вся-
ка тревичка, решила да израсне на въ-
просните площи.
Вещината, с която се разпределят 

растенията като годни и негодни, впе-
чатлява с размаха си. Губещи са напри-
мер седефчето, конският кестен, андо-
медата, чемширът, жълтата акация и 
смрадликата. Вместо това се препоръч-
ва жив плет покрай зоните за игра, но 
не и от канабис, колкото и да съжа-
ляват за това обзаведените с беседки 
тийнейджъри. Но пък ние, от по-ста-
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НОВАТА НАРЕДБА ЗА МЕСТАТА, 
НА КОИТО СИ ИГРАЯТ ДЕЦА, 
НАИСТИНА ХВЪРЛЯ В ДЖАЗА. 
А ВСЪЩНОСТ В НАЧАЛОТО 
СА БИЛИ САМО ДОБРИТЕ 
НАМЕРЕНИЯ...

Бела, брой 4 (134), 200950



рото поколение, само сме мечтали за 
първа целувка под бреза или черен бор, 
както гласи наредбата – не за целувки-
те, а за позволените дървесни видове. 
Около площадките за игра ще ухае и 
на здравец, а нищо чудно наесен някоя 
предприемчива баба да превърне плодо-
вете на дюлята в ароматно сладко.

ЙОГА ПОКОЛЕНИЕ

И докато въпросната наредба ка-
тегоризира възрасти, потребности и 
дървесни видове, все повече организа-
ции започват да искат промяна в на-
чина, по който се гледа на децата 
като цяло. Българската йога асоциация 
например сподели намерението си да 
препоръча йогата като част от учеб-
ния процес. Тогава вместо юмруци хла-
петата ще могат да си показват аса-
ни. Възпитанието в общочовешки цен-
ности в детските градини и специал-
ните тренинги в духа на невролингвис-
тичното програмиране са предложения 
на други организации. Децата ще ви-
зуализират, вместо да се опитват да 
пропушат на 9-годишна възраст. И ще 
медитират, вместо да целят джакпо-
та при кварталния букмейкър.

КАРТИНА ОТ БЪДЕЩЕТО

Верни на въображението си, си пред-
ставихме смело как би се отразило 
това и на най-детските кътове край 
блоковете – детските площадки. Така 
видяхме тази смела картинка, в коя-
то 3-годишни буди в поза лотос ме-
дитират край люлките, а баби и дя-
довци палят благоуханни пръчици край 
тях. Изкоренени лоши навици и дър-
весни видове видяхме и при малко по-
големите, които с вещината, присъ-
ща на децата индиго (деца с необичай-

ни способности, аура с цвят на индиго и 

дори различна ДНК, които започват да 

се раждат през 70-те – бел. ред.), обяс-
няват смисъла на живота на квартал-
ния пройдоха. Най-големите пък видя-
хме да левитират около построени-
те специално за тях законни беседки, 
осигурявайки енергийно благополучието 
на България.

ЗАВРЪЩАНЕ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

Засега обаче с толкова „качествен 
материал“ не разполагаме – знаем го и 
ние, знае го и столичният кмет. Пло-
щадките пък са понесли бруталното 

отношение на доста поколения малки 
и големи. В тях и покрай тях расти-
телни видове трудно виреят, както 
всъщност и самите люлки, пързалки и 
катерушки. 
С идеална цел обаче помолихме наш 

познат ботаник да коментира гореиз-
ложените правила на наредбата. Като 
истински учен той категорично зая-
ви, че неотровни растения почти не 
съществуват. „Ако трябва да се па-
зим от такива растения, то най-добре 
е да изберем да обитаваме с децата 
си изкуствена среда“ – продължи той. 
Според специалиста децата сами могат 
да разберат кое е лошо за тях – те се 
сблъскват с лошата му миризма, с от-
кровено гадния му вкус. А инак в Со-
фия например има много по-вредни от 
дърветата и храстите неща – лошият 
въздух, да речем.
В крайна сметка кое според вас е 

по-вредно – храст от „неправилните“, 
засаден край детска площадка, или пу-
шещ вкъщи под носа на детето си 
родител? Виждате ли колко е трудно 
да бъдеш законотворец!

Красимир ПРОДАНОВ, 

главен редактор на сп. „Усури“

– Защо избра новините 
за свое поприще?

– Това отговаря на същ-
ността ми. Харесват ми ди-
намиката, непредсказуемият 
ден, надпреварата с времето.

– Какви умения са нужни 
на човек, за да води нови-
ни?

– Правоговор, обща култура 
и добра визия, голяма самодис-

циплина, самообладание и же-
лание да се получи качествен 
продукт. Трябва му и светка-
вична мисъл. И още нещо – в 
нито един момент не бива да 
забравяш, че ти представяш 
труда на десетки хора.

– Казват, че си фатално 
изглеждаща жена. Такава 
ли си наистина?

– Според мен чарът на фа-

талната жена се крие в излъч-
ването. И ако не греша в раз-
съжденията си, да, мога да по-
стигам ефекта, за който ме 
питаш.

– Какво правиш през сво-
бодното си време и как 
обичаш да се забавляваш?

– Чета – история, книги с 
психологическа тематика. 
Иначе гледам и филми, без да 

им помня заглавията. Обожа-
вам и да се занимавам с двете 
ми кученца. Излизам рядко по 
заведения, иначе си имам ня-
кои любими местенца. Но от 
всичко май най обичам да си 
поспивам.

– Кои са любимите ти 
женски глезотии?

– Бельо, парфюм, токчета и 
спирала за очи. 

Лолитката в новините по MSAT
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Александрина Димитрова е родена в Лясковец и е завършила българска филология. Не е имала амбиции 
за телевизия, но на когото му е писано, писано му е. Днес Александрина мечтае за успешна кариера, 
прекрасен мъж, три деца и голяма къща с басейн извън София. Признава, че мечтите є се сбъдват. 

Тя е амбициозна, усмихната и е зодия Телец.
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Т
я събра всичкото съжаление на 
света. Горката! Да я зареже 
такъв мъж като Брад Пит! 
Ние можем да си я съжалява-

ме, колкото си искаме, но Дженифър 
не гледа на себе си като на жертва. 
Нещо повече, тя е заредена с оптими-
зъм за онова, което є предстои.

„Омръзна ми да чета за „горката са-
мотна Джени“, за това, колко съм не-
щастна и как сърцето ми е разбито на 
парчета. Всъщност се чувствам неве-
роятно щастлива и влюбена“ – твър-
ди тя. Дали да є повярваме, че е пре-
одоляла болката? За отношенията си 
с бившия си съпруг тя е категорична: 
„Сякаш всичко това беше преди 100 го-
дини.“ Но наскоро 

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ 
НАЛЯ МАСЛО В ОГЪНЯ

с твърдението, че се влюбила в Брад 
по време на снимките на „Мистър и 
мисис Смит“. За Анистън това беше 
категорично признание за изневяра, за-
щото по това време двамата с Пит 
са все още семейство. Дженифър не 
пропусна да нападне Анджи за „ад-
ски гадните є думи“. Наложи се Пит 
да помирява двете съперници в пре-
сата и да разяснява, че връзката му 
с Джоли е започнала, след като два-
мата със съпругата му се разделили 
през 2005 г. Каквато и да е исти-
ната за един от най-коментирани-
те разводи в Холивуд, Анистън все 
пак излезе от неприятната ситу-
ация с високо вдигната глава. Ма-
кар че, както самата тя признава, 
„съвсем не е лесно да продължиш, 
след като всяка твоя стъпка се сле-
ди с особен интерес“. Но актрисата 
е свикнала с подобно отношение, 
все пак е една от най-големите тв 
звезди. Вярно че покрай ангажимен-
тите в телевизията тя дълго време 
не успяваше да излезе от образа на 
Рейчъл Грийн в „Приятели“ и така 
и не можа да изгради успешна кари-
ера в киното. Но това е отдавна 
в миналото. Днес Дженифър е сред 
най-високоплатените звезди в Хо-
ливуд и в това отношение не 
отстъпва по нищо на бив-
шия си съпруг. Дори „Мар-
ли и аз“ – един от два-
та є нови филма, ко-
ито излизат у нас – 
успя да изпревари в 
класациите по при-
ходи фаворита за 

ДЖЕНИФЪР 
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„Оскар“ „Странният случай с Бенджа-
мин Бътън“, в който участва Пит. 

РОДИТЕЛИТЕ НА ДЖЕНИФЪР 
ДЖОАНА АНИСТЪН 

се развеждат, когато тя е 9-годишна. 
„Покрай развода им разбрах колко крехка 
може да се окаже любовта между двама 
души, но и колко е важна тя“ – спомня 
си Дженифър. Баща є Джон е известна 
тв звезда, близък приятел с Тели Са-
валас (актьор, известен с изпълнението 
си на Коджак в едноименния сериал), 
който става кръстник на дъщеря му. 
Майка є Нанси е голяма красавица и 
покрай това също се пробва в киното 
и телевизията. След развода им Джени 
прави всичко възможно да ги помири и 
събере отново. Върши разни пакости 
в училище, наивно разчитайки, че кога-
то се явят заедно на „разпит“ в учи-
телската стая, родителите є ще из-
питат отново старите чувства един 
към друг. Отдадена на своята „мисия“, 
бъдещата звезда не може да се похва-
ли с добър успех в училище. Но пък за 
сметка на това е сред най-големите 
таланти в клуба по драма и още кога-
то е на 11 години, излагат нейна кар-
тина в прочутия музей на изкуството 

„Метрополитън“ в Ню Йорк. Запалена 
по филма „Слава“, Анистън решава да 
се запише в училището по изкуствата, 
където е заснета култовата лента на 
Алън Паркър.   
Може и да звучи странно, но по 

това време Джени е 

ВСИЧКО ДРУГО, 
НО НЕ И КРАСАВИЦА 

Дори е леко кривогледа. Този факт 
Анистън открива години по-късно, ко-
гато вече е звезда. Виновен за всич-
ко е слабият мускул на дясното є око. 
Погледът на Джени често блуждае, тя 
се отегчава бързо и ако не заспи, до-
като чете, често се връща на парагра-
фи, които е пропуснала. Ситуацията 
не е удобна за човек, който трябва да 
учи реплики наизуст, но Анистън успя-
ва да излекува кривогледството си. 
Другият сериозен проблем, с който 

се сблъсква като малка, е ниското са-
мочувствие. Майка є непрекъснато є 

натяква, че не е голяма красавица, че 
няма скули, че устните є са тънки... 
За Нанси, която е бивш модел, всичко, 
свързано с външния вид и гримиране-
то, е от първостепенна важност. „Не 
знам дали някога щях да разбера колко 
красива е майка ми, ако тя постоянно 
не ми напомняше колко грозна съм аз. 
Караше ме да контурирам тънките си 
устни и да си слагам руж“ – спомня си 
Джен. Дженифър спира да се цапоти 
с тонове грим едва когато едно от 
първите є гаджета не я убеждава, че 
е по-красива негримирана.
Момичето може и да не е с впе-

чатляваща външност, но впечатлява с 
един неопровержим талант – с лекота 
да разсмива съучениците си. По всичко 
личи, че е родена актриса. След като 
се дипломира, тя започва да се явя-
ва на всевъзможни прослушвания, рабо-
тейки междувременно като сервитьор-
ка на различни места. И ето че първи-
те є предложения за роли в телевизи-
ята не закъсняват. Повратната точка 
в нейната кариера е одобряването є за 
участие в нов сериал с работно загла-
вие „Приятели като тези“. Всъщност 
е първоначалният избор за ролята на 
Моника Гелър, но Джени настоява да 
играе сервитьорката Рейчъл Грийн. Про-
дуцентите се съгласяват с нея, а ро-
лята на Моника получава Кортни Кокс, 
която пък е трябвало да играе Рейчъл. 
Двете актриси стават много близки 

„Марли и аз“
„Много честен портрет на модерния брак“ – така Дженифър определя този 

филм на Дейвид Франкел, режисьор на суперуспешния „Дяволът носи „Прада“. 

И тук двойка, този път младоженци, преодолява изпитанията на съдбата с 

малко помощ от... четириног приятел. Джон и Джени решават да проверят 

дали са готови да станат родители и си взимат домашен любимец. Лабра-

дорчето Марли обаче се превръща в постоянен извор на проблеми. Ситуация-

та изглежда нетърпима, когато на хоризонта се появяват и децата. Но макар 

че Джон и Джени постоянно се карат за оставането на Марли в семейство-

то, и двамата си дават сметка, че все пак животът им е немислим без него.

„Той не си пада по теб“
Тази романтичната комедия е екранизация по едноименния бестселър на 

Грег Бехрент и Лиз Тучило, сценаристи на сериала „Сексът и градът“. В нея 

са преплетени няколко истории, общото между които са любовни недоразу-

мения, погрешно тълкувани намерения и разбити сърца. Сред открояващи-

те се герои е двойката Нийл (Бен Афлек) и Бет (Дженифър Анистън), които 

може би ще станат семейство. Анистън се чувства добре сред звездния 

актьорски състав, включващ още Дрю Баримор, Скарлет Йохансон, Брадли 

Купър и Дженифър Конъли. Пък и май темата на филма є е доста близка...

Бела, брой 4 (134), 2009 53



приятелки и заедно с Лиса Кудроу, Мат 
ле Бланк, Матю Пери и Дейвид Шуи-
мър ще се превърнат в най-горещите 
телевизионни звезди. 
Феноменът „Приятели“ въвежда 

НОВА МОДА 
В АМЕРИКАНСКИТЕ СЕРИАЛИ 
Но за това принос имат самите ак-

тьори и най-вече Дженифър Анистън. 
Прическата на Рейчъл се превръща в 
истинска сензация, макар че в нача-
лото актрисата въобще не я харесва. 
Впоследствие обаче фризьорските сало-
ни са пълни с фенове на „Приятели“, 
които искат „точно същата прическа 
като на Рейчъл“. Най-коментираната 
от шестимата „приятели“ безспорно е 
Анистън и сигурно затова дълго време 
актрисата не успя да направи нещо по-
запомнящо се на големия екран. Ролите, 
които получаваше, бяха на най-добра-
та приятелка, която често е и... сер-
витьорка. Едва през 2002 г. във фил-
ма „Добро момиче“ Дженифър успя да 
изиграе нещо коренно различно – отег-
чена от брака си жена, която започва 
връзка с по-млад от нея мъж. За тази 
роля актрисата най-после получава ла-
скави отзиви от критиците и няколко 
престижни награди. 

ПЪРВОТО ВЛЮБВАНЕ 
14-годишната Джен си губи ума по 

пънкрокер, заради когото обръсва ко-
сата си около ушите и носи няколко 
вида обици и кожени гривни. „Всъщ-
ност никога не съм обичала пънкмузика-
та“ – признава тя. След първите си 
снимки в телевизията Анистън излиза 
известно време с един от партньори-

те си, актьора Чарли Слейтър. Първа-
та є сериозна връзка е с друг актьор – 
Даниел Макдоналд, но двамата се раз-
делят преди началото на „Приятели“. 
Следва една серия от т. нар. бивши 
гаджета. Актрисата излиза с вокала 
на групата Counting Crows Адам Дър-
виц, който е бивше гадже на Кортни 
Кокс. Той е заменен с Тейт Донован, 
наскоро разделил се със Сандра Бълок. 
Връзката им продължава две години и 
след раздялата им през март 1998 г. в 
живота на Джени влиза най-желаният 
мъж на планетата. Въпреки че Брад 
Пит е единственият, успял да я отве-
де до олтара, бракът им се разпадна за 
по-малко от пет години. След развода 
с Пит Дженифър продължава вълната 
от кратки връзки с актьорите Венсан 
Касел, Джоф Стълтс и Винс Вон. Дъл-
го време се спекулираше дали последни-
ят, който бе неин партньор във фил-
ма с пословичното заглавие „Раздяла-
та“, няма є да стане и съпруг №2. И 
двамата обаче не можаха да издържат 
на убийствения медиен интерес и в 
крайна сметка се разделиха. Последно-
то завоевание на актрисата е с близо 
10 години по-младо от нея – музикан-
тът Джон Мейър. Но и тази връзка не 
потръгна според очакванията. Двамата 
се разделиха през август миналата го-
дина, след като излизаха само четири 
месеца, но се събраха отново през ок-
томври. „Джон е прекрасен мъж. С него 
никога не е скучно, той е важна част от 
моя живот“ – споделя Анистън. За да 
не остане по-назад, на рождения є ден 
през февруари Мейър сюрпризира сво-
ята любима със специално написана за 
нея песен. 

МАКАР И НА 40 
Дженифър твърди, че се чувства стра-
хотно. И безспорно изглежда така. Дори 
Хю Хефнър є направи предложение да 
позира за Playboy срещу чек от 4 ми-
лиона долара, но тя засега отказва. Тя-
лото є е в страхотна форма благода-
рение на инструктора є по йога, с ко-
гото тя се вижда пет дни седмично. 
Джени стриктно следи килограмите си 
и се подлага на различни диети. Напо-
следък се похвали, че спазва диетата 
на Аткинс, която за разлика от пре-
дишната наред с белтъчините включва-
ла и малко количество здравословни въ-
глехидрати като пълнозърнест хляб, ка-
фяв ориз и макаронени изделия. Диета-
та препоръчва още пиле на грил, яйца 
по панагюрски, леко червено месо и мор-
ски дарове. 
От време на време Дженифър обича 

да се глези с коктейли „Блъди Мери“. 
Но ако усети, че е качила някое кило, 
веднага замества макаронените изделия 
със сурови зеленчуци. „Преди да навър-
ша 40 години, открих невероятно дълъг 
сив косъм в косата си, но никога не съм 
се чувствала по-добре. Мисля, че стиг-
нах до момента, в който започват да ми 
се случват само хубави неща, които мога 
да оценя“ – въодушевена е Анистън. Тя 
гледа с оптимизъм в бъдещето си и 
май този път в списъка с приорите-
тите є фигурират и... децата. „Не 
знам какво ми предстои. Бих искала да 
създам семейство, да имам деца и да от-
воря нова „глава“ в живота си. Мисля, 
че това ми е приготвило бъдещето, и по 
някакъв начин чувствам, че съм на пра-
га на предстоящите промени.“

Ивайло ТОДОРОВ
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоянно 
се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифицира-
ни препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техниката, 

технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, от-
страняват от третираните повърхности прахта, космите и всички ме-
ханични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не пропус-
кат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които раз-
читаме в работата си, не оставят петна и не променят външния вид 
на вашия килим, мокет или под. След почистване последните оста-
ват почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие можете да 
използвате помещението си веднага след нашата намеса, незави-
симо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почиства-
що оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; NILFISK 

(„Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сантоема“) и 
TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД
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АСТОР:АСТОР:
„ПЪРВО МИСЛЯ ЗА АПЛАУЗА, 
ПОСЛЕ ЗА ХОНОРАРА“

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

М
ежду две репети-
ции (за предсто-
ящите на 4 и 5 ап-
рил спектакли по 

случай Деня на магьосници-
те 1 април) разговаряме с 
Астор в неговия „рАСТО-
Рант“. За минала слава, за 
илюзиите в живота, за ма-
нипулациите на сцената и 
извън нея. Компания ни пра-
ви „тарикатът“ Чарли, лю-
бимият пудел на мага. 

– Как да ви представя с 

нещо, което хората не 

знаят за вас?

– Кажете им, че съм мно-
го шантав.

– Нещо, което сте чули и 

запомнили за себе си...

– Човек може да добие 
представа за мен от три 
изречения, казани от мои 
близки. Веднъж с бивша-
та ми жена направихме луд 
скандал и за да не продъл-
жи караницата, аз излязох 
навън. Повървях малко, но 
се сетих, че не съм є ка-
зал нещо, и се върнах. То-
гава чух сестра ми да каз-
ва на бившата ми съпруга: 
„Андро е много добър, с па-
мук можеш да му извадиш 
душата, но не тръгвай сре-
щу него.“ И това е точно 
така. Сигурно е от Скорпи-
онското в мен, но се наеж-

вам, ако някой тръгне сре-
щу мен. Другото го каза-
ла съпругата на Харди: „Ас-
тор си плете кошницата, 
без да пречи на другите.“ И 
това е вярно. Никога на ни-
кого не съм подлагал дине-
на кора. И третото: пред-
стоеше ни представление 
в Бургас, местни журнали-
сти отишли при Ангел Ца-
чев, танцьор от вариете-
то, с когото сме били заед-
но на много сцени, и го по-
молили да каже две думи за 
мен. И той ме характеризи-
рал: „Най-мързеливият, най-
талантливият и мисли пет 
минути преди другите.“ И 

това е вярно, мързелив съм. 
Но мързелът не ми пре-
чи. Може би, ако бях мно-
го работлив, щях да пропус-
на нещо важно. Но ако два 
дни не правя нищо, на тре-
тия страшно много работа 
отхвърлям.

– Фокусник, магьосник, 

илюзионист – как е пра-

вилно да ви наричам? 

– Маг – от магическо изку-
ство. И така е в цял свят. 
За съжаление тук разни мо-
шеници се наричат така и 
като се каже „маг“, хората 
си мислят за ясновидците, 
дето развалят черни магии 
там някакви... Които спо-
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Магът Астор (Антраник Арабаджиян) е един-

ственият европеец, носител на „Златен 

Оскар“ за магическо изкуство. Зад гърба 

си има над 16 хиляди представления в целия 

свят. Не обича да го наричат илюзионист, за-

щото илюзията е само част от магическо-

то изкуство. 

Обича предизвикателствата, но не ги тър-

си. Те сами го намират. Първия си фокус 

прави, когато е на 5 години. А на 10 реша-

ва, че е магьосник, след като успява да от-

гатне отговорите на таблицата за умно-

жение, върху която го изпитват, а той все 

не можел да научи. Не вярва в екстрасенси 

и чудеса.

Визитка
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ред мен съществуват само 
в болното съзнание на хора-
та. Правилно е да се казва 
„магическо изкуство“. Илю-
зията е част от магиче-
ското изкуство. Когато се 
работи с малки предмети, 
се нарича фокус, с още по-
малки – микромагика. Това 
са жанрове на магичното 
изкуство – фокуси, илю-
зии, манипулации, картома-
гика, менталмагика (телепа-
тия), микромагика, комични 
фокуси и новости. Илюзио-
нистът прави мащабни но-
мера, манипулаторът показ-
ва само ловкост на ръката. 
Несравними са жанровете... 
Аз съм един от малцината, 
които работят във всички-
те осем вида магично из-
куство. И между другото, 
колкото по-мащабен е един 
номер, толкова е по-лесен 
за изпълнение. Това, ако ис-
каш, го сложи за заглавие. 
Ако се появя на голям фо-

рум на магията и вдигна 
един камион във въздуха, 
това няма да направи ни-
какво впечатление на жури-
то и на специалистите. 

– Доколко илюзионното 

изкуство разчита на тех-

нологиите?

– Ако разчиташ само на 
технологиите, не си истин-
ски магьосник. Във всич-
ки магии, които аз правя, 
има нещо мистично, учуд-
ващо. Преди време по те-
левизията вървеше поредица 
на наш колега – американец 
с черна маска, който раз-
криваше тайните на три-
ковете, най-вече на тези на 
Дейвид Копърфийлд, предим-
но на мащабни номера. Оба-
че всичко, което е свързано 
само с техника, е лесно за 
изпълнение, може да го на-
прави всеки. 

– Кой е вашият любим но-

мер, този с главата ли? 

– (Смее се.) Това е любими-
ят номер на публиката. Аз 
имам любим трик с осем 
топки. Него самият аз съм 
го създал, затова ми е лю-
бим. И ако се явя на фес-

тивал на магията с този 
номер и с номера с глава-
та, журито по-високо ще 
оцени номера с топките. В 
магията ловкостта е мно-
го важна. 

– Как се чувствате на 

сцената? 

– За мен няма по-голямо 
удоволствие от това да 
радвам хората и те да ме 
харесват. Аз първо мисля 
за аплауза, после за хонора-
ра. Затова още съм на сце-
на. Сигурно съм нахален, но 
няма ли много аплаузи, изпа-
дам в депресия. Не мога да 
спя, започвам да си мисля – 
значи не ме харесват. Това, 
което ме държи на сцена-
та, е любовта на публика-
та. Убеден съм, че така, 
както аз я обичам, така ме 
обича и тя. 

– Публиката може ли да 

пречи или да помага на 

мага?

– Изпълнението ми мно-
го зависи от реакцията 
на публиката. Аз създавам 
нещо като нов жанр в ма-
гичното изкуство. Зака-
чам се с публиката, измис-
лям си текстове, включ-
вам пантомимна игра. Така 
въведох и комичните фоку-
си в България. 

Тайната, която много ряд-
ко разкривам, е, че не ре-
петирам номера преди пред-
ставление. Първо от мър-
зел. (Смее се.) Второ, защо-
то аз номера го изработ-
вам пред публиката, днес е 
така, утре – иначе. Защо-
то усещам какво искат зри-
телите. И ако публиката е 
готина и добра в реакции-
те си, аз натискам педала 
на газта докрай. В проти-
вен случай играя много точ-
но и прецизно, но го няма 
този хъс, който прави но-
мерата ми различни. 
Имам един номер, в кой-

то от джоба ми нарочно 
се подава кърпа. И е нор-
мално публиката да реаги-
ра „в джоба, в джоба“. Вед-
нага ще се обади, особено 
българската, тя няма спи-
рачки. И аз се правя на луд 
– „о, кой джоб“. А ако съм 
пред американска публика, 
тя няма да се развика, а 
ще се притесни, че съм се 
изложил. Но пък, нали на-
рочно се подава тази кърпа, 
ако не се обади публиката, 
аз не мога да продължа но-
мера, увисвам... 

– Коя е любимата ви пуб-

лика?

– Българската и това не 

го казвам, за да се напише. 
Това е истина. Много благо-
дарна е американската пуб-
лика. След спектакъл амери-
канците намират начини да 
ме открият и да ми бла-
годарят.  
Африканската публика 

е много странна. Направо 
ме имаха за истински въл-
шебник. През 1984 г. бях в 
Гана, след това и в Ниге-
рия. Спомням си една мно-
го красива заместник-ми-
нистърка на културата в 
Нигерия, дойде при българ-
ския посланик тогава, Кос-
тадин Гяуров, брат на Ни-
колай Гяуров, на официална 
среща и най-сериозно го по-
пита какво трябва да на-
правят, за да остана при 
тях. Там видях неща, които 
не са за вярване. Бяхме в 
една вила край морето, ко-
ято много често разбиваха 
и обираха. Крадците не се 
спираха от ключалки и ка-
тинари. И тогава едно чер-
нокожо момче каза: „Баща 
ми е магьосник, ще напра-
ви магия и няма да вли-
зат вече.“ Дойде „магьосни-
кът“, взе една най-обикно-
вена дървена макаричка, за-
качи на нея 2–3 перца и я 
върза с конец на вратата. 

Пред Стената на славата 
на магичното изкуство
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Никой вече не доближи ви-
лата, щом видеха, че има 
закачена на нея магия. 

– Значи не сте суеверен?

– Не. Несериозно е да 
се вярва в такива глупос-
ти като петък, 13-и, черна 
котка, лош късмет, ако се 
върнеш... Аз лично тези фа-
тални знаци неведнъж съм 
ги опровергавал. На петък, 
13-и, летях над океана на-
пример. А веднъж пътува-
ме с бившата ми съпруга 
през Белгия. Пътьом в един 
магазин си харесвам масич-
ка с четири помощни пло-
та – перфектна за магьос-
ник. Много исках да си я 
купя, но беше последната и 
за съжаление, счупена. Тръг-
ваме си, но все тази масич-
ка ми е в главата. Бяхме 
изминали около 50–60 км, 
но аз обърнах колата и ви-
кам на Пепа: „Връщам се за 
масичката.“ Тя като писна: 
„Няма да ни върви.“ Върнах 
се в магазина, а човекът ми 
отвори и от вратата вика: 
„Господ ви връща, портфей-
лът с документите сте си 
забравили тука.“ На другия 
ден трябваше да напускаме 
страната. Беше петък, ко-
ето значи, че трябваше да 
мине уикендът, за да отво-
ри магазинът. Щях да съм 
нарушил договора за рабо-
та, да плащам неустойки. 
Заради едно връщане. От-
тогава се връщам с неверо-
ятно удоволствие.

– А в свръхсили вярвате 

ли?

– Не. Вярвам в господ. Но 
не вярвам на Нострадамус. 
Заради него съм ходил да 
видя дали ще потъне един 
град в Италия. А градът и 
до ден днешен си е на мяс-
тото. Скептично съм на-
строен към ясновидство-
то. Бил съм и при баба 
Ванга, бил съм и при Вера 
Кочовска... Всички неща, 
които се говорят за баба 
Ванга, са верни до някак-
ва степен. Тя има извън-
редно развито чувство на 

телепатия. Дотам са ней-
ните способности. Четох, 
че в бъдеще няма да има-
ме нужда от чужди езици, 
телефони, телеграфи и т. 
н. Просто ще се разбира-
ме по телепатия. Не може 
да не ви се е случвало да 
помислите за някого и той 
да ви звънне в този мо-
мент. Баба Ванга беше със 
страхотно „радиоприема-
не“. Тя приемаше вълните 
на всички. Но за бъдещето 
– нищо. То беше голяма въ-
просителна и за нея.  

– Скептичен сте към яс-

новидството, а бяхте 

член в журито на предава-

нето „Ясновидци“. Какви 

са хората, които участ-

ват в него?

– Там всеки може да се 
яви. Имаше хора, които на-
истина бяха убедени, че мо-
гат да правят магии. Има-
ше един много симпатичен 
човек, бай Георги, който 
нещо прави с някакво ма-
хало. Убеден съм, че той 
си вярва. Но каква е логи-
ката аз да задавам въпро-
си на това махало и то 
да ми отговаря? Единстве-

ното ми обяснение за спо-
собностите на тези хора е 
телепатията. 

– Кой е най-интересни-

ят човек, когото сте сре-

щали?

– Една от най-впечатлява-
щите ми срещи беше тази 
с любимият ми кинорежи-
сьор Франсис Форд Копо-
ла. Беше в едно вариете в 
Лос Анджелис. Аз играех, а 
той гледаше. В този мо-
мент към него се прибли-
жи някакъв актьор и го за-
говори. Аз побеснях, беше 
много гадно. И ми стана 
кеф, когато Копола напра-
ви жест с ръка и го спря. 
След това се срещнахме, 
пихме по едно, говорихме 
си. Имам автограф на гола-
та глава от него. Такъв ав-
тограф на друг не е давал. 
(Смее се.) 

Друга интересна личност 
за мен е един човек, по-
пулярен в магичните сре-
ди като Професора. За мен 
той е най-великият магьос-
ник, макар че никога не 
се е занимавал с илюзион-
но изкуство. Известен е с 
това, че е отишъл при Ху-

дини, краля на картите, и 
му е показал фокус с кар-
ти, който Худини не е мо-
гъл да разбере как се пра-
ви. С този човек аз се за-
познах в Магичния замък, 
където имах честта да иг-
рая. Тогава той беше на 
96 години, седеше на пър-
вия ред в средата, подпрян 
на бастуна си. След пред-
ставлението дойде при мен 
и ми каза: „От 80 години 
съм край сцената, но по-
магично излъчване не съм 
виждал.“ Неговите думи за 
мен бяха повече от „Оска-
ра“. 

– Имате школа, в която 

подготвяте деца. Време 

ли е за магии в момента? 

– Свидетели сме на истин-
ски бум на магията в мо-
мента. Изведнъж се появи-
ха много деца, които искат 
да се учат на магьосни-
чество. Преди се обаждаха 
по 2–3 нови деца на година. 
А от ноември насам са ме 
потърсили 40–50 деца. Ми-
сля даже, че този човек с 
черната маска, който изда-
ваше триковете на други 
илюзионисти по телевизия-
та, е виновен за това. 

– Децата сами ли идват, 

или става дума за роди-

телска амбиция?

– Интересът е от стра-
на на децата. Винаги пи-
там дали това е решение 
на родителя, или е жела-
ние на детето. Иначе няма 
смисъл. Най-важно е жела-
нието. Някои казват „труд, 
труд, труд“, смятат, че 
важна е репетицията. Не 
е вярно. Ако няма желание, 
и цял ден да се труди чо-
век, няма да направи неща-
та както трябва.
Наскоро при мен дойде 

едно 6-годишно дете със 
страхотен потенциал. Ро-
дителите го попитали ка-
къв иска да стане, а то 
отговорило: „Искам да ста-
на Астор.“

Разговора води 
Теодора СТАНКОВА

Астор и „тарикатът“ 
Чарли никога не се разделят
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МОНИТОРМОНИТОРМОНИТОР

През април преди 3 години американската компания 
Emotiv Systems Inc претвори в реалност мечтата 

на много геймъри – пусна на пазара шлем, с помощта 
на който може да се контролира играта със... силата 
на мисълта. Днес с помощта на подобен, по-опростен 
шлем се правят тренировки на мозъчните неврони и се 
лекуват алцхаймер, стрес и хиперактивност. Методът 
е известен като невротренинг. А вие сигурно прочето-
хте подробности за него на стр. 43–44.

На 21 април 1816 г в Север-
на Англия, в семейството 
на бедния селски пастор 
Патрик Бронте се ражда 
знаменитата английска пи-
сателка Шарлот Бронте. 
Всички деца на свещени-
ка Бронте – пет дъщери 
и един син – се опитват 
да пишат, а синът Брену-
ел и Шарлот се увличат и 
по рисуването. Но голяма-
та слава се усмихва първо 
на Шарлот – през октом-
ври 1849 г. на бял свят се появява романът є „Джейн 
Еър“, който бързо донася световна слава на авторка-
та си. Успехът му кара издателите да публикуват и 
романите на другите две сестри. „Брулени хълмове“ на 
Емили Бронте и „Агнес Грей“ на Ан Бронте.

На 22 април 1922 г. в Чи-
каго решили да глобяват же-
ните, появяващи се на улицата 
в къси поли и с разголени ръце, 
със сумата от 10 до 100 до-
лара.

АПРИЛСКИ ХРОНИКИ
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ТРИ ЧУЖДИ ДУМИ С „Ф“

Филистер Ако искате 
да наречете някого по-

меко „простак“ или „еснаф“, 
спокойно можете да го „за-
стреляте“ с определението 
„филистер“. Всъщност фи-
листер е човек с ограничен 
кръгозор, еснафско и лице-
мерно поведение. Но и на 
неприетия студент му казват „филистер“.

Флажолет От френски думата се превежда като 
пищялка. Означава музикален инструмент (ста-

ринна флейта с висок регистър) и прийом в музика-
та (извличане на ефектен обертон от струнни ин-
струменти). Но сега пък трябва да ви обясняваме как-
во е обертон. Дълго е за обяснение, затова ще ви ка-
жем само, че този глух звук наподобява много тембъ-
ра на флейта. 

Фюджън означава сливане на стилове, почти кич, 
претенциозен конгломерат. Има фюжън кухня и 

стил в музиката фюжън.

РЕЧНИК

Флажолети

Корените на Деня на лъжата

Има много версии, които обясняват защо 1 април е Ден 
на лъжата, но най-правдоподобната е, че според преда-
нието на този ден е роден Юда, предателят на Христос, 
и точно на 1 април Сатаната бил низвергнат от не-
бето. В Германия и Австрия хората смятали този ден 
за нещастен, а хората, родени на тази дата – за хора 
без късмет. За да се предпазят от лош късмет, и въз-
растните, и децата се лъжели взаимно на този ден, 
пращайки се да изпълняват неизпълними заръки (напри-
мер да купят от аптеката мас от комар). В селата 
не работели, не започвали нови неща, не пускали домаш-
ните животни навън. 

Каквато и да 
е истината за 
произхода на 
деня на лъжа-
та, по тради-
ция на този 
ден на почит 
са остроумни-
те и досет-
ливите. Зато-
ва внимавайте 
някой хитрец 
да не ви изпра-
ти, както се 
казва, за зелен 
хайвер. 

„Целувката на Юда“, фреска от Охрид, 1259 г.
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– Кариера е да направиш сделка с бъдещето. – А думата „бъдеще“ предполага, че трябва всичко да планираш по конец, от личния си до професионалния си живот. Мацките, които са кариеристки в професионал-ния, стават кариеристки и в личния си живот. 

– Обикновено кариеристките нямат ли-
чен живот, не им върви с мъжете и те се 
концентрират само върху работата. Те си 
тръгват последни от работа, работят в 
извънработно време...–  Но това може да са и обикновени рабо-

тохолички. 
– Значи кариеристката не би се вързала 

да работи работа, в която не може да на-
прави кариера. 
– Ами, не. Тя винаги ще си намери кариера, 

дори на работно място, което не є предла-
га изкачване по йерархията. 

– Днес обществото наложи кариеризма като норма. 

Повлияни от американския начин на живот, гледаме на 

кариеризма като на добродетел. Преди не беше така. 

Сега този, който може да се бие, да се щипе, да се плюе, 

да напредва с лакти напред и нагоре е много по-толери-

ран. По този начин някои хора демонстрират колко са 

инициативни – спъват, ръгат... 

– Да, в Америка е така. Като работиш три години в 

една фирма, и се извисяваш три позиции нагоре. Затова 

според някои американците са тъпи и презрени, защото 

възпитават в кариеризъм и защото са толкова скучни и 

предсказуеми от наша гледна точка. 

– Да, но поне те учат да знаеш какво искаш.

– Учат те, но кариеризмът не е ценностна система. 

– Кое е тогава ценностна система, дай да сравним, 

нали истината се ражда в сравнението...

– Ами, например Свети Валентин, като стана дума за 

американски традиции и за сравнения... Свети Вален-

тин е кариеризъм, Трифон Зарезан е ценностна система. 

Освен това кариеризмът е нещо толкова ново, че няма 

на какво отгоре да има претенции. Няма традиции, вър-

ху които да стъпи и да може да каже, че носи ценностна 

система. В религията има ценностна система, не в ня-

какви нови социални фантасмагории. 

(Тук разговорът леко и приятно се отплесва към 

една славна мъжка дружинка, която всяка година 

по мъжки, но и умилително традиционно почит
а св. 

Трифон.)

– Абе, кариеристите не могат много работи да вършат, обаче пълзят, пълзят и правят кариера. Някои неща 
научават в работата, други въобще не научават, но се обграждат с хора, които знаят. – Сещам за една книга, която се разпространяваше апокрифно по времето на социализма – „Принципът на Питър“. Посветена е на идеята, че колкото повече се издигаш в йерархията, толкова повече се доближаваш до своето ниво на некомпетентност. Често, когато впрегнеш всичките си усилия да се издигнеш в йерархия-та, ти напредваш в кариерата, но от един творец се превръщаш в един администратор. Например в нашата професия. Когато си репортер, ти можеш да напишеш страхотни материали, но когато станеш главен редак-тор нямаш време за творчество, потъваш в административни задачи, губиш от компетентността си...– Да, но пък хората придобиват други качества за сметка на изгубените.– Но кои са по-ценни?

(Мълчание.)

За кариеризма

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– Аз мисля, че кариера трябва да се прави на една по-късна възраст. Защо-то, ако на 40 или на 50 години ти си на-преднал в кариерата и си достигнал ни-вото си на некомпетентност, ОК. Но не мисля, че е предимство да достигнеш нивото си на некомпетентност на 25 години. Тоест да си на върха на карие-рата на 25 години. 
– Силните години за кариера са след 35, защото тогава човек вече има бо-гат опит, но е и в разцвета на силите си и е в състояние да взима правилните решения и да бъде добър ръководител. Защото кариеристът става ръководи-тел в един момент. 

– Но животът в една институция не се движи от ръководителя, а от нефор-малните лидери. 
– Ама, неформалният лидер, щом е ли-дер, значи пак е кариерист. – Хм, не разбирам какво искаш да ка-жеш... Той може да прави кариера, но само ако иска. Обаче едва ли би се от-казал от неформалното лидерство, за-щото то е истинският лидерски пост.

– Кариеризмът не е ли капан? Губиш много и 

какво получаваш в крайна сметка? Повече пари 

и признание, титла...

– Кариеристите не се интересуват от това. 

Те си се харесват такива. Те няма да се харес-

ват, ако имат слух да чуят, че птичките пеят 

сутрин... За тях това е губене на време.

– Кариеристите губят човешки ценности за-

ради определена кауза. Така е в много професии 

– трябва да загубиш нещо, за да бъдеш успешен. 

Дори да имаш добра кауза, посвещавайки се на 

нея, ти трябва да загубиш нещо човешко от себе 

си, иначе просто няма да си успешен. Няма да 

оцелееш, няма да изпъкнеш. 

– Да, но не може да обвиняваме само карие-

рата за загубата на човешки ценности. Ако си 

лош човек, кариерата може да ти помогне да се 

затвърдиш като такъв. Ако си добър, не може 

пък чак толкова лош да станеш. Твоят айран не 

може да стане кока-кола само защото е напра-

вил кариера. Човекът не може толкова драстич-

но да се промени.  

– Неморални ли са кариеристките?

– Зависи. Понякога започват да се разкъсват 

от едни вътрешни противоречия.  

– Ами, да, те затова и често изкукват. 

– При жените кариеризмът е по-подъл, защото 
е продиктуван от комплекса за късно получени из-
бирателни и ред други права. За всичко това не 
са виновни самите жени, но има такива натруп-
вания, които им влияят. И досега, ако един мъж и 
една жена кандидатстват за един пост, мъжът 
би бил предпочетен. Въпреки уж равенството на 
половете.

– Това е като темата за изневярата. За мъжка-
та изневяра винаги има повече оправдания, от-
колкото за женската... 

– Ама, не са ли скучни тия кариеристки?
– Ми, скучни са и не са щастливи...
– Може да са донякъде щастливи, защото, кога-

то си тръгнал по този път, ти си положил усилия 
за постигане на някаква цел, а всяка постигната 
цел ти носи удовлетворение. То може да е заблу-
да, но кариеристката си мисли, че това я запълва 
по някакъв начин. 

– Тия, които не са щастливи от кариерата си, 
титлата „кариеристка“ вече не им отива. Спи-
рат да бъдат такива, правят нещо друго. 

– Ако кариерата можеш да я дефинираш, щас-
тието е трудно да го дефинираш.
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Т
я знае колко точно дини да сло-
жи под една мишница, за да може 
да ги носи, без да падат. На до-
бър тайм мениджмънт се е нау-

чила от 13-годишния си разностранен 
опит в United Partners – една от най-
големите PR агенции в България, къде-
то в момента е съуправител. Послед-
ната диня, която Мария взе под миш-
ница, е постът президент на между-
народната PR асоциация IPRA. „Човек 

трябва добре да преценява колко анга-

жимента поема. Защото, ако поеме по-

вече и не ги изпълни, губи доверие. А в на-

шия бизнес доверието е всичко, защото 

работим с хора, а не с машини.“ 

И въпреки че се е изкачила до върха 
на пирамидата в своята област, Ма-
рия Гергова 
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 „Никога не съм 
работила само за пари“

МАРИЯ ГЕРГОВА:

Пиар = партньорство
Помолих Мария Гергова да даде точно, 

ясно и разбираемо определение на иначе 

често употребяваната у нас, но недотам 

разбираема дума „пиар“

„Всяка организация, компания или човек за-

висят от различна публика, за да същест-

вуват. Например фирмата, произвежда-

ща продукта Х, зависи от хората, които 

консумират този продукт, зависи от одо-

брението на хората, които не консумират 

този продукт, но не са против него, зави-

си от правителството, от научни органи-

зации... Пиарът се грижи комуникацията 

между клиента (фирмата) и всички онези 

субекти и обекти, от които той зависи, да 

протича двустранно. 

Медиите са само един от каналите за 

правене на пиар, но не са единственият, 

както много често се заблуждават хора-

та. Целта на пиар специалистите е кли-

ентът да не пропуска да комуникира 

с нито една публика, от коя-

то зависи. Идеята е да се 

създадат партньор-

ски взаимоотно-

шения на различ-

ни нива. В край-

на сметка пи-

арът е парт-

ньорство.“

НЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО КАРИЕРИСТКА 
Понятието „кариеризъм“ є звучи по-

скоро негативно. Сигурно защото все-
общата представа за кариера е като 
за нещо, в името на което трябва 
да жертваш всичко останало и, така 
погледнато, кариеризмът не означава 
щастие. А Мария държи на баланса 
между кариера, личен живот и душе-
вен комфорт. Работата є носи огро-
мно удовлетворение, но не се е отка-
зала от личния си живот заради нея: 
„Не смятам, че личният живот тряб-

ва да се принася в жертва на кариерата. 

Човек може да се радва и на двете неща 

едновременно. Целя се в баланса 50 на 50 

между двете. И макар че още не съм го 

постигнала, напоследък все повече задо-

брявам в тази „дисциплина“. Сигурно за-

щото чета много селфхелп литература, 

от която черпя съвети и идеи за пости-

гане на душевен комфорт.“

Когато я номинират и є предлагат 

ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ 
НА IPRA 

Мария, естествено, се замисля дали 
тази „диня под мишницата“ няма да 
се окаже свръхбагаж за нея. И дали 
ще може да посвещава нужното вре-
ме, усилия и емоции на една отговорна 
допълнителна работа, която на всич-
кото отгоре е и неплатена (IPRA е 
неправителствена организация в све-

товен мещаб). Но вярата є в кау-
зата, наречена PR, я подтиква да 
каже „да“, да приеме работата. 

„Вярвам в тази организация, за-

щото тя ми е дала ужасно мно-

го като контакти, като знание, 

като развитие. Справедливо е, 

щом съм взела от нея, сега аз 

да є дам нещо. Стигнала съм 

до момента, когато очевидно 

има какво да дам.“ 
Обикновено хората правят 

кариера и за да забогатеят, 
но Мария Гергова и тук пра-
ви изключение. Твърди, че ни-

кога не е правила нещо само 
за пари. 

„Винаги ме е мотивирало и движе-

ло желанието да видя крайния резул-

тат на нещо, а не паричната 

му равностойност. Ко-

гато правенето на не-

щото, а не правене-

то на пари ти прави 

удоволствие, тога-

ва и с пари се сдо-

биваш.“ 
Най-близките є 
хора често я об-
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виняват в 

ХИПЕРПОЗИТИВИЗЪМ

и се опитват да я „приземяват“ с 
предупреждения и съвети от сорта 
„Стига с този позитивизъм!“, „Слез 
на земята“, „Бъди реалист“. Но Ма-
рия не само че няма нищо против по-
зитивизма си, а полага усилия и даже 
да го усъвършенства. 

„Позитивизмът е такава емоционална 

нагласа, което „лекува“ първо теб, кара 

те живееш живота си с добро чувство. 

Май не съм чувала някой да гори от же-

лание да си общува с негативисти... Убе-

дена съм, че е по-добре да се усмихваш на 

живота. Човек винаги има избор – да на-

мери причини да се чувства добре или да 

намери причини да се чувства зле.“ 
Съгласна съм и с твърдението є, че 

има значение, когато човекът, начело 
на някаква организация, е с позитивен 
дух. Защото позитивизмът е заразен 
дори и за негативистите. Той е ув-
личащ. Негативизмът във всяка една 
своя проява е отблъскващ, дори и в 
случаите, когато е по-основателен от 
позитивизма. 
Освен че е позитивна, енергична, 

усмихната, земна, надеждна, чаровна 
(очите є приличат на две теменуж-
ки и постоянно се смеят), Мария е 
и много добър човек. На въпроса ми: 
„Осъждаш ли посредствените хора, 
тези, които нямат кой знае какви 
амбиции?“ тя отговори: „Не съм пре-

дубедена към хората. Към всеки човек, 

когото срещам, подхождам така, сякаш 

той е най-добрият човек на света. До-

като не ми докаже обратното.“ Без ко-
ментар. Продължаваме обаче с комен-
тар на един важен въпрос – 

КАК СЕ ПРАВИ PR В КРИЗА

„С всички клиенти на United Partners в 

момента дискутираме по какъв начин 

трябва да се трансформират комуни-

кациите. Една компания или организа-

ция не може да спре да комуникира, за-

щото има криза. Може да спре да рекла-

мира, да свие тези екстра разходи, обаче 

да спре да комуникира – не!“ – обясня-
ва разпалено Мария, когато зачеква-
ме теми от нейната компетенция. 
За нея е немислимо компаниите във 
финансовия сектор, където е най-го-
лямата криза на доверие, да „млък-
нат“ точно сега. А хората, които 
се занимават с PR, са именно хо-
рата, които изграждат дове-
рието. Становището на екс-
пертите от United Partners е, 
че в период на криза трябва 
да се търсят нескъпостру-
ващи инструменти, с които 
да се поддържа комуникация-
та, но да се комуникира, да не 
се спира. 

„Щастлива съм, че работим с голе-

ми корпоративни клиенти като „Прок-

тър и Гембъл“, банка ING „Уестърн Юни-

ън“. Чрез тях ние се равняваме по нивото 

на световния пиaр, работим по светов-

ните пиар правила, а не по местните. И 

това ни дава ужасно много знания, вдига 

ни рейтинга.“   
Вярна на своя позитивизъм, Мария 

апелира към медиите да зареждат хо-
рата с позитивни емоции, а не да от-
глеждат страх от кризата и да вся-
ват ужас и паника. Ако продължа-
ват да плашат, вместо да успокоя-
ват, ще блокират мечти и ще охла-
дят амбиции. А никой не би имал пол-
за от това. Като стана дума за меч-
ти, разбрах, че всичко, което Мария 
си е пожелала преди 15 години, днес 
се е сбъднало. 

„Толкова силно съм го искала, че то се е 

случило. Сбъднаха се даже и неща, които 

преди 15 години изглеждаха невъзможни 

за сбъдване!“

Полюбопитствах за какво си мечтае 
сега, но не получих очаквания отговор 
„За повече успехи“.

„За повече свободно време за себе си и 

за творчество. Ще ми се онова, което 

съм научила, да го предам в писмен вид 

на други хора.“ 
Разговора води 

Мариана ЯНЕВА

С дъщеря си, която също е изключително 

позитивна, загрижена за природата, 

заредена с любов, отговорна... „Новото 

поколение тийнейджъри е много 

по-напред от нас“ – убедена е Мария. 

По времето на социализма се разпространяваше книгата „Принципът на Питър“. Основната 

идея на това четиво е, че колкото по-нагоре се издига човек в йерархията, толкова повече 

се доближава до своето ниво на некомпетентност. Това на пръв поглед логично твърдение оба-

че не важи за кариерата на Мария Гергова. Ето как коментира тя своя частен случай:

„Развитието ми в кариерата се случи плавно. Започнах от нулата и съм вършила почти всич-

ки дейности в нашата верига. Не съм скочила от ниво 0 на ниво 10, а бавно вървях през ни-

вата и развивах компетенциите си постепенно. И всяко следващо ниво беше предизвикател-

ство за мен – да науча нови неща, да усвоя нови умения. Ако се опиташ да прескочиш навед-

нъж 3 или 4 стъпала обаче, ще ти е много трудно (а и няма да имаш физическо време) да на-

Принципът на Мария

С целия екип на United Partners 

малко след встъването є в длъж-

ност като президент на IPRA

ваксаш компетенциите, 

които са ти нужни. Кога-

то се развиваш бавнич-

ко, и твоите компетенции 

се развиват бавничко, но 

славничко.“ 
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К
олкото по-добре „четем“ хората 
около нас, познаваме мотивация-
та им, страховете и амбициите 
им, толкова по-успешно правим 

кариера. А за да „прочетете“ по-лесно 
кариеристките, ние ги разделихме ус-
ловно на четири психологически типа. 
В някой от тях не е изключено да се 
познаете. Във всеки случай е неизбеж-
но да срещнете и четири типажа, ако 
офисът ви е от онези, големите. Не 
е трудно да направите разлика меж-
ду тях, стига само да не попаднете 
на някой странен мутант, например 
„тиха терминаторка“. Е, хайде, запоз-
найте се с тези момичета.

МОМИЧЕТО НА ТАТКО
То е от добрите, дори много добри-

те. Завършило е престижен универси-
тет в чужбина и в началото на трети 
курс е започнало да опознава големия, 
да кажем, европейки град от прозоре-
ца на своя чисто нов оранжев ситроен. 
А вие какво правехте, когато бяхте в 
студенти трети курс в София? А, да, 
губели сте се в голяяямата столица, не 
сте знаели къде се намира ВМА, гледа-
ли сте уплашено през мръсния прозорец 
на автобуса или тролея в опит да ви-
дите нещо познато... Е, след като оди-
сеята на момичето на татко е тол-
кова различна от вашата, е много ясно 
защо на него му е провървяло в намира-
нето на работа. Мястото, където се 
труди, е просторен, нов офис, намиращ 
се в сграда, която по своята архитек-
тура е пълноправна членка на Европей-
ската общност и Съединените щати 
едновременно. Сигурно таткото на мо-
мичето със ситроена просто е знаел 
на кого да се обади. Харесва ли є оба-
че на тази девойка това, което върши? 
Да. Нормално. Всичко е наред. Още по-

вече че в новия офис е намерила много 
нови приятели. Освен това има толко-
ва много корпоративни партита, на ко-
ито тя обича да присъства. 
Амбиции ли? Какво е това? Една 

жена трябва да се омъжи... Но докато 
мъжът се появи, трябва хубавичко да 
се позабавлява. Всички нейни уикенди 
са запълнени до минута, а в понедел-
ник с часове може да споделя в нета 
с приятелки най-интересните ситуации 
от почивните дни и да шерва сним-
ки на новите си избраници. Към сери-
озни отношения с мъжете тя по прин-
цип не се стреми – отговорността и 
задълженията не се вписват в нейния 
фън формат. Но от дефицит на мъже 

тя не може да се оплаче: един я кани 
на яхтата си, втори – в нощен клуб, 
трети...
Има, разбира се, необичайно талант-

ливи мажоретки, на които всичко им 
се случва с голяма лекота. В детство-
то си те са посещавали добро учили-
ще, изучавали са чужди езици. Вакан-
циите си не са прекарвали на село, а 
на различни места из Европа и Амери-
ка. След завършване на училище роди-
телите им са ги изпращали да продъл-
жат образованието си не къде да е, а 
в чужбина. 
И така, нашето момиче, което до 

вчера е обличало куклите си, днес е 
вече известен моделиер или моден ди-
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ректор в лъскаво списание. А вундер-
киндът с детска поличка, който от 
5-годишна възраст може да умножава 
наум двуцифрени числа, се превръща във 
високоплатен юрист. Впрочем, заемайки 
такива високи постове, нито едната, 
нито другата не се отнасят към рабо-
тата си като към неприятно задълже-
ние. Талантливите представителки на 
вида „момичето на татко“ възприемат 
кариерата си като игра и не преста-
ват да се удивляват що за увлекател-
но занятие е това, за което те полу-
чават заплата. Вярно е, че както бързо 
могат да направят забележителна кари-
ера, така бързо и могат да се сгромо-
лясат, изгубвайки интерес към работа-
та си. Тогава те просто се омъжват, 
раждат деца и се местят да живеят в 
някое от предградията на големия град. 
Вливат се, така да се каже, в редици-
те на обикновените хора. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ С 
„момичето на татко“ е по-добре да бъ-
деш приятел. По време на обедната по-

чивка можете да се вслушвате в без-
крайните му разкази за нощни прежи-
велици, както и да му споделяте сво-
ите тайни, но само онези, които сте 
решили да направите обществено дос-
тояние. От талантливите представи-
тели на породата „момичето на тат-
ко“ можете да научи много. Ако ги по-
питате на какво са ги учили в коле-
жа, аууу, колко интересни неща може-
те да чуете!   

ТЕРМИНАТОРКАТА
Тя може да е дошла от провинцията, 

за да учи в столично висше учебно за-
ведение, а може да се е случило и така, 
че просто е пресякла улицата, за да си 
подаде документите за прием. Ясно е 
едно – не е имала апартамент в цен-
търа на големия град и баща є не є е 
подарил кола за 16-ия рожден ден. Тези 
факти никога не са я правили нещаст-
на, защото са я учили да бъде самос-
тоятелна и силна, както и да не се 
оплаква. Така и е пораснала. Обикновено 
започва да работи, докато е студент-
ка – в началото на четвърти курс. 
А след завършване на университе-

та заема висок пост в добра компа-
ния, подчинените є я уважават и мал-
ко се страхуват от нея. Терминатор-
ката идва на работа по-рано от всички 
и последна излиза от офиса. Тя винаги 
е съсредоточена, внимателна и най-ве-
че сдържана. Тази жена много прилича 
на работата си, но... всеки има своите 
недостатъци. Според някои от колеги-
те є тя дори нощува на работното си 
място и разполага с някаква малка тай-
на стаичка, в която вълшебна ръка є 
налива гориво и зарежда батериите є. 
Други твърдят, че са я виждали да из-
лиза от офиса, да се качва на сребрис-
то БМВ и да отпрашва в неизвестна 
посока. Нима тази жена има дом?
Самата терминаторка се досеща, че 

за нея се шушука, но гледа на това 
снизходително. Тя много добре знае с 
какви хора работи и за всеки един от 
тях в главата є има досие. Най-важна-
та информация в това досие е рож-
деният ден на служителя, трите му 
последни местоработи, наличието или 
отсъствието на семейство, както и 
големите успехи и провали на човека. 
Това є е достатъчно, за да управлява 
грамотно хората и винаги да разбира 
защо молят за отсрочка или пък защо 
в напрегнат момент искат да излязат 
в дискретна отпуска. 

Терминаторката има дом, въпреки че 
на практика почти не го посещава. Но 
пък много се гордее с него. Купила си 
го е сама и с помощта на обучени спе-
циалисти наистина го е устроила до-
бре. Обикновено се прибира у дома ос-
танала без капка сили и буквално се 
срутва върху дивана. Система за до-
машно кино, последните модели уреди 
за вграждане... Странно, но някои от 
нещата, които има в дома си, тя не е 
използвала никога. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
„Терминаторката“ дава вид, че в приро-
дата чувствата изобщо не съществу-
ват, но това не означава, че тя нищо 
не чувства. Изпитва съвсем конкретни 
чувства към всеки от сътрудниците 
си. Основното, което трябва да запом-
ните по отношение на нея, е, че две-
те неща, които най-много ненавижда, 
са халтурата и подмазвачеството.

ЧЕРНАТА КОБИЛКА
Тя се е учила добре в училище, но 

звездите от небето не са є падали ей 
така. След приключване на висшето си 

ÄÎÑÈÅ
Ñèëíè ñòðàíè: общителна, разкрепо-

стена, обаятелна

Ìåñòîðàáîòà: мениджър или пиар в голя-

ма компания

Ãàðäåðîá: огромен, разнообразен. В него 

можете да намерите дреболии с марки от 

по-нисък клас, които много ловко се съчета-

ват със страшно скъпи чанти (обикновено 

подаръци) и още по-скъпи дизайнерски джин-

си, в които „тихата“ прави периодични „набе-

зи“ до онези бутици, от които се е сдобила 

и с джинсите

Çàïëàòà: 3000 лв.

Ëþáèìî çàâåäåíèå: сутрин – Starbucks, 

през деня – виенска сладкарница, където 

обикновено се среща с бивши съученици, а 

вечер – френски или италиански ресторант 

Íåéíèÿò àâòîìîáèë: „Ситроен“ С3, 

„Хонда сивик“

Äåñòèíàöèè: там, където не е скучно... 

Лондон не є е важен, може би Средиземномо-

рието е онова, което я привлича

Ìúæåòå é: за по-дългосрочни връзки тя 

си „помага“ с мъже, които имат перспектив-

ни банкови сметки, а за по краткотрайните 

контакти използва обикновени плейбои

Â õëàäèëíèêà é èìà: недопита бу-

тилка бяло вино, кисело мляко и тонизира-

щи напитки

Äîìúò é: уютно, не много голямо жилище 

в центъра на града. Ако е нейно, купил го е 

баща є, ако е под наем, пак го плаща татко-

то. Подът е дъсчен (тъмно дърво), мек ди-

ван, дизайнерски стил... 

Êîëêî ãîäèíè îò æèâîòà ñè îò-
äåëÿ íà ïðàâåíå íà êàðèåðà: пет

ÄÎÑÈÅ
Ñèëíè ñòðàíè: целеустремена, робо-

тоспособна, умна. 

Äåâèçúò é: „Взимай и печели.“

Ìåñòîðàáîòà: ръководни постове, вклю-

чително и в родни компании

Ãàðäåðîá: начинът, по който тя се об-

лича, абсолютно съответства на дреско-

да на компанията. Най-важните є аксесоари 

– огромна чанта, чанта за документи и бе-

лежник

Çàïëàòà: 8000 лв.

Ëþáèìî çàâåäåíèå: хубав италиан-

ски ресторант, където се среща с клиенти 

и любовници

Íåéíèÿò àâòîìîáèë: обича „мъжките“ 

коли – БМВ, ауди, джип „Инфинити“. Възможно 

е и да има личен шофьор

Äåñòèíàöèè: през лятото – на някой ос-

тров. През зимата – в планината, Лондон, 

Ню Йорк или Дубай (където може да се отда-

де на шопинг)

Ìúæåòå é: или успешен бизнесмен, или ня-

кое вечно дете 

Â õëàäèëíèêà é èìà: готов сос за 

спагети, пармезан, кисело мляко и някакви ку-

тии, но какво точно има в тях, дори самата 

тя не знае 

Äîìúò é: просторен, без никакви „фин-

тифлюшки“. Всичко в него е подчинено на 

функционалността и строгостта 

Êîëêî ãîäèíè îò æèâîòà ñè îò-
äåëÿ íà ïðàâåíå íà êàðèåðàòà: 

целия си живот
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образование започва да ходи по интер-
вюта и в един от офисите, естест-
вено, я взимат на работа. Не може да 
се каже, че точно тази работа є е 
харесала най-много, но все пак с нещо 
трябва да се започне. Тя бързо свиква 
със задълженията си, но дълго време 
след това продължава да разпитва ко-
легите за детайлите при изпълнение на 
всяка задача. Малко страхлива, изпъл-
нителна, приятна за общуване, „черна-
та кобилка“ може да спечели симпати-
ите както на шефовете, така и на ко-
легите си. Само понякога, много рядко, 
когато е уверена 200% в своите идеи, 
тя се решава да ги предложи на ръко-
водителите си. След години тя ста-
ва дясната ръка на началник-отдела. 
Когато го повишават, черната кобил-
ка става най-подходящата кандидатура 
за неговата позиция. Няма по-надежден 
от нея. Има само една беда – на нова-
та ръководна длъжност, която заема, 
тя изобщо не се променя. Нещо повече, 
опитва се да превърне отдела в стадо, 
начело на което стои тя – черната 
кобилка с... бялата грива. При подбора 
на нов персонал тя не избира ярки лич-
ности и самостоятелни момичета. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Тя не бива да остава недооценена. 

КУЧКАТА
Тя е най-опасният обитател на офиса. 

Харизматична е. Може и да не разби-
ра много от това, което работи, но за 
сметка на това правенето на интриги 
є е ясно както на химик Менделеевата 

таблица. С кого точно да посплетничи 
в коридора, на кого точно да позвъни 
през обедната почивка, на кого да изпра-
ти игриво писмо – всички тези умения 
кучката е усвоила още докато е от-
пивала от майчиното си мляко. Колко-
то повече конфликти горят около нея, 
толкова по-добре се чувства тя. Ако, 
не дай боже, няма актуални скандали, 
тя много добре знае как да ги създа-
де. В битките, провокирани от самата 
нея, тя, естествено, излиза победител, 
което означава още едно изкачено стъ-
пало по йерархичната стълбица. Защо є 
е нужно това? Кучката не работи, за 
да се реализира. Тя просто иска да се 
утвърди за сметка на другите. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

При всяко нейно възклицание „Пред-
ставяш ли си Иванова каква се ока-
за!“ най-добре сменете темата с думи-
те „Случва се“. Не приемайте за чиста 
монета нищо от онова, което тя ви 
казва, премисляйте добре какво точно 
е решила да ви насади като мнение за 
някого или нещо.
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ÄÎÑÈÅ
Ñèëíè ñòðàíè: търпелива, трудолюби-

ва, изпълнителна

Ìåñòîðàáîòà: мениджър на средно звено 

с големи перспективи 

Ãàðäåðîá: винаги се нуждае от ревизия и 

попълнения. Ако се поровите в него, ще на-

мерите доста дрехи от прилични марки

Çàïëàòà: 4000 лв.

Ëþáèìî çàâåäåíèå: снек-барове

Íåéíèÿò àâòîìîáèë: според нея с ме-

трото можеш да се придвижиш по-бързо

Äåñòèíàöèè: Турция и Хърватия

Ìúæåòå é: те са мениджъри 

Â õëàäèëíèêà é èìà: сарми, сирена, 

колбаси. Вчера е ходила до супера

Äîìúò é: живее в собствен дом или под 

наем в тих, хубав квартал. Мебелите є са 

от „Икея“

Êîëêî ãîäèíè îò æèâîòà ñè òÿ 
îòäåëÿ íà ïðàâåíå íà êàðèåðà-
òà: целия си живот

ÄÎÑÈÅ
Ñèëíè ñòðàíè: хитрост и бърз ум

Ìåñòîðàáîòà: може да работи или като 

асистентка, или като директор

Ãàðäåðîá: дрехите в него съответ-

стват на последните тенденции в модата и 

не съответстват на доходите є

Çàïëàòà: 5000 лв.

Ëþáèìî çàâåäåíèå: големи заведения 

с огромни прозорци, удобни за наблюдение на 

хората както вътре, така и навън

Íåéíèÿò àâòîìîáèë: „Тойота Камри“, 

„Нисан Алмера“

Äåñòèíàöèè: Париж, Лондон, Рим

Ìúæåòå é: тези, които добре я познават, 

ще кажат, че нейните мъже са слепи и глухо-

неми нещастници

Â õëàäèëíèêà é èìà: моцарела, руко-

ла, ягоди 

Äîìúò é: жилището є е добре обзаведено 

и е в центъра на града. Антикварните пред-

мети умело се вписват в модерния му ин-

териор 

Êîëêî ãîäèíè îò æèâîòà ñè îò-
äåëÿ íà ïðàâåíåòî íà êàðèåðà-
òà: от 5 до 20 години
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К
акво означава „бариста“? На въ-
проса беше вече... отговорено в 
предаването „Стани богат“, но 
изясняването му тепърва пред-

стои за неизкушените потребители 
на кафе. „Бариста“ е италианската 
дума за барман, но отвъд лингвисти-
ката барманът и баристът се разли-
чават съществено. Барист е човекът, 
който е специалист в областта на 
приготвянето и сервирането на кафе. 
Той притежава и много други знания и 
умения – от това да поддържа специ-
фичното кафе оборудване до това да 
рисува върху напитката, т.е. да вла-
дее изкуството, наречено лате арт.  
Излиза, че с кафето можете да се 

събудите професионално и дори да на-
правите кариера с негова помощ. Раз-
бира се, тук става дума не за оно-
ва разтворимо кафе, което обикнове-
но пием сутрин на крак, а за наисти-
на благородната напитка, чието при-
готвяне има свои традиции и прави-
ла. Натуралното кафе е жив продукт, 
който няма почти нищо общо с раз-
творимите сурогати, най-лесните и 
удобни за обикновените потреби-
тели. В натуралното кафе освен 
кофеин се съдържат минерали, ви-
тамини и етерични масла, които 
придават на напитката специфи-
чен вкус и аромат. 
„Въпреки стандарта невъзможно 

е да приготвиш два пъти напит-
ка с абсолютно един и същ вкус“, 
казват специалистите. Всеки път 
кафето е различно и 

ВКУСЪТ МУ ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКО

– от настроението на бариста, 
от умението му, от машината, 
от съда, в който сервира напит-
ката, дори от времето – зара-
ди влажността на въздуха. Зави-
си, разбира се, и от сорта на ка-
фето, от начина му на съхранение 
и т.н. Баристите работят вър-
ху вкуса на питието, като екс-
периментират чрез смесването на 
сортове кафе, както и чрез смес-

ването на кафета със сиропи или ал-
кохол. 
Самите бармани и сервитьори много 

често гледат на професиите си като 
на временни занимания, които съв-
местяват заедно с друга професия и 
(или) обучение. Смисълът на появата 
на новата професия бариста се крие в 
издигането на пиенето на кафе в сво-
еобразен култ, което повишава стой-
ността на уменията, свързани с него-
вото приготвяне и поднасяне. Всичко 
това отразява тенденцията на непре-
къснато повишаващата се култура на 
потреблението на кафе. 
Добрата новина е, че вече и у нас 

бъдещите баристи могат да бъдат 
професионално подготвени. Досега 
обучението на такива хора е става-
ло на място в заведението, както и 
чрез филми и специализирана литера-
тура. Вече и в България има профе-
сионален 

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ 
НА БАРИСТИ

Баристът може да работи в тези 

ресторанти, барове и кафенета, чи-
ято политика отделя специално вни-
мание върху репертоара на кафе-лис-
тата. За консуматорите всичко това 
означава, че вече няма да гадаем през 
екрана на телевизора какъв е на вкус 
истинският кафе специалитет. 
За радост ежедневието ни не е до-

минирано само от бързането, но и 
от спирането пред чашата с кафе. 
Страхът от това да променяме на-
виците си отдавна се е стопил, по-
добно на старите каймаци на кафе-
то, което пиехме преди. През изми-
налите години пазарът на кафе на-
питки за консумация извън дома бе-
лежи значителен ръст и се очаква 
тази тенденция да се запази. Прог-
нозите сочат, че продажбите в ка-
фетериите ще се увеличават с 4,1% 
през периода 2009–2011 г. Значител-
ната промяна в динамиката на еже-
дневието и все по-малкото време, 
прекарано у дома, неминуемо увелича-
ват важността на out-of-home кана-
ла, казват посветени. Следствие от 
тенденцията е 

ТЪРСЕНЕТО НА 
СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ 

Никой, който обича сауна, не 
се стреми да превърне например 
собствената си баня в горещо и 
димящо, но само подобно на ис-
тинска сауна помещение. Просто 
посещава спа център или фитнес 
салон и... готово. Така и майстор-
ски приготвеното кафе все по-
често ще ни отвежда на все по-
вече места, където ще можем да 
му се насладим. 
„Едно кафе не може да напра-

ви“ е сериозна обида, като се има 
предвид колко е популярна напит-
ката. Съвсем скоро обаче ще си 
дадем сметка, че да сложиш смля-
но кафе във вряла вода не озна-
чава, че можеш да го приготвяш 
това чудо. Кафето е магия, а ба-
ристите са є майсторите. 

ÊÀÔÅ ÊÀÐÈÅÐÀ?
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Защо изневеряващите 
мъже ги възпяват като 

донжуановци и казанови, а жените, 
кривнали встрани, продължават да ги 
смятат за... блудници.

„Аз съм непостоянна, това е моята 

природа. Човекът, с когото живея, знае 

каква съм, а аз пък знам, че изневерите 

ми му причиняват болка. Но това не раз-

рушава любовта ни. Връзката ми с чове-

ка, с когото живея, ми е необходима, за да 

пазя равновесие. Както впрочем и моите 

любовни приключения извън нея. С други-

те мъже се чувствам желана и свободна, 

но винаги се връщам вкъщи. Срещите ми 

извън вкъщи ми помагат да  разбера кол-

ко е хубаво вкъщи.“ 

Това е откровен разказ на съвремен-
на жена. Тя не е жертва на безпамет-
на любов, не си е загубила ума в тър-
сене на любовния идеал, нито пък е 
хваната в капана на женското покор-
ство. 34-годишната Вяра. П. от Со-
фия открито говори за своите жела-
ния и отстоява правото си на удо-
волствие.
А ето как в автобиографичната си 

книга „Записките на една злощастна 
девойка“ руската журналистка Дария 
Асламова описва своите любовни ис-
тории: „Освободена от усмирител-

ната риза на брака, аз се оказах във во-

довъртежа на любовни приключения.“; 

„Моето сърце в онези години беше като 

препълнена кръчма, гостоприемна за все-

ки самотник.“ 

За чувственото наслаждение, за въ-
трешната свобода, които е усетила 
благодарение на многото мъже в живо-
та си, пише и Катрин Миле (Caterine 

Millet), френска интелектуалка, екс-
перт по съвременно изкуство и най-
вече по Лувъра. Провокативната є 
автобиографична книга „Сексуалният 
живот на Катрин М.“ шокира много 
хора със своята откровеност. 

ТЪРСИ СЕ НАСЛАДА

Обвиняват жените, решили да зая-
вят своята полигамност, за вятър-
ничави търсачки на приключения. Те 
обаче искат да ги възприемат като 
смели бунтарки, дръзнали да се отда-
дат на удоволствието там, където 
го открият. При това без да изпит-
ват много-много угризения на съвест-
та. После същите тези жени се връ-
щат в тихия семеен пристан – точ-
но така, както го правят мъжете. 
Може ли да се каже, че тези жени 
изневеряват по мъжки? Едва ли. По-

скоро те имитират модела на изне-
веряване, който традиционно се смя-
та за мъжки. 
Социолозите обаче обобщават, че 

през последните две десетилетия сек-
суалните връзки на жените по прин-
цип са станали по-спонтанни. И че 
нравствените табута оказват все по-
малко влияние върху представителки-
те на женския пол. 18% от омъжени-
те дами и 22% от женените госпо-
да си признават, че са имали поне по 
едно извънбрачно приключение по вре-
ме на брака си. 

ПО-ПАРАДОКСАЛЕН Е ФАКТЪТ, 
ЧЕ БЛИЗО 1/4 ОТ ОМЪЖЕНИТЕ ЖЕНИ И МЪЖЕ, 
ОСЪЖДАЩИ ИЗНЕВЯРАТА, ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ 
СЪЩО СА ИЗНЕВЕРЯВАЛИ.

От всички тези факти може да се 
направи изводът, че сексуалното по-
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ведение на жените през последните 
десетилетия много се доближава до 
това на мъжете. Доказателства за 
това са изравненият брой на сексу-
алните партньори, както и еднакво 
богатият сексуален опит и на два-
та пола. Икономически самостоятел-
ната жена говори свободно за своя-
та сексуална ориентация, за сексуал-
ните си предпочитания и сама опре-
деля начина си на живот. Контрацеп-
цията позволи на милиони жени по 
света да се освободят от страха от 
нежелана бременност и да изпитват 
чисто удоволствие от секса. Жените 
днес водят активен социален живот 
и съблазните около тях са не по-мал-
ко, отколкото за мъжете. Съвсем ло-
гично е тази тенденция да води след 
себе си и повече изневери. Женски. Но 
наистина ли се е променила женска-
та природа и наистина ли жените са 
станали толкова сексуално освободе-
ни? Или това е просто поведенческа 
стратегия за избиване на комплекси?

ВЛЮБЕНА ПО ЖЕЛАНИЕ?!
Във всички епохи женската изневяра 

се е наказвала жестоко. Днес тя про-
дължава да се осъжда, но поне не се 
наказва. Със сигурност обаче тя вече 
не шокира толкова, макар че обще-
ството по инерция е сурово в оцен-
ките си към нея. 

Но въпреки че времената са други, 
колективната ни представа за стере-
отипите на мъжката и женската сек-
суалност са си все същите. Те са се 
формирали още когато хомо сапиенс 
се е формирал като биологичен вид 
– толкова дълги корени имат! Зато-
ва и до днес, с каквито и „факти“ 
да ни проглушават ушите социолози-
те, ни се струва естествено мъжете 
да имат повече сексуални партньор-
ки, а жените да са верни и покорни. 
Така мислят дори и жените! Мъжка-
та сексуалност е по-напориста, тъй 
като биологичната задача на мъжа е 
да оплоди колкото е възможно повече 
самки, за да е сигурен двеста процен-
та, че ще продължи рода. 

ЖЕНСКАТА СЕКСУАЛНОСТ ТРАДИЦИОННО 
СЕ СВЪРЗВА С ЧУВСТВА НА ЛЮБОВ И 
ПРИВЪРЗАНОСТ И ОТТУК – 
СЪС СЪПРУЖЕСКА ВЯРНОСТ. НО ПОНЕЖЕ 
Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СИ ВЛЮБЕН ЕДНОВРЕМЕННО 
В НЯКОЛКО ДУШИ, ЖЕНСКАТА ИЗНЕВЯРА 
СЕ ЗАКЛЕЙМЯВА КАТО ГРЯХ. 

Често връзката  на жената с друг 
мъж поражда неприязън към съпруга, 
което нерядко води до фактическа 
раздяла между съпрузите. Именно за-
това на женската невярност се гледа 
като на застрашаваща целостта на 
семейството.

Скрити и явни 
гениталии
Според психолозите различното ни отно-

шение към мъжката и женската изневяра 

се диктува и от различията в анатомията 

на мъжките и женските полови органи. Тъй 

като мъжките гениталии не са скрити като 

женските, те могат да се оценяват и да се 

сравняват. Малките момчета развиват със-

тезателно отношение към секса, сравнявай-

ки размерите на половите си органи. Мъже-

те са нападателната, проникваща страна. 

При жените е различно. В тях се прониква. 

Затова в леглото те имат необходимост да 

изпитват доверие (все пак разкриват пред 

партньора си нещо тайно, нещо скрито). 

Ето защо чувствата и емоциите по време 

на полов акт са толкова важни за жените.

КАКЪВ Е ИЗВОДЪТ? 
Мъжете със сигурност водят пър-

венството по брой изневери (какво-
то и да твърдят статистиците!), 
защото тях ги движи преди всич-
ко желанието да получават физическо 
удоволствие. Движат ги не любовта, 
а нагонът, жаждата за новите впе-
чатления и усещания. Мъжете мигно-

вено оценяват жената като сексуа-
лен обект. Мъжкото желание възник-
ва без предварителна нагласа. 
На жените им трябва повече време 

– те са програмирани за дълготрайни, 
устойчиви отношения и несъзнателно 
оценяват дали мъжът ще бъде надеж-
ден съпруг и баща, независимо че го 
искат само за любовник.
Немалка власт над женския пол про-

дължават да имат и колективните 
представи, фантазии и табута. В 
мъжкото съзнание семейството и ал-
тернативните връзки могат да съ-
ществуват независимо една от дру-
га, без да се пресичат. Затова, изне-
верявайки, мъжете много по-рядко из-
питват чувство на вина. При жените 
изневярата често създава вътрешно 
напрежение и вътрешен емоционален 
конфликт. Вследствие на тези жен-
ски ментални построения 60% от из-
неверилите жени съжаляват за случи-
лото се. Тревогите им обикновено са 
да признаят ли на партньора за изне-
вярата си, да продължат ли паралел-
ната си връзка, да обичат ли новия 
си партньор?

„ЖЕНИТЕ СА НАДАРЕНИ СЪС СПОСОБНОСТТА 
ДА ДАВАТ ЖИВОТ. АКО ПРИТЕЖАВАХА 
И СПОСОБНОСТТА ДА ИЗНЕВЕРЯВАТ БЕЗ СВЯН, 
ТОВА БИ ГИ НАПРАВИЛО ВСЕМОГЪЩИ. 
А ТОВА Е СЕРИОЗЕН ПОВОД ЗА БЕЗПОКОЙСТВО 
У МЪЖЕТЕ“ – ТВЪРДИ СЕКСОЛОГЪТ 
ЛОРА БЕЛТРАН (LAURA BELTRAN).

Истината е, че природата и раз-
личното обществено отношение към 
мъжката и женската изневяра балан-
сират съществуващото разпределение 
на силите, като по този начин съх-
раняват институцията брак. И това 
ще продължава да е така дотогава, 
докато не открием нова форми за 
съжителство и хармонично общуване 
между мъжа и жената.

Тя не е била вярна на никой мъж, преди да 

срещне настоящия си съпруг, заради ко-

гото променя начина си на живот. Днес Д. П. 

не съжалява за своето непостоянство. 

„Вече седем години съм вярна на един мъж 

– втория ми съпруг. Той имаше семейство, 

деца, но това не му попречи още на третия 

ден от нашето запознанство да ми предло-

жи брак. С него си приличаме като близнаци. 

И той като мен беше експериментирал мно-

го пъти в секса преди срещата ни, беше сме-

нил смущаващо количество партньорки. При 

мен този период продължи почти 13 години – 

търсех мъжа на живота си и все не го нами-

рах. Изпитвах силно чувство на неудовлетво-

реност. И се държах съвършено по мъжки. Бях 

готова да скоча в постелята с всекиго, оп-

итвайки се да получа колкото се може повече 

удоволствие от секса, без обвързване и без 

влюбване. Но винаги съм знаела, че в живота 

ми непременно ще се появи този, единстве-

ният. Сега не си позволявам нищо друго ос-

вен здравословни флиртове. Такава е женска-

та природа – флиртуваща.. Но с мъжа ми си 

имаме доверие и сме си верни. Сигурна съм.“

Верни, но на различни 
партньори

Човечеството е обречено да пази институ-

цията брак. Но пожизнената моногамия (в 

рамките на която партньорите са си верни 

един на друг през целия живот) е все по-ряд-

ко срещано явление. Повечето мъже и жени 

са склонни към серийна моногамност: кога-

то продължителният съюз с един партньор 

изчерпа ресурса си, той се разпада. В резул-

тат на това ние сме готови за нови (пак 

моногамни) отношения.

В търсене на 
ИДЕАЛНИЯ МЪЖ

Бела, брой 4 (134), 2009 69



В
ъпросът на мъжа срещу мен ме 
изненада доста. Всъщност кога 
и къде започва изневярата? Чу-
вала съм различни определения и 

безброй истории на тема изневяра. 
Любопитни са ми били споровете за 
това, коя е по-страшна – тази „в 
главата“ или онази в леглото. 
Със сигурност знам, че след изневя-

ра единият от партньорите, измаме-
ният, изпитва 

НЕПОНОСИМА БОЛКА 
Но изневяра ли е едно общуване във 

виртуалното пространство, което те 
прави щастлив? 

АКО ДА СИ ВЕРЕН НА ПАРТНЬОРА СИ, 
ОЗНАЧАВА ДА ПОТИСКАШ ЖЕЛАНИЯТА СИ, 
ДА СПРЕШ ДА МЕЧТАЕШ, ДА СЕ ЛИШИШ ОТ 
УДОВОЛСТВИЕТО ДА ОБЩУВАШ С РАЗЛИЧНИ 
ХОРА, ДА ЗАГЪРБИШ ХОБИТО СИ, ТОГАВА Е 
ПО-ДОБРЕ ДА ПРИЗНАЕШ, ЧЕ СИ МЪРТЪВ.

Претенцията да бъдеш всичко само 
за един човек няма нищо общо с вер-

ността. 

НАЙ-НЕСТАБИЛНИТЕ ДВОЙКИ 
са онези, които живеят в симбиоза. 
Изолирани от всичко и всички, игнори-
ращи личните си желания и интереси, 
двамата партньори се захранват един 
друг до деня, в който дълго отсъст-
ващият външен свят нахлуе в живо-
та им с неудържима сила. 

ТОГАВА НАСТЪПВА ЧУВСТВО НА УМОРА И 
НА ЗАДУШАВАЩА ДОСАДА. НЕПОНОСИМАТА 
ФРУСТРАЦИЯ У ЕДИНИЯ И УСЕЩАНЕТО ЗА 
ПРЕДАТЕЛСТВО У ДРУГИЯ ПОСТАВЯТ НА ИЗПИ-

ТАНИЕ ПО-НАТАТЪШНОТО ИМ СЪЖИТЕЛСТВО. 

За да не се задушим в двойката, 
трябва непрекъснато да подхранваме 
желанието и енергията си. Най-до-
брото решение за утвърждаването на 
идентичността е създаването на 

ЗДРАВОСЛОВНА ДИСТАНЦИЯ 
между нас и партньора ни. А за да 
обогатяваме и заздравяваме връзката 
си с него, ни е необходим кръг от 
приятели, дори те да са само от вир-
туалното пространство.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

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

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

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

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

ване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайайРайннннанааааааана ннааннааааа анааааннааааанаааааана ааанаанннаанааанааанааа АнгАнгАнгАнгАнггггАА елоелоелоелоелоелелоел вавввввававааваа
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„ОБИЧАМ ЖЕНА СИ И ДЕЦАТА СИ. 
МИСЛЯ, ЧЕ СЪМ ДОБЪР СЪПРУГ И БАЩА. 
ОТ НЯКОЛКО МЕСЕЦА РЕДОВНО СИ ЧАТЯ 
В ИНТЕРНЕТ С ЕДНА ЖЕНА. 
ОТНАЧАЛО МИ БЕШЕ ЗАБАВНО, 
СЕГА РАЗГОВОРИТЕ МИ С НЕЯ СТАНАХА 
НЕОБХОДИМОСТ. СПОДЕЛЯМЕ И 
КОМЕНТИРАМЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА. 
НАМИРАМ Я ЗА УМНА, ИНТЕРЕСНА. 
УСЕЩАМ Я БЛИЗКА. 
ТОВА ИЗНЕВЯРА ЛИ Е?“
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Т
рудно е да победиш врага си, ко-
гато той е без лице. Любовта 
няма лице. Тя е добре синхронизи-
рана хореография между радост и 

тъга. Изневярата също е там някъде. 
Дирижира спектакъла. Омразата и не-
сигурността са в публиката, наблюда-
ват с присмех постановка с режисьор 
Изнервеното от любов сърце.
Е, да, понякога се влюбваме. Спим с 

някакви хора. Обичаме ги. Друг път – 
не чак толкова. Намразваме ги. И те 
ни намразват. Изневеряваме си. Нара-
няваме се. Разделяме се. И после от-
начало. Това ни харесва. Очарова ни. 
Привлича ни. Опропастява ни. Да, гре-
шим смело и по сто пъти в секун-
да, но сме уморени да се извиняваме 
за грешките си. Продължаваме напред 

заедно с тях. Ставаме други заради 
тях – някак егоистичновидни, модер-
но зависими, преситени консуматори. 
Искаме да ни обичат страстно, знаей-
ки, че ние самите не можем така. 

ЖИВЕЕ НИ СЕ ПО ДВОЙКИ 
Самотата изглежда твърде враждеб-

на. Крием себе си зад другите. При-
криваме собствените си грешки зад 
чуждите. Харесва ни многообразие-
то на палитрата от хора и възмож-
ности, които ни заобикалят. Харесва 
ни да избираме. Да определяме. Да се 
присмиваме на чуждата наивност и да 
плачем над собствената си. Да, поня-
кога сме жестоки, друг път – не чак 
толкова. Но всеки път очакващи. Раз-
брали сме, че всяко нещо има стой-

ност, цена. Не можем да обичаме без-
резервно. Не сме родени, за да бъдем 
„нечии“. Обичаме, когато ни обичат. 
Изневеряваме, когато ни изневеряват. 
Отбраняваме се, когато ни нападат. 
Инстинкти. Какво да се прави! 
Разделяме се с любимите си съще-

ства, защото сме срещнали други лю-
бими същества. Изпитваме глад за 
нови хора около себе си. За нови мо-
менти в живота си. Мислим си, че 
любовта непременно боли. Така сме 
свикнали с това любовта да ни боли, 
че сме забравили за красотата є. Оч-
акваме най-лошото от нея още преди 
най-хубавото да е свършило. Дразним 
се и се отчайваме, когато връзките 
ни започнат да губят от очарование-
то, на което с години сме се възхи-

ЛОШОТО ИМА МНОГО ЛИЦА
И ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ СА УСМИХНАТИ

Бела, брой 4 (134), 200972



щавали. Тогава  

ЗАПОЧВАМЕ ДА КЛАТИМ ВЛАКА 
за да изглежда, че се движи. Разми-
наха се критериите ни за добро и 
лошо. Разминаха се и очакванията ни 
за чиста и истинска любов. Зажи-
вяхме в свят, в който „Обичам те!“ 
и „Имам нужда от теб!“ са просто 
думи, думи, думи... А те понякога уби-
ват. Зависи кой и в какъв момент е 
решил да ни превърне в жертва.
Но и болката калява. Чрез нея може 

би растем. Или просто трябва да 
престанем да изследваме микробите 
във връзките си, губейки в главоблъс-
каници ценни мигове на щастие? Защо 
да възпираме прекрасните моменти с 
излишни изблици на човешка тъпота? 
Някои неща не са от значение. За да 
съществува дълго една любов, тя има 
нужда от несигурност. От непосто-
янност. 
От любовта в цялата є изменчи-

вост – със сълзите и смеха, с всич-
ката радост и тъга, с всяка емоция, 
събрана в двама души и в техните 
общи моменти, с израстването, с ос-
мислянето. 

БЕЗ БОЛКА СТАВА ЛИ? 
Не. Гледаме с лошо око на пристрас-

теността си към любовта. Възприе-
маме я като вид порок, без да осъзна-
ваме, че в днешно време пороци няма. 
Превърнали сме ги в норми, а норми-
те – в начин на живот. Не можем 
да се отпуснем и да бъдем себе си 
от страх, че ще ни наранят дълбо-
ко. Недоверчиви сме. Даже параноици. 
Дори любовта да е истински красива, 
се съмняваме, че това е така, защо-
то сме є сложили огромно количество 
грим. От скептицизъм неусетно ста-
ваме жестоки. Заемаме отбранителна 
позиция за евентуална защита. Пра-
вим се на недостъпни – не слушаме и 
не виждаме. Мълчим си, играем роля 
на загубили интерес... 
Подпомагаме доброволно процеса на 

охлаждане, отчуждаване, разделяне без 
дори да подозираме, че сме го задей-
ствали. Но защо?
Ако наистина ценим човека до себе 

си, понякога трябва да приемем ску-
ката и мълчанието, които ни заоби-
калят в негово присъствие. Може би 
са нарочни. Може би са изпитателни. 

Това съвсем не означава, че не се оби-
чаме! Самият факт, че сме изградени 
от сърце и разум, говори за доста-
тъчно проблеми. Хора. Толкова различ-
ни и толкова еднакви. Нека си кажем 
истината – 

НЯМА КАК ДА ЗНАЕМ 
ВСИЧКО ЗА НЯКОГО 

Няма вариант да сме откровени през 
цялото време. Да сме честни дори 
пред себе си. Невъзможно е. Просто 
трябва да си вярваме. Това ни прави 
по-истински, прави живота ни по-ис-
тински, по-вълнуващ и по-интересен.
А през това време пред душите 

ни ще продължават да се събуват 
всякакви хора, ще влизат и ще си 
тръгват, опаковали красиви спомени 
като багаж. Всеки път едно и също 
– чистим (себе си), готвим (очаква-
ния, подправени с надежди), сервираме 
(чувства), отсервираме (тъга), после 
пак чистим (себе си), защото посеще-
нието отново ни е намърсило (нарани-
ло)... Поспиваме (самосъжаляваме се). 
И после отначало (обичаме).  

Силвия НИКЛЕВА
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К
огато прочетох този 
цитат, първата асо-
циация, която нахлу в 
ума ми (според мен на-

дарен с въображение), беше 
думата „любов“. Химия, сле-
дователно любов – подобна 
зависимост е доста широко 
разпространена и безспорно 
застъпниците є имат пра-
во. Както химичните веще-
ства обикновено са непред-
видими, така „действат“ и 
нашите чувства. Емоциите, 
които изпитваме към дру-
ги хора, доста често са не-
контролируеми. Както каз-
ва Блез Паскал: „Сърцето 

има свои доводи, които разу-

мът не познава.“ Съгласявам 
се с цялото си сърце! Умът 
може да се опита да под-
чини чувствата, но те не 
са създадени от него и за-
това стават „непослушни“. 
Емоциите се раждат в ня-
кое по-дълбоко, по-тъмно и 
тайно място.  
Освен това „осъзнаваме 

какво сме имали, след като 

го загубим“ е известна ста-

ра истина. Моята теория 
на конспирацията на душа-
та се гради на откритието 
ми, че доста често ние 

ОТКРИВАМЕ ЧУВСТВАТА 
СИ РЕТРОСПЕКТИВНО 

Първо получаваме резулта-
та и чак след това го раз-
граждаме на части. Всички 
тези аргументи, засягащи 
любовта, показват силната 
є връзка с химията. Нали?! 
Следователно се съгласявам 
с господин Юнг и гордо за-
явявам, че участвам в хи-
мична реакция! 
Любов... Какво е това? 

Никой не може наистина да 
дефинира любовта и въпре-
ки това тя живее в сър-
цата ни. Любовта може да 
е неуловима, а може и да е 
точно пред очите ни. Тя 
съществува някъде между 
спокойствието и страст-
та, между светлината и 
тъмнината, между музика-
та и тишината... Любовта 
е най-подлият ангел. Лю-
бовта е сляп водач. Лю-

бовта е всичко, от което 
имаме нужда. Плах подарък 
на приятелство, въобража-
еми искри, неуловими „пепе-
руди в стомаха“, пламтяща 
страст, несподелен огън, 
леден зной, болезнена идея, 
честен страх, безсилна 
сила, истинска илюзия, све-
щен съюз на плътта, глу-
пава саможертва, нормал-
на лудост, диаболична игра, 
смешна обич, поразяващо 
отдаване... Списъкът е без-
краен. Всяка вълнуваща или 
развълнувана душа на света 
би могла да добави свое оп-
ределение. Любовта се раз-
крива по много начини. До-
косвайки всеки момент и 
аспект от живота ни, лю-
бовта няма граници за вре-
ме, място и сила.  
Едва ли в света на култу-

рата, литературата и ду-
ховното съществува друг 
въпрос, по-често обсъждан, 
по-обстойно описван и по-
противоречив и болезнен 
от този за любовта. Лю-
бовната тема е далеч по-

обширна и дори безкрайна, 
за да бъде събрана на ня-
колко страници. Страници, 
написани от един не-психо-
лог, не-поет, не-антрополог, 
не-писател или не-друг вид 
познавач на човека. Те съ-
държат само непретенциоз-
ното мнение на едно моми-
че. Момиче в чувствителна 
възраст (чудя се коя ли въз-
раст е нечувствителна...) и 
много развълнувано от 

КОВАРНИТЕ ПРЕДИЗВИКА-
ТЕЛСТВА НА СЪРЦЕТО 

Логично, страниците пиша 
аз. В многобройните си съ-
чинения, обслужващи ака-
демични цели или написа-
ни за оценка, или продик-
тувани от обикновена нуж-
да от откровение, винаги 
съм споменавала и любо-
вта. Но най-често темата 
е била облъхвана от непри-
ятни, понякога дори вредни 
вдъхновения. Винаги е била 
плод на горчив опит. Имен-
но защото наистина е била 
опит, а не настоящото 

ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА 
на душата

„СРЕЩАТА НА ДВА ХАРАКТЕРА 
Е КАТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
МЕЖДУ ДВЕ ХИМИЧЕСКИ 
ВЕЩЕСТВА – АКО ИМА РЕАКЦИЯ, 
И ДВЕТЕ СЕ ТРАНСФОРМИРАТ.“

КАРЛ ЮНГ
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състояние на нещата.  
Може би вече сте се до-

сетили, че сега авторка-
та има различна причина да 
пише точно това. Тя оби-
ча и се чувства обичана! И 
това е сегашното състоя-
ние на нещата. Може ли да 
иска нещо повече?
Не. Сега тя е доволна, ра-

достна, щастлива, обнадеж-
дена, тя е възторжена, уве-
рена, дори самодоволна, тя е 
пълноценна, обгрижена, прос-
то влюбена! Всички тези 
чувства заедно със силно 
усещане за сигурност, при-
ятелство и надежда са на-
лице. И всичко те се дъл-
жат на съществуването на 
любов. 
И все пак повечето тер-

мини, използвани, за да я 
опишат, са по-скоро аб-
страктни, което прави лю-
бовта описуема само с по-
мощта на здравия разум и, 
разбира се, на личния опит. 
Любовта е сложен процес, 

който търпи много измене-
ния, докато се постигне за-
вършена форма, ако изобщо 
съществува такава форма. 
Любовта е споделянето на 
общи интереси, идеи и емо-
ции, което води до силна 
духовна връзка между два-
ма души. Тази теза от своя 
страна ни отвежда до асо-
циация с друго добре извест-
но и дори още по-абстракт-
но понятие, а именно 

ПРИЯТЕЛСТВОТО 
Темата за точното зна-

чение на приятелството е 
била разисквана от вечни 
времена. Платон е бил един 
от първите, дръзнали да из-
следват тази идея. Той каз-
ва: „Приятелите имат мно-

го общо помежду си.“ За да 
може едно приятелство да 
се роди и да продължи да 
живее дълго време, между 
хората трябва да същест-
вува свързваща сила – общ 
интерес, сходство в идеи-
те или чисто и просто за-
гадъчна магия, която при-
влича приятелите един към 

друг. Тази сила може да се 
определи и като „химична“. 
Без значение какви са про-
изходът или видът на бли-
зостта, способността є да 
действа като активизираща 
енергия на явлението любов 
е от огромно значение.
По-нататък Аристотел 

разширява идеята за об-
щото между хората. Той 
твърди, че приятелите са 
допълващи се части: „При-

ятелите (и любовта, добавям 

аз) се една душа, живееща в 

две (и в повече, добавям аз) 

тела.“ Следователно можем 
да разглеждаме приятелите 
като един организъм. Тук 
отварям скоба, за да споме-
на съвсем накратко и 

СЕКСА И КАКВО ОБЩО 
ИМА ТОЙ С ЛЮБОВТА  

Отделям му внимание само 
„в скоби“ единствено зара-
ди идеалното, розовобалон-
но, строго романтично зву-
чене, което бих искала да 
придам на моето есе и да 
го лиша от всякакъв въз-
можен еротизъм. Причина-
та за това, разбира се, е 
гореспоменатото настоящо 
състояние на нещата. Гово-
рейки за „организми“, моят 
фантазьорски, както вече 
казах, ум бързо се насочва 
към „тяло“ и логично след 
това и към секс. Или към 
правене на любов. Досега в 
това съчинение се опитвах 
да анализирам и „разглобя-
вам“ любовта. Но съм обзе-
та от едно съвсем естест-
вено безпокойство – ще ус-
пея ли отново да я „сгло-
бя“? За щастие „правенето 
на любов“ ми идва на по-
мощ! Скобите станаха мал-
ко по-дълги, отколкото оч-
аквах, което безспорно до-
казва необходимостта от 
така нареченото физическо 
осъществяване на любовта. 
Но да продължим с Ари-

стотел: „Приятелството 

споделя мъка, скръб, щастие, 

надежда и страх – емоции и 

възможни състояния на чо-

вешкия дух.“ Мисля, че съ-

щото се отнася и за лю-
бовта. Следователно прия-
телството и любовта се 
раждат от здравословно 
познанство, но се нуждаят 
от време, за да се развият 
и за да укрепнат. Едва то-
гава те достигат ниво, на 
което споделяните инте-
реси и привързаността се 
превръщат в наистина до-
пълващи се части на 

ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ДУША 
Тази еволюционна последо-

вателност е една от най-
трудните стъпки в създа-
ването на взаимоотноше-
ния. Познанството е свър-
зано със среща и размяна на 
няколко думи, докато лю-
бовта е процес, включващ 
събирането и сливането на 
душите. А най-трудната 
задача е тя да се поддър-
жа жива.  
След като очертах основ-

ната рамка на това, как-
во е любовта за мен, ще се 
опитам да я изследвам по-
дълбоко. Когато попитат 
някого за характера на лю-
бимия, той или тя отгова-
рят с изреждане на добро-
детели: доверие, лоялност, 
разбирателство, уважение, 
загриженост, отдаване, ин-
телект и т.н. Очевидно 
споменатите черти са сил-
но позитивни. Следовател-
но бих могла да заключа, че 
любовта е единство на по-
ложителните идеи на два 
разума. 
Повечето от качествата, 

които изброих по-горе, са 
състояния на ума и на сър-
цето. Освен това те са вид 
връзка между характерите. 
Отново опираме до идеята 
за химичната реакция. Но 
всички знаем, че любовните 
работи никога не са така 
перфектни. Лесно е да оби-
чаш добродетелите

НО КАКВО ДА ПРАВИШ 
НЕДОСТАТЪЦИТЕ? 

Обичайната реакция на 
влюбения е да ги игнори-
ра и да продължи да живее 

в розов балон. Това е лесно 
постижимо, приятно и чес-
то несъзнателно. Харесва 
ни да се чувстваме „в об-
лаците“ и яростно се про-
тивопоставяме на всякакъв 
опит да бъдем „просвете-
ни“ и „приземени“.
Моята любов обаче лес-

но може да се нарече... иде-
ален пример. Известно е, 
че връзките не са свързани 
само със споделянето на ва-
жни и разтърсващи чувства 
и че кавгите и търканията 
са твърде вероятни „израз-
ни средства“ на дълбоката 
обич. Те се дължат на нере-
алистичните очаквания, ко-
ито влюбените обикновено 
имат един към друг, на иде-
ализираните образи, които 
си изграждат преди същин-
ските събития, на мечти-
те, които са имали, и, раз-
бира се, на изобилието от 
художествени, литературни 
и холивудски представи за 
феномена любов.  
Интересен е въпросът 

ДАЛИ ИСТИНСКАТА 
ЛЮБОВ Е УТОПИЯ 

Въпреки че истинската 
любов би могла да бъде не-
реалистична цел, хората 
продължават да се опит-
ват да я постигнат. Или 
иначе казано, да повярват в 
нея. Това създава постоян-
но движение в света, пра-
вейки го жив и интересен. 
В края на краищата любо-
вта е началото на живота. 
Любовта е вечно търсене, 
обект на човешките надеж-
ди и мечти, причина за дъл-
боко страдание, а понякога 
и за духовна смърт... Любо-
вта наистина е всемогъща.  
„Любов“ е дума, която из-

ползваме, за да опишем най-
удивителното – неописуемо-
то. Силата на любовта е 
да превръща една обикнове-
на усмивка, цвят, залез, а 
дори и цял човек в нещо 
далеч по-велико, създавайки 
във всеки един момент по-
езия и красота. 

Виктория КРУМОВА
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П
ри раздялата на роди-
телите детето жи-
вее с усещането, че 
светът около него се 

руши. Особено болезнено то 
преживява първите седмици 
след развода. Разочаровани-
ят малчуган понякога про-
явява агресивно поведение, 
апатия, има трудности в 
обучението и в отношени-
ята с приятелите си. Не-
рядко се влошава и здраве-
то на детето.  
Когато се разделят, роди-

телите трябва да мислят 
единно за детето (или де-
цата) си, без значение кол-
ко големи са разногласията 
помежду им. 

МАЛКОТО СЪЩЕСТВО ТРЯБВА ДА 
ОСТАНЕ С ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ ЛЮ-
БОВТА НЕВИНАГИ ТРАЕ ВЕЧНО, НО 
КОГАТО СИ ОТИДЕ, СВЕТЪТ НЕ СЕ 
РАЗРУШАВА, А ПРОСТО СЕ ПРОМЕ-
НЯ. И ЖИВОТЪТ ЗАПОЧВА ОТНОВО.

За да не се превърне раз-
водът ви в трагедия за де-
тето, трябва да помисли-
те как да се държите заед-
но и поотделно в тази си-
туация.

Преди развода

КАК ДА МУ СЪОБЩИТЕ 
 Направете това съоб-

щение само ако и двама-
та сте взели окончател-
но решение да се развеж-
дате. След като му каже-
те, дайте на детето въз-
можност да ви зададе сво-
ите въпроси. То има право 
на това, тъй като промя-
ната на семейния статут 
засяга и него.

 НАЙ-ВАЖНОТО Е ДЕТЕТО ДА 
РАЗБЕРЕ, ЧЕ НЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ НЕГО-
ВИТЕ МАМА И ТАТКО, А МЪЖЪТ И 
ЖЕНАТА, КОИТО СА БИЛИ ДВОЙКА 
МНОГО ПРЕДИ ТО ДА СЕ ПОЯВИ НА 
БЯЛ СВЯТ. 

Обяснете му, че дълго вре-
ме преди неговото ражда-
не сте се обичали толкова 

силно, че сте поискали да 
си родите дете. Това уточ-
нение е абсолютно задължи-
телно – така детето ще 
знае, че е било желано. Ка-
жете му, че вече не се оби-
чате толкова силно, че да 
искате да продължите да 
живеете заедно, но вие ви-
наги ще си останете него-

вите мама и татко. Ще бъ-
дете винаги с него и винаги 
ще се грижите за него.

 Важно е да изберете пра-
вилните думи и да не вла-
гате излишен драматизъм 
в тях. Съобщението ви не 
бива да звучи и прекале-
но кратко и сухо („Ние с 
баща ти вече не се оби-

чаме и се развеждаме“). В 
детските уши продължени-
ето на това изречение би 
прозвучало като: „Един ден 
ще престанем да обичаме и 
теб.“ Детето задължител-
но трябва да знае, че сте 
мислили много, преди да взе-
мете решението за развода, 
но тъй като вече не сте 
щастливи един с друг, иска-
те да живеете поотделно. 

 Възможно е, след като му 
кажете това, да последват 
сълзи, гняв и дори агресия 
от негова страна. Дайте 
му възможност обаче да из-
лее чувствата си, каквито 
и да са те. 

ПОМНЕТЕ, ЧЕ ДЕЦАТА ТРУДНО ИЗ-
РАЗЯВАТ ЧУВСТВАТА СИ С ДУМИ, 
НО СЪЛЗИТЕ ОБЛЕКЧАВАТ ДУШАТА 
ИМ (АКО ВСЕ ПАК ТОВА СА СЪЛЗИ 
НА БОЛКА И ТЪГА, А НЕ НА ОБИДА И 
СТРАХ, ЧЕ ЩЕ ОСТАНАТ САМИ). 

 След известно време де-
тето ще поиска да узнае 
защо родителите му са взе-
ли това решение и за как-
во са се скарали. Темата за 
любовта между възрастни-
те е сложна. Едно дете, ко-
ето не е изпитвало никога 
такива чувства, не би мог-
ло да я разбере. Точно за-
това психолозите съветват 
да не се впускате в подроб-
ности по нея. Все пак ин-
тимният живот на роди-
телите засяга единствено 
и само тях двамата. Кога-
то те се карат и се обви-
няват взаимно, детето за-
почва да обърква поняти-
ята „баща“, „мъж“, „май-
ка“, „жена“. Обвиненията, 
които родителите си от-
правят, се запечатват бо-
лезнено в съзнанието му. То 
обича и майка си, и баща си 
еднакво и не може да поде-
ли обичта си. Освен това е 
склонно да поема вината за 
родителските скандали вър-
ху себе си и да проекти-
ра най-лошите качества на 
родителите си (обикновено 
те се споменават в сами-
те скандали) върху себе си 
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Нашите се

ПСИХИЧЕСКАТА ТРАВМА, КОЯТО ПРИЧИНЯВА 
РАЗВОДЪТ НА ДЕТЕТО, МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ, 

АКО ВЪЗРАСТНИТЕ СЪУМЕЯТ ДА РАЗГОВАРЯТ С 
НАСЛЕДНИКА СИ И ДА ГО УБЕДЯТ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ ЗАЕМА 

ВАЖНО МЯСТО В ЖИВОТА И НА ДВАМАТА.
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– това е несъзнателен про-
цес. На такива деца по-къс-
но им е много трудно да 
се обичат. Обикновено са-
мооценката им е много ни-
ска.  Бъдете готови де-
тето ви да се връща към 
темата отново и отново. 
Не му се сърдете, то има 
нужда от това, за да раз-
бере и приеме случващото 
се. Не му се сърдете, ако 
за сетен път ви попита: 
„Защо вече няма да живе-
ете заедно?“ Отговаряйте 
му търпеливо, дори и да се 
ядосвате, че трябва да се 
повтаряте.  Ако и за вас 
разводът е болезнено пре-
живяване и ви е тежко да 
го обсъждате, кажете за 
това на детето и помоле-
те някой от близките ви 
да поговори с него. Възрас-
тен, невъвлечен в конфли-
кта, ще помогне много по-
вече на детето ви в този 
момент от вас, които сте 
пристрастни.

По време на развода 

НЕ ГО ИЗОСТАВЯЙТЕ

 Детето трябва да се 
чувства в безопасност в 
тази ситуация – успокоя-
вайте го всеки път, кога-
то то е тревожно и ви за-
дава въпроси. Него най-ве-
че го плаши неизвестност-
та: „Къде ще живея сега?“, 
„При кого ще остане на-
шето куче?“, „Кога ще се 
виждам с татко?“...  Отде-
ляйте повече време на де-
тето си. Ако го остави-
те само с мислите му, то 
ще изпита тревога и чув-
ство на вина.  Някои деца 
не се решават да попитат 
за това, което най-много ги 
плаши. В този случай започ-
нете разговора първи.

МЪЛЧАНИЕТО НА ДЕТЕТО СЪВСЕМ 
НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТО СЕ Е СПРАВИ-
ЛО САМО С ТРЕВОГИТЕ СИ. ВСЕКИ 
РАЗГОВОР, КОЛКОТО И ТЕЖЪК ДА 
Е ТОЙ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД 
МЪЛЧАНИЕТО.

В представите на дете-
то разговорите, които во-
дите с него, са гаранция, 
че въпреки развода няма да 
го изоставите и то винаги 
може да разчита, че ще има 
с кого да споделя всичко, 
което го тревожи и въл-
нува – всяко свое чувство, 
всеки свой страх.

След развода 

ОРГАНИЗИРАЙТЕ ЖИВОТА 
СИ ПО НОВ НАЧИН

 Дайте време на дете-
то да потъгува за живота, 
който повече никога няма 
да има, и да свикне с мисъл-
та, че му предстои да за-
почне нов живот. Тук от-
ново му трябва помощта и 
на двамата родители. 

НЕ ГО ЗАЛЪГВАЙТЕ, ЧЕ ВСИЧКО 
МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ ТАКОВА, КАК-
ВОТО Е БИЛО ПРЕДИ. ТАЗИ ИЛЮ-
ЗИЯ ЩЕ МУ ПОПРЕЧИ ДА СЕ ПРОС-
ТИ С ПРЕДИШНИЯ НАЧИН НА ЖИ-
ВОТ И ДА ЗАПОЧНЕ НОВ.

 След развода не се чувст-
вайте принудени заради де-
тето да празнувате заед-
но семейните празници. Тези 
срещи няма да му помог-
нат, а напротив, ще го на-
тъжат още повече, защото 
ще му напомнят за минало-
то, за миналия му живот. 

 Новият живот трябва 
да има свой ритъм. Вмес-
то старите семейни вече-
ри и неделно посещение на 
кино трябва да се появят 
нови ритуали – вечерни за-
душевни разговори или съ-

ботно парти с приятели на 
палачинки. А в неделя – при 
татко. 

ВАЖНОТО Е ДЕТЕТО ДА ЧУВСТВА, 
ЧЕ ОКОЛО НЕГО, КАКТО И ПРЕ-
ДИ, ИМА ДВАМА РОДИТЕЛИ, КОИ-
ТО ГО ОБИЧАТ, ГРИЖАТ СЕ ЗА НЕГО 
И ИСКАТ ДА ОБЩУВАТ С НЕГО. А 
ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ДОКАЖЕ САМО С 
ДЕЙСТВИЯ.

Дете, което не се вижда с 
баща си или постоянно слу-

ша как родителите му се 
карат за издръжката или 
по друг повод, няма да рас-
те щастливо. Проблемите 
на родителите не бива да 
стигат до ушите му. 

 Има ситуации, при кои-
то обстановката около раз-
вода така се нажежава, че 
майката забранява на дете-
то да се вижда с бащата, 
като се старае да зачерк-
не бившия съпруг от жи-
вота си. Не забравяйте, че 
детето обича баща си точ-
но толкова, колкото обича 
и майка си. 

И АКО НЯМА СМИСЪЛ ДА СЕ ЗА-
ПАЗВА БРАКЪТ „ЗАРАДИ ДЕТЕТО“, 
ТО ДА ПОДДЪРЖАТЕ ПРИЛИЧНИ 
ОТНОШЕНИЯ СЛЕД РАЗВОДА „ЗА-
РАДИ ДЕТЕТО“, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Никой не може да лиши де-
тето от правото да общу-
ва и с двамата си родите-
ли. Дори и майка му.
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Ж
ената май от най-
ранна детска въз-
раст мечтае да е 
самостоятелна – 

като се сетите за тропа-
нето є с крак, когато из-
бира с коя рокличка да се 
изфука в детската гадина, 
минете през ученическа въз-
раст, в която тя да реша-
ва с коя компания да дружи, 
какъв грим да ползва, коя 
група да слуша и стигнете 
до настояването є съвсем 
сама, без родителска наме-
са, да си избере партньо-
ра в живота. То и за мъ-
жете важи същото, но те 
не стават майки и зато-
ва няма да бъдат обекти 
на тази статия, която си 
поставя за цел да анализи-
ра точно този доста инте-
ресен момент от женския 
живот. 
Точно тогава женският 

настойчив и тропащ с крак 
„аз“ отстъпва няколко крач-
ки назад. Може би фактът, 
че девет месеца са носи-
ли малкото същество в ут-

робата си (в утробата на 
своя „аз“, така да се каже), 
мотивира жените с такава 
настойчивост и упоритост 
да започнат да употребя-
ват местоимението „НИЕ“ 
вместо това за първо лице 
единствено число „АЗ“. 
Често пъти съм се пи-

тала защо се случва това. 
Може би защото майка-
та ясно осъзнава, че без 
нея малкото бебе е обре-
чено на несъществуване и, 
ще не ще, се идентифицира 
с нея. Или, казано по-иначе, 
тя се идентифицира с него. 
Може би защото майката 
прекарва 24 часа в деноно-
щието неотлъчно до бебе-
то си – без значение дали 
клюма от умора до креват-
чето му, бута тежката ко-
личка на разходка в парка 
или се опитва да жонглира 
между бебето и паничката 
му с храна, когато то не 
иска да погълне нито една 
хапка. Или може би пък за-
щото това е най-сигурни-
ят начин да разпознае себе 

си като майка, да се почув-
ства като 

АЗ ПЛЮС ОЩЕ НЯКОГО

Само дето, съгласете се, 
някак твърде смешно звучи 
това ние. 

„Ние се събудихме то-
ку-що“ (при условие че 

майката е станала в ранни 
зори, а бебето току-що от-
варя очи).

„Ние вече не носим пам-
перси!“ (при условие 

че майката отдавна носи 
само дамски превръзки или 
тампони, и то само през 
т. нар. онези дни). 

„Ние вече ходим на гър-
не!“ (все едно се бу-

тат с бебето кой да сед-
не пръв върху онова нищо и 
никакво пластмасово нещо, 
та дори и да е пеещо!). 

„Ние се наакахме днес 
пет пъти!“ (като да 

са два пъти за бебето и 
три пъти за майката). 

„Ние вече имаме две 
зъбчета! (въпреки че 

майката може да е гълтала 

цяла нощ обезболяващи за-
ради това, че є расте по-
следният мъдрец).
Тази тенденция да се гово-

ри на „ние“ повлиява общу-
ването на майката с дру-
ги майки. При подобни сре-
щи се задават въпроси от 
типа на „Вие вече ходите 
ли?“, „Тежите ли вече десет 
килограма?“ или „Биха ли 
ви вече ваксина?“.
Странно общуване. Чак 

смешно.

КОГАТО СЕ НАМЕСЯТ 
И МЪЖЕТЕ

Обещах, че няма да ги 
споменавам в тази статия, 
но сега осъзнах, че и те 
участват в това шанта-
во общуване. Когато и те 
се присъединят към това 
„НИЕ“, чувството за един-
ство и семейна сплотеност 
става кралимарковско. На-
последък все по-често мо-
гат да се чуят мъже, кои-
то да казват „Ние сме бре-
менни!“ или „В петия ме-
сец сме.“ Или пък още по-
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абсурдното: „Наближава да 
раждаме!“ Жените се раз-
тапят, когато чуят подоб-
ни изказвания от устата 
на мъжа до себе си: „Ауу, 
колко мило! Той е идеални-
ят баща, загрижен за се-
мейството!“ Но ако пита-
те мен, в мъжка уста тези 
изречения могат да напра-
вят балончета, толкова са 
сапунени. Мъжкарски ли ви 
звучат „Няма да мога да те 
видя привечер, защото ще се 
взимаме от градина“, „Вече 
правим първи стъпчици“, 
„Вчера казахме за първи път 
„вода“? 
Мъжете говорят така 

може би ръководени от же-
ланието да се чувстват 
и те фактор в сакралния 
процес „мен са ме създали, 
аз създавам друг“.
Но какво пък! Може би 

няма нищо лошо в това, 
вместо да говорят посто-
янно за работа, коли, жени 
или преживяванията си в 
казармата, да приемат себе 
си като неделима и особе-
но важна част от детско-
то прохождане, проговаряне, 
израстване и от процеса на 
възпитание.
Но и най-хубавото има 

край. Ще дойде онзи неиз-
бежен момент, когато мал-
ките същества, надъхани с 
кураж и напомпани с къде 
повече, с къде по-малко са-
мочувствие, ще понечат да 
се отделят от татковата 
опора и от мамината сянка 
и ще се качат на своята 
си бърза кола по магистра-
лата на юношеството. То-
гава те с нокти и зъби ще 
се борят да казват „аз“. 
Ще тропат с крак, ще пос-
ветят здраве, сили и енер-
гия да открият 

КАКВО ТОЧНО СЕ КРИЕ 
ЗАД ТОВА „АЗ“ 

Тежко тогава на онези ро-
дители, които са се отъж-
дествявали изцяло с дете-
то си или пък са го кара-
ли то да се отъждествява 

с тях. Тогава борбата със 
сянката ще бъде жестока, 
а чупенето на опората ще 
е равнозначно на провал. 
Наблюденията показват, 

че родителите се връщат 
бързо към своята самосто-
ятелност (още през пери-
ода, когато детето навър-
ши 4 години). Тогава те, 
слава богу, започват да упо-
требяват отново правилно 
местоименията: „Моят син 
е голям инат“, „Дъщеря ми 
е толкова капризна“. 
Но докато децата ста-

нат на 4 години, ще тряб-
ва да изтърпим глупова-
тите реплики като „Ние 
се напишкахме върху дядо“ 
и „На дупето ни е излязла 
пришка“, изречени от стра-
на и на двамата родите-
ли. Те ще продължават да 
ги казват дори и ако, след 
като прочетат тази ста-
тия, осъз наят, че не бива.

Малките знаци 
по пътя към 
себеутвърждава-
нето

1 Всеки път, когато изричате 

„ние“, не забравяйте, че мал-

кият човек, излязъл от вашето 

тяло, расте, за да се научи да 

отстоява единствено и само 

своето „аз“. 

2 Всеки път, когато отклик-

вате на нуждите на детето 

си и ги назовавате като свои, 

се опитайте да осъзнаете, че 

всъщност бебето има корен-

но различни потребности от 

вашите. Това осъзнаване може 

дори да ви накара да се усмих-

нете.

3 Всеки път, когато татко-

то се включи в умиляващо-

то „ние“, нежно се усмихнете, 

но не забравяйте, че този не-

гов акт може да е подстъп към 

властта върху вашата незави-

симост.

4 Всеки път, когато подра-

стващото ви дете гордо 

каже „аз“ или пък употреби сво-

ето име, подкрепете го. То е 

намерило пътя към себеутвър-

ждаването.

Този текст написах само 
„аз“, а не „ние“. 

Венета МЛАДЕНОВА,

психолог
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Т
оку-що прочетох 
статията, коя-
то ще прочетете 
след малко. Бих на-

рекъл историята странна, 
но това не е достатъчно. 
Не! Tова е откачена, пара-
доксална, дори безумна ис-
тория, свързана със свръх-
секретен шпионаж, смър-
тоносна опасност за сто-
тици милиони хора и най-
рискованата форма на чо-
вешка невменяемост. Пред-

почитам никога да не се 
беше случвала, но понеже 
я има, и аз имам задълже-
нието към себе си и към 
вас най-после да я разкажа. 
Тази история е толкова 
неправдоподобна, че за да 
ви заинтригувам, реших да 
се разходя из нея, да изва-
дя почти произволно двай-
сетина думи и да напиша 
с тях ново начало. Ето ги 
нахвърляни хаотично и без 
ред. Съдете сами: „оръ-

жията на Нанда“, „воалът 
на богинята“, „ЦРУ“, „гъ-
деличкане на опашката на 
дракона“, „24 000 години“, 
„оловен ковчег“, „Джеймс 
Бонд“, „Дрийм Тийм“, „плу-
тоний“, „сделка с дявола“, 
„експлозия от синя свет-
лина“, „шпионски апарат“, 
„леден саркофаг“, „опасни-
ят демон“… 
Приятно четене!

„В началото Бог си пое 

дълбоко дъх и създаде всич-
ко живо на земята“ – така 
гласи старинната хиндуист-
ка легенда за сътворение-
то. Разказът ще ви отве-
де далеч от България, но 
близко до същността на 
тези думи – в самото леде-
но сърце на Хималаите, на 
границата между Тибет и 
Индия. Тук някъде, по-ста-
ра от човечеството и по-
търпелива от времето, се 
излежава 
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ПРЕЛЕСТНАТА 
НАНДА ДЕВИ 

– свещената, мистериозна и 
непристъпна планина, чиято 
сурова красота е съкруши-
ла не едно сърце. Казват, 
че който я е видял, нико-
га не я е забравил, никога 
не е спрял да я обича. Но 
тази любов има цена и мно-
го често стойността є е 
по-висока от живота. Само 
планината знае колко стру-

ва любовта є и само тя ре-
шава кой колко ще трябва 
да плати за нея. Прелест-
на, капризна и променлива, 
Нанда пали опасни, неразум-

ни копнежи в сърцата на 
алпинистите и често, без 
да го подозират, покорите-
лите биват покорени.
Нанда Деви означава „бо-

гиня на блаженството“, но 
местните я наричат прос-
то Богинята. Те вярват, че 
Нанда не е просто плани-
на, а висше създание, спо-
собно да променя съдби и 
да взима от всекиго оно-
ва, което пожелае. Върхът 
є се извисява на нечовешки-
те 7816 метра, но не това 
я прави едно от най-непри-
стъпните места на плане-
тата. Нанда е опасана от 
плътна огърлица от злове-
щи шестхилядници, които 
дращят с разперени пръсти 
небето и ужасяват алпини-
стите с полуотвесните си 
стени. Някои наричат пръс-
тена от върхове „оръжия-
та на Нанда“, но местните 
предпочитат името „воал-
ът на Богинята“. 
Единици са щастливците, 

надникнали отвъд този не-
прогледен воал, зад който 
от хилядолетия като кате-
драла от лед и камък се из-
висява величествената Нан-
да. Единственият проход е 
кошмарното дефиле Риши, 
което е толкова опасно и 
непроходимо, че едва през 
1934 г. хора са успели да на-
мерят път през него. Онези, 
които са оцелели сред кре-
постите на Воала, са обик-
новено на границата на си-
лите и възможностите си и 
когато пристигнат смазани 
в подножието на Богинята, 
разбират колко непосилно е 
изкачването є. 

ВЪРХЪТ Е КОШМАР 
В ТЕХНИЧЕСКО 

ОТНОШЕНИЕ 
а странният сблъсък на въз-
душни маси около него го 
прави едно от най-нестабил-
ните в климатично отно-
шение места на планетата. 
Снежни бури връхлитат из-
невиделица, коварни глетчери 
съскат под краката и чудо-

вищни, непредсказуеми лави-
ни поглъщат лакомо всичко 
по пътя си. Това е гранди-
озно и страховито място, 
величествен олтар на все-
могъщата природа. Човек не 
идва тук, за да опознае пла-
нината. Човек идва тук, за 
да опознае себе си. 
Когато попитали вели-

кия Тенсинг Норгей кое е 
най-трудното му изкачване, 
той отговорил без колеба-
ние: „Нанда Деви!“ 
Преди 30 години местни-

те жители били поразени, 
когато видели едно крехко 
и красиво момиче на път 
към суровата планина. Те 
все още говорят за него, за 
звънкия му смях, кожа от 
сняг и коса от злато. Ко-
реняците били пленени как-
то от чара и усмивката 
му, така и от изумителния 
факт, че говорело перфект-
но наречието им гархвалд. 
„Как се казваш?“ – пита-

ли го, а то отвръщало със 
смях: „Нанда! Нанда Деви!“ 
Момичето не лъжело. 23 

години по-рано баща му, ве-
ликият американски алпи-
нист и философ Уили Ън-
соулд, преминал през Воала 
на Богинята и омаломощен 
от красотата на гледката, 
приел обет, ако някой ден 
има дъщеря, да я кръсти на 
Богинята. Така и станало и 
когато навършила 21, кра-
сивата и смела Нанда Деви 
Ънсоулд, която била прека-
рала голяма част от жи-
вота си в Тибет, решила 
да покори планината, чието 
име носела. В тази експеди-
ция редом с нея бил баща 
є Уили, както и някои от 
най-талантливите алпини-
сти по онова време. 
Но въпреки това местни-

те жители не видели нико-
га повече лъчезарната Нанда 
Деви. Момичето загинало по 
време на изкачването, а чле-
новете на експедицията били 
в такова окаяно състояние, 
че се наложило да оставят 
тялото на Нанда в белите 

Нанда Деви Ънсоулд 

преди тръгването 

към върха
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обятия на планината. 
Местните твърдят, че 

Богинята, очарована от мо-
мичето, решила да го оста-
ви за себе си. 

ПЛАНИНАТА 
НЕ ТЪРПИ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 
Тя взима това, което смя-

та, че є принадлежи, и така 
младата Нанда Деви оста-
нала завинаги там, откъде-
то тръгнало името є – в 
прегръдката на Нанда Деви. 
Нека само за миг ви прех-

върля в едно много различ-
но, но не по-малко непредви-
димо място в Ленгли, щата 
Вирджиния, само на някол-
ко километра от центъра 
на Вашингтон. Тук е раз-
положена масивната сграда, 
в която се помещава Цен-
тралното разузнавателно 
управление на Съединените 
щати. Един-единствен път 
съм посещавал това място, 
но си спомням, че екскурзо-
водът представи централа-
та с думите: „Тук работят 
някои от най-интелигентни-
те хора на планетата.“ 
Може и така да е, тази 

статия няма амбициите и 
пространството да дълбае 
във функциите и ролята на 

ЦРУ. Но всички знаем със си-
гурност поне няколко неща: 
агенцията разполага с безпре-
цедентна власт, огромен ад-
министративен апарат, нео-
граничен бюджет и вездесъ-
ща шпионска мрежа. Сфера-
та є на влияние е точно 
толкова голяма, колкото си-
нята сфера, върху която жи-
вее човечеството. За 60 го-
дини ЦРУ се е превърнало в 
могъщ автономен организъм, 
нещо като система в систе-
мата, с достъп и цели, прос-
тиращи се далеч извън ми-
молетните мандати на кон-
гресмени и президенти. 
Вярно е, че в Ленгли ра-

ботят някои от най-умни-
те хора на планетата. Но 
както във всяка голяма ор-
ганизация, така и в ЦРУ 
може да откриете и край-
но некомпетентни хора, чи-
ято недалновидност и без-
отговорност граничат с 
безумие. Проблемът е, че 
когато в ръцете на таки-
ва личности попадне огро-
мна изпълнителна власт, по-
следствията рано или късно 
стават катастрофални.
През 1965 г. е организирана 

дръзка експедиция за поко-
ряване на Нанда Деви, със-
тавена от няколко елитни 

американски алпинисти, сред 
които легендарните Том 
Фрост, Луут Джерстед и 
Роберт Шалер. Но действи-
телната мисия на групата е 
строго секретна и е 

ПО-НАЛУДНИЧАВА 
ОТ ФИЛМ ЗА 

ДЖЕЙМС БОНД 
Алпинистите са изця-

ло подготвени и финансира-
ни от ЦРУ в състояние на 
абсолютна тайнственост. 
Идеята е високопланински-
ят дриймтим, подпомаган 
от индийски екип, да инста-
лира на върха на Нанда Деви 
свръхчувствителен шпионски 
апарат, с който да се сле-
дят действията на комунис-
тически Китай. За да оси-
гурят неизчерпаем източник 
на енергия за подслушвате-
ля, алпинистите са принуде-
ни да изкачат върха, влачей-
ки със себе си опасен товар 
– метален цилиндър, наречен 
СНАП, модел 19 Ц, в чий-
то център в графитена жи-
летка са разположени седем 
пръчки плутоний 238. 
Устройството превръща 

естественото радиоактивно 
разлагане в електричество, 
използвайки т. нар. ефект 
на Сийбек. Същият прин-
цип осигурява енергия за ко-

раби, пътуващи в дълбокия 
космос. Общото количество 
плутониева сплав, качена от 
алпинистите на Нанда Деви, 
е почти 2 килограма, а ради-
ацията е била толкова сил-
на, че нощем премръзналите 
шерпи се топлeли около из-
лъчващото оранжево сияние 
съоръжение. 
Периодът на полуразпада-

нето на плутония достига 
24 000 години, което оз-
начава непресъхваща, пълно-
водна река от ценна енер-
гия. Но трайният, надеж-
ден поток от топлина идва 
за сметка на неравностой-
на, фаустовска сделка с дя-
вола. Казват, че 

ПЛУТОНИЯТ Е 
НАЙ-ТОКСИЧНАТА 

СЪСТАВКА 
позната на човечеството. 
Двата килограма са в със-
тояние да убият всяко живо 
същество на планетата, а в 
края на 2006 г. руският дво-
ен шпионин Александър Лит-
виненко бе екзекутиран само 
с няколко прашинки от един 
от братовчедите на плуто-
ния – полоний 210. 
По принцип плутоният ми-

нава за метал, но поведе-
нието му е крайно стран-
но и нестабилно, дори малка 

„Впечатлявам се от всичко. И по този на-

чин мисля, че не позволявам на живота 

да ми навява скука. Доскоро ме вълнуваше из-

качването на Джомолунгма (тибетското име 

на Еверест, което означава „Богиня майка“ – 

бел. ред.) от шерпа Тенсинг от Непал и от но-

возеландеца Хилъри. Това е първото покоряване 

на най-високия връх в Хималаите, наричат го 

„покривът на света“ и будисткият свят смя-

та, че горе, на Покрива на света, живее Буда. 

Когато Тенсинг тръгва, неговото момченце, 

също шерп, му дава едно малко обелено молив-

че, оглозгано. Всяко дете, щом рисува, по мал-

ко хапе от едната страна и така огризва мо-

лива, за да му идват по-добре мислите и по-до-

бре да натъкмява въображението, като пра-

ви една рисунчица върху листа. И бащата Тен-

синг взима това моливче и то е неговият та-

лисман по време на цялата експедиция. Два-

мата се изкачиха с Хилъри на Джомолунгма, но 

там го нямаше Буда и нямаше как да се поста-

ви това малко моливче в скута на Буда. Баща-

та заравя в снега това моливче, то остана 

там, върху Покрива на света. Сега ние имаме 

едно огризано от детски зъбки моливче. Нещо 

извънредно ценно. Аз се мъча да намеря връз-

ката между подвига, който беше направен при 

покоряването на Хималаите, и детското мо-

ливче талисман, което трябваше да бъде пре-

несен през всичките тия перипетии и зимни 

лагери, за да бъде поставен в нозете на Буда. 

От една страна, е подвигът, от друга стра-

на – човешкото въображение. И аз, като пиша, 

винаги смятам, че там някъде трябва да тър-

сим пресечната точка, където реалният свят, 

реалните човешки усилия и човешкото въобра-

жение се пресичат. Именно там, в тази точ-

ка, се намира и литературата, там са пресе-

чните точки.“ 

Думите са на писателя Йордан Радичков пред 

Кеворк Кеворкян в предаването „Всяка неделя“. 

Ето как Кеворкян коментира разказа на Ради-

чков за Тенсинг в книгата си „Събеседник по 

желание“: „Историята с момченцето на шер-

па Тенсинг, което изпраща по баща си посла-

ние до Буда, никак не беше разказана случай-

но. Това беше една трогателна по своята без-

защитност метафора за смисъла на писател-

ския занаят – едно моливче, поставено в скута 

на Буда, под вечните ледове, под изпитанието 

на безвремието...“

Радичков за Тенсинг НоргейРадичков за Тенсинг Норгей
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промяна в масата му може 
да доведе до неконтролиру-
ема реакция. През май 1946 
г. в свръхсекретна лабора-
тория в Лос Аламос фи-
зикът Луис Солкин решил 
да извърши безумен експе-
римент, който бил познат 
сред учените като „гъделич-
кане на опашката на драко-
на“. Солкин, който е един 
от хората, създали атом-
ната бомба, бил предупре-
ден от Енрико Ферми, че 
експериментът е лудост, но 
това не го спряло. Учени-
ят приближил с побутване 
на палеца си две плутоние-
ви полусфери на милиметри 
една от друга, за да предиз-
вика т. нар. критична маса. 
Катастрофа би могла да на-
стъпи само ако двете по-
лусфери се докоснели една 
в друга. За да предотврати 
подобен сценарий, Солкин 
държал в дясната си ръка 
отвертка, която ги разде-
ляла. В един момент оба-
че отвертката се изплъзна-
ла, двете полусфери напра-
вили контакт и плутоният 
стигнал свръхкритично със-
тояние. Стаята била оза-
рена от експлозия от синя 
светлина, предизвикана от 
смъртоносна гама-радиация 
и от йонизацията на възду-
ха в лабораторията. 
Солкин починал малко по-

късно в неописуема агония. 
Казват, че тялото му е по-
гребано дълбоко в пустиня-
та в оловен ковчег. 
Когато преди повече от 

четири десетилетия 

АМЕРИКАНСКИТЕ 
АЛПИНИСТИ ШПИОНИ 
се отправили към Нанда 
Деви, те идеално знаели ес-
теството на мисията си 
и опасния демон, скрит в 
сърцето на съоръжението 
СНАП. Мотивацията им са 
били огромният хонорар, па-
раноята на студената вой-
на, смесена с патриотизъм 
и желание да покорят ми-
тичния връх. 

Планината обаче има-
ла свои собствени плано-
ве и по средата на послед-
ния щурм ги стоварила вър-
ху експедицията с цялата 
си снежна ярост. Виелицата 
била толкова жестока, че 
застанали на границата на 
живота и смъртта, алпи-
нистите решили да изоста-
вят подслушвателя и да се 
върнат през пролетта, за 
да довършат мисията си. 
Но когато след няколко 

месеца се добрали до също-
то място, двуметровото 
насекомоподобно съоръжение 
липсвало! 
Обзето от паника, ЦРУ 

хвърлило десетки милиони 
долари в опитите си да 
открие изчезналия апарат. 
Няколко експедиции, въоръ-
жени с хеликоптери, гайге-
рови броячи и свръхмодерна 
техника, се върнали с праз-
ни ръце. Една от теориите 
е, че СНАП е бил отнесен 
от лавина и запокитен вър-
ху леглото на огромен глет-
чер. Впоследствие радиоак-
тивната топлина на съоръ-
жението е разтопила леда 
и то е потънало дълбоко 
в сърцевината на глетчера. 
По-късно ледът се е фор-
мирал отново, запечатвайки 
отвора завинаги. 
Другата всяваща паника 

вероятност е, че някой ня-
как си се е добрал до плу-
тония, преди втората екс-
педиция да стигне до него. 
В продължение на десети-

летия 

ЦРУ ПАЗЕШЕ 
РЕВНИВО ТАЙНАТА 

на Нанда, но в последни-
те години истината започ-
на да изплува на повърхност-
та. Пръв пропя легендарни-
ят индийски алпинист М.С. 
Коли, който е участвал в 
злощастната експедиция. 
Тези американски членове на 
групата, които все още са 
живи, също отвориха усти. 
Някои от тях се смятат за 
манипулирани, други страдат 

от мистериозни тумори и 
искат обяснение. Единстве-
ният, който все още пази 
дадения обет на мълчание, 
е Том Фрост. Самото ЦРУ, 
разбира се, както винаги е 
извън досега на каквато и 
да било институция, търсе-
ща отговорност. 
Едва ли някога въобще 

ще узнаем кой точно е бил 
този турбокретен, който 
е бил осенен от гениална-
та идея да изпрати едно 
от най-отровните и неста-
билни вещества на плане-
тата в един от най-нес-
табилните є райони. Днес 
вече няма желязна завеса и 
светът е коренно променен. 
Студената война е глобал-
но затоплена и вече ни гро-
зят други опасности. Теори-
ята за откраднатия плуто-
ний не е напълно изключе-
на, но е по-вероятно двата 
килограма отрова да са по-
гребани в ледения саркофаг 
на глетчера Деви. Вече 25 
години планината е напълно 
затворена от индийското 
правителство, но през 2005 
г. известният алпинист Пи-
тър Такеда се добра в бли-
зост до Нанда и взе про-
би от почвата. Лаборатор-
но изследване потвърди на-
личието на плутоний 239, 
който не съществува сво-
бодно в природата. 
След около 20 години ме-

талната черупка на съоръ-
жението СНАП ще короди-
ра, но плутоният ще про-
дължи да пръска смърт дъл-

го след като всички ние 
сме си отишли от този 
свят. И това, което смра-
зява кръвта ми, е фактът, 
че именно този глетчер е 
източникът на свещената 
река Ганг. Всички знаем, че 
тя е по-мръсна от Парис 
Хилтън в неделя сутринта, 
но когато във водите є по-
тече плутоний, жертвите 
ще бъдат милиони. 
Дали ще си вземем поука 

от тази потискаща исто-
рия? Дали някога ще разбе-
рем, че никoй не е по-могъщ 
от планината? Ще осъз наем 
ли някой ден, че не всяка 
причина оправдава послед-
ствието? Едва ли. Човешка-
та раса има ненаситен апе-
тит към самоунищожение 
и фатална глупост. Доста-
тъчен е един самозабравил 
се елемент с изпълнителна 
власт и пръст върху спу-
съка. 
Чудя се какво ли мисли 

планината. Нали тя, коя-
то ще ни надживее всички-
те, винаги взима това, кое-
то смята, че є принадлежи? 
Великата богиня Нанда не е 
нито мъртва, нито спи. Тя 
просто чака с насмешка, за-
щото знае, че времето е на 
нейна страна. 
Преди много години Бог е 

поел дълбоко дъх и е съз-
дал всичко живо на земята. 
Така гласи старата мъдра 
легенда, но големият въпрос 
е кога ли най-после ще му 
писне от нас и ще издиша.

Иво ИВАНОВ, Канзас
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О
т 2 до 9 януари тази година 
бях на зимен ски-лагер, организи-
ран за децата на преподаватели 
и служители от СУ „Св. Кли-

мент Охридски“ в централната зим-
на база в Мальовица. По същото вре-
ме там лагеруваха и около 15 други 
деца – с интелектуални затруднения 
– заедно със своите възпитатели и 
придружители. Готвеха се за зимните 
игри в Айдахо през месец февруари. С 
тях изкарахме десетина незабравими 
дни. Децата заедно се хранеха, нари-
суваха зимата и подредиха рисунките 
си в изложба, състезаваха се в съот-
ветните дисциплини и категории, на-
правиха си карнавал и ни поканиха да 
бъдем техни гости... На този лагер 
имах честта да се запозная с бъдещи-
те призьори от тазгодишните зимни 
игри „Спешъл олимпикс“: 

СПАСКА, РОСЕН, 
ГЕОРГИ И ЛЮБОМИР 

Макар че тогава никой не знаеше 
дори кои от всички подготвящи се 
ще заминат за Щатите, защото по 
правило не заминават най-добрите, а 
онези, които са имали своя сполучлив 
жребий. Затова на игрите не зами-
на по-бързият от братята близнаци 

Крапузови – Калоян, а жребият опре-
дели Георги Крапузов. Слава богу, той 
пък не се посрами и спечели брон-
зов медал.
Ще ви разкажа един любопитен епи-

зод от мальовишкото ни съжител-
ство с тези деца. Един следобед 
трябваше да заведа университетски-
те малчугани до ски-пистата „Ръжда-
вица“ по пряката, но доста стръмна 
пътека през гората над базата. По 
пътя срещнахме група от децата на 
„Спешъл олимпикс“, които отиваха на 
разходка до същото място. Втурна-
хме се да им помагаме, но в някакъв 
момент се оказа, че не те, а универ-
ситетските деца са

В „НЕРАВНОСТОЙНО“ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

и имат нужда от помощ, защото бяха 
екипирани с тежки ски-обувки и по 
едно време започнаха да буксуват на-
горе по пътя. Тъкмо тогава олимпий-
четата от Смолян и Чепеларе граб-

наха щеките им и с тях започнаха да 
ги изтеглят нагоре. Една от възпита-
телките на спортните ни надежди за 
„Спешъл олимпикс“ ме изненада с ин-
формацията, че хората с интелекту-
ални затруднения имат с една хромо-
зома повече от обикновените просто-
смъртни. Колко ли още неща не е от-
крила науката за тези, които ние оп-
ределяме като различни от нас... Тога-

БЪЛГАРИТЕ СЪС 7 МЕДАЛА ОТ АЙДАХОБЪЛГАРИТЕ СЪС 7 МЕДАЛА ОТ АЙДАХО
НА ЗИМНИТЕ ИГРИ „СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС“ 
В БОЙЗИ, АЙДАХО, БЪЛГАРСКИТЕ 
УЧАСТНИЦИ СЕ ПРЕДСТАВИХА ПОВЕЧЕ 
ОТ ОТЛИЧНО, ДОКЛАДВА В РЕДАКЦИЯТА 
НА „БЕЛА“ СПЕЦИАЛНИЯТ НИ 
„КОРЕСПОНДЕНТ“ ФАНИ БЛАГОЕВА. 
ЗА ЖАЛОСТ ТЯ НЕ СТИГНА ДО АЙДАХО, 
НО ЗАТОВА ПЪК ПРИСЪСТВА НА 
ПОДГОТОВКАТА НА СПОРТИСТИТЕ НИ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ В МАЛЬОВИЦА. А ЗА 
ОСТАНАЛОТО ПОПИТА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ 
АНТОН ХИДЖОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В СУ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И  ЕДИН ОТ 
ДВАМАТА ТРЕНЬОРИ НА УЧАСТНИЦИТЕ НИ 
В ТАЗГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА ЗИМНИТЕ 
ИГРИ „СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС“.

Делегацията 

НА „СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС“ – БЪЛГАРИЯ 

НА ЗИМНИТЕ ИГРИ 2009

 Гергана Георгиева – водач 

 гл. ас. Антон Хиджов – треньор (пре-

подавател в СУ „Св. Климент Охридски“) 

 доц. д-р Николай Панайотов – треньор 

(преподавател в Националната спорт-

на академия) 

 Спаска Топалова (20 г.), Смолян – със-

тезател 

 Росен Дльогов (11 г.), Чепеларе – със-

тезател 

 Любомир Попов (20 г.), Самоков – със-

тезател 

 Георги Крапузов (23 г.), Банско – със-

тезател
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ва, в онзи момент, когато децата си 
помагаха взаимно, за да изкачат висо-
чината, удовлетворението в душата 
ми бе пълно. Присъствах на раждане-
то на едно приятелство. 
След тази случка нямаше случай, в 

който децата да се разминат по ко-
ридора или да се срещнат на плаца 
и да не се усмихнат широко един на 
друг, да се спрат и да поговорят. 
Изведнъж се сетих, че през май тази 

година Спаска Топалова ще бъде аби-
туриентка. Тя ми сподели, че мечтае 
да стане фризьорка. Поплакваше си, 
когато се уморяваше от тренировки-
те в Мальовица, но не се отказваше 

и слушаше наставленията на треньо-
рите и възпитателките. И ето че се 
завърна с два златни медала от иг-
рите. За подвизите на останалите 
участници в „Спешъл олимпикс“ разго-
варях с главен асистент Антон Хи-
джов, преподавател в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ и  един от двамата 
им треньори.

– Колко спортисти участваха 

на тазгодишните зимни игри 

в Айдахо?

– В тези игри среща си дадоха над 
3000 спортисти с интелектуални за-
труднения и още 7000 доброволци и 
1000 технически лица и организатори 
от над 140 страни от цял свят. От 
гледна точка на броя на участниците 
и на ангажираните лица мащабите на 
тези игри са наистина огромни. 

– Организацията на ниво ли беше?

– Е, имаше какво още да се желае, 
ако зимните игри се сравнят с лет-
ните в Шанхай. В Айдахо нямаше до-
броволци, прикрепени към участници-
те, пътувахме по 64 км от хотела 
в Бойзи до Нампа (мястото на със-
тезанията), което се равнява на око-
ло един час и половина и толкова на 
връщане. Ставахме в 5 часа всяка су-
трин. Консумирахме храна от екопа-
кети, а в планината по време на със-
тезанията – от кутии. Там бяхме на-
станени в палатки. 
А иначе състезанията бяха органи-

зирани перфектно, всичко бе като 
на световно първенство. Програмата 

беше стройна, всичко бе точно и съ-
образно правилника.

– Споделете повече подробности 

за състезанията...

– Игрите включваха следните дис-
циплини: ски – алпийски дисциплини, 
ски-бягане, сноуборд, бързо пързаляне 
с кънки, фигурно пързаляне и хокей в 
зала (не на лед). Припомням, че хора-
та с интелектуални затруднения се 
разделят на групи (дивизии) в зависи-
мост от възрастта и възможност-
ите (според заболяването и степен-
та на владеене на карането на ски 
или кънки). Една група (дивизия) е 
съставена от трима до осем души. 
Важно е да се отбележи, че наши-
те представители участваха в пъл-

 Движението „Спешъл олимпикс“ е създаде-

но през 1968 г. от Юенис Кенеди Шривър. То е 

движение на доброволци с нестопанска цел за 

благото на хората с интелектуални затруд-

нения. Обединява повече от 2 млн. души от 

над 160 страни в света. „Спешъл олимпикс“ е 

независима организация и е призната от Меж-

дународния олимпийски комитет (МОК). 

 „Спешъл олимпикс“ – България е създадена 

през 1994 г. и има мисията да организира це-

логодишната спортно-състезателна дейност 

в различни олимпийски спортове за деца и въз-

растни с интелектуални затруднения.

 От 7 до 13 февруари тази година в Бойзи, 

щата Айдахо, се състояха зимните игри на 

„Спешъл олимпикс“. Българската делегация бе 

съставена от седем души: четирима спорти-

сти, двама треньори и един водач. Малко, но 

много силни се оказаха българските предста-

вители на „Спешъл олимпикс“.

Знаете ли, че...

Класиране на 
българските участници 
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Спаска Топалова спускане 20 м през една  

  врата

Спаска Топалова 10 м ходене със ски

Росен Дльогов супер гигантски слалом

Росен Дльогов гигантски слалом

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Росен Дльогов слалом

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

Любомир Попов гигантски слалом

Георги Крапузов слалом

ЧЕТВЪРТО МЯСТО

Любомир Попов супер гигантски слалом

Любомир Попов слалом

Георги Крапузов гигантски слалом

СЕДМО МЯСТО

Георги Крапузов супер гигантски слалом

Откриването Георги на урок по езда

Бела, брой 4 (134), 2009 85



ни дивизии, т. е. от по 8 участни-
ци. Това още повече повишава стой-
ността на спечелените призови мес-
та и медали.

– Какви са впечатленията ви от 

престоя ви в Айдахо и от всичко 

преживяно там?

– Церемонията по откриването се 
състоя в зала – бе семпла, но ат-
рактивна. Като се има предвид, че 
щатът Айдахо се свързва с индианци-
те, съвсем естествено бе огънят да 
бъде запален в индиански жертвеник 
и да бъде акцентирано върху местни-
те обичаи. 
Между хората с интелектуални за-

труднения като че ли няма езикови 
бариери. Усмивките им изпълват прос-
транството, а смехът е завладяващ 
приятел на всички. 
Награждаването на победителите в 

тези състезания е без знамена и хим-
ни – всички са равни. 

– Успяхте ли да влезете в ритъма на 

живота на местните хора?

– През първите четири дни бяхме 
настанени по няколко души в прием-
ни семейства в провинцията. Бяхме 

в едно ранчо (ферма), където имахме 
възможност да яздим коне, да кара-
ме модерна зимна техника (моторни 
шейни и трактори). Карахме и ски 
и стреляхме. Впрочем това е семей-
ство доброволци, които, освен че ни 
храниха, бяха и наши гидове и ни по-
могнаха да опознаем Айдахо и Съеди-
нените щати въобще. 
След това се преместихме в Бойзи, 

главния град на щата Айдахо, с насе-
ление 120 000 жители. Намира се сред 
планини и е характерен с ниското си 
сградостроителство. 

– След отминалите зимни игри 

през 2009 г. какви изводи си 

направихте?

– С голяма доза горчивина трябва да 
споделя, че ние бяхме „бедните род-
нини“ като облекло и екипировка на 
състезанията. На фона на страни, об-
лечени като за световна купа, това 
личи още повече. Държавата не се по-
грижи за екипирането ни този път. 
Вероятно „Спешъл олимпикс“ – Бъл-
гария трябваше да я моли по-насто-
ятелно... 
Добре че се намериха добри хора и 

спонсорираха колкото можаха група-
та, но на по-високо равнище като 
че не се сетиха, че и това са със-
тезания от международния спортен 
календар на България, че и това са 
представители на европейска Бълга-
рия. Не желая да коментирам, че за-
конът за финансови и материални 
награди на олимпийските шампиони 
и медалисти на България при шампи-
оните с интелектуални затруднения 
не действа. Само ще спомена фа-
ктите: самоковецът Любомир Попов 
работи като… гробар, Георги Кра-
пузов живее в пригодено за млади 
хора в неравностойно положение жи-
лище, но заедно с брата си близнак 
е във финансов недоимък… Остана-
лото го знаем – чудесно представя-
не, което ще бъде записано в исто-
рията на „Спешъл олимпикс“. Много 
повече може да се направи за тези 
хубави хора. В сравнение с предиш-
ните зимни игри в Нагано (3 злат-
ни, 1 сребърен и 1 бронзов медал), 
представянето на българите е пове-
че от отлично.

Фани БЛАГОЕВА

Материалът е посветен на 15-годишнината от създаването на „Спешъл олимпикс“ – България (1994 г.), 80-годишнината на спорта 

в СУ „Св. Климент Охридски“ (1929 г.) и 120-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“.

Снежно изкуство в Айдахо

На преден план – Спаска Топалова

По мъжки...
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ЖИВЕЕМ ПО-ДЪЛГО, МИСЛИМ „ПО-КЪСО“
ЛЮБОПИТНОЛЮБОПИТНОЛЮБОПИТНО

С
ъвременният начин на живот 
по парадоксален начин промени 
фундаментално усещането ни за 
време, така че да ни се стру-

ва, че мислим по-бързо, а живеем по-
дълго. Дали причината е, че искаме да 
„поберем“ повече неща в един час или 
че ни се струва, че други искат това 
от нас? Факт е, че 

ВСИЧКО ДНЕС СТАВА ПО-БЪРЗО 
случва се по повече и се променя по-
стоянно. Преди време автоматизирах-
ме работата си с помощта на маши-
ните, за да ни остава повече време за 
други занимания. Днес обаче машини-
те автоматизираха „производството“ 
на изискваща постоянното ни внима-
ние информация, което, естествено, 
изяжда от времето ни. Ако някой на-
пример изпрати един имейл на десет 
адреса, вниманието му (теоретично) 
се ангажира с десет души. И това е 
само един безобиден пример. 
Откакто разни трудности изчезна-

ха от ежедневието ни (на Исак Ню-
тон му е коствало много време да се 
придвижи от Кембридж до Лондон с 
каляска например), всяка непродуктив-
но използвана минута ни се струва 
пропусната възможност. 
В резултат днес ние можем да из-

мерваме 

МНОГО ПОВЕЧЕ В МНОГО 
ПО-МАЛКИ ВРЕМЕВИ ЕДИНИЦИ 

Като започнем от прелетените със 
самолет мили и калориите (грамовете 
мазнини и въглехидрати), минем през 
крачките, направени върху бягащата 
пътека, и стигнем до борсовите ин-
декси и милионите изядени хамбурге-
ри – всички неща ние пресмятаме в 
минути и секунди. За жалост това 
оказва влияние върху начина ни на ми-

слене и планиране: предприятията се 
ориентират по краткосрочните успе-
хи, политиците – по изборите, учили-
щата – по резултатите от тестове-
те, а повечето от нас – по прогно-
зата за времето вместо по климата. 
Всеки знае за глобалните проблеми, но 
си остава „арестуван“ зад решетки-
те на тук и сега. 
Този феномен е забелязан в своя 

краен вариант в САЩ веднага след 
11.09.2001 г., когато хората масово 
са престанали да си уговарят сре-
щи и никой не е искал да печели от 
каквото и да било. Същото се случ-
ва и в Русия през 1989 г., когато ни-
кой не искал да планира дългосрочно, 
тъй като усилията не си заслужа-
вали. Днес американците се държат 
по подобен начин – предприятията 
не инвестират, хората не си правят 
никакви планове нито за професио-
нално развитие, нито за брак, нито 
за придобиване на жилище. Всичко е 
замряло. 

ВМЕСТО „АЗ ИСКАМ“ 
отвсякъде можеш да чуеш „Бих ис-
кал да помисля още малко“ или „Ис-
кам да опитам“. По-добре е да се 
концентрираш върху близкото бъде-
ще (тримесечието например), защото 

кой знае какво ще работиш през след-
ващата година. И е за предпочитане 
веднага да вземеш този изпит, тъй 
като това, което научиш днес, и без 
това няма да има стойност след де-
сет години. 
Можем ли да променим този начин на 

мислене? Проблемът, освен че е соци-
ален, е и духовен. По-възрастните от 
нас са пораснали с четене на книги и 
не са си играли с интерактивни играч-
ки. Точно това ги е стимулирало сами 
да откриват начините, по които да 
общуват с другите и със света. Днеш-
ните деца живеят в свят на сгъстено 
време, което по-скоро потиска фанта-
зията им, отколкото я развива. 
Изобилието от предварително сдъв-

кана информация прилича на готово 
ястие с консерванти, което би могло 
сериозно да навреди на духовната об-
мяна на веществата при децата (ко-
ето означава на тяхната способност 
сами да преработват информацията). 
Дали те ще са в състояние да раз-

личават причината от следствието, 
да мислят научно, да прочетат една 
цяла книга, а не само едно малко есе? 
Отговорите не са известни, но си за-
служава да помислим дългосрочно вър-
ху тези въпроси. 

По материали от чуждия печат

МОДЕРНИЯТ ЖИВОТ СТАВА ВСЕ 
ПО-ЗАБЪРЗАН. МАШИНИТЕ ПРИСПАХА 
БДИТЕЛНОСТТА НИ. ЖИВЕЕМ В НАПРЕГНАТ 
СТРАХ, ЧЕ ВСЯКА МИНУТА ПРОПУСКАМЕ 
ПО НЕЩО. ПРАВИМ СИ САМО 
КРАТКОСРОЧНИ ПЛАНОВЕ. МОЖЕМ ЛИ 
ДА СЛОЖИМ КРАЙ НА ТОВА?!
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„Х
ибернация“ е научно-
то наименование на 
зимния сън, наблюда-
ван при някои жи-

вотни. Това изключително ин-
тересно физиологично състо-
яние им позволява да спестя-
ват големи количества енер-
гия и да оцеляват при усло-
вия, при които в будно със-
тояние биха загинали. Хибер-
нацията може да продължи 

ОТ НЯКОЛКО ДНИ ДО 
НЯКОЛКО МЕСЕЦА 

Тя позволява животните да 
съхранят жизнената си енер-
гия при продължителни ниски 
температури или други не-
благоприятни условия за жи-
вот. Състоянието се харак-
теризира със забавяне на ме-
таболитните процеси, пони-
жаване на телесната темпе-
ратура и потиснато диша-
не. Като енергиен резерв по 
време на хибернационния пе-
риод служат телесните маз-
нини, натрупани през топли-
те месеци. Някои животни 
са в хибернация непрекъснато 
по време на застудяването, 
докато други се пробуждат 
за кратко веднъж седмично. 
Хибернацията е характерна 
както за сухоземни, така и 
за редица водни животни. 

ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ХИБЕРНИ-
РАЩИ ЖИВОТНИ СА ПРИЛЕПИТЕ, 

КАТЕРИЦИТЕ, ТАРАЛЕЖИТЕ, МЕЧ-
КИТЕ, СЪЩО ТАКА КОСТЕНУРКИ-
ТЕ, ЗМИИТЕ, ЖАБИТЕ, ТРИТОНИТЕ 
И ДР. ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ МОГАТ 
ДА ХИБЕРНИРАТ КАКТО ВЪВ ВОДА-
ТА (EВРОПЕЙСКА БЛАТНА КОСТЕ-
НУРКА), ТАКА И НА СУШАТА (ВО-
ДНИ ЗМИИ).
При мечката хибернацията 

не е същинска – докато сър-
дечният є ритъм и дишане-
то є са относително заба-
вени, телесната є темпера-
тура не се понижава, а дори 
може да се повиши. Подоб-
на е хибернацията на язовци-
те и опосумите. Преди изпа-
дането в състояние на зимен 
сън повечето животински 
видове се хранят обилно, за 
да се презапасят с енергия. 
Навлизането в хибернационен 
период се дължи на засилена-
та продукция на тиронамини, 
чиито ефекти са понижава-
не на телесната температу-
ра и потискане на невронал-
ната активност. 
Изследване на австралий-

ски учени, проведено през 
2007 г., показа, че хиберна-
цията може да 

ТРАЕ ПО-ДЪЛГО 
ОТ ДОСЕГА ИЗВЕСТНОТО 
Експериментът бил прове-

ден с опосум от породата 
„джудже“. След като дали 
обилно количество храна на 

малкия бозайник, той преял, 
свил се на топка и спал цели 
367 дни. Преди този резул-
тат да стане факт, се смя-
таше, че най-дългият период 
на хибернация в природата е 
около седем месеца. Учените 
са изчислили, че по време на 
едногодишния си сън опосу-
мът бил използвал 1/40 от 
енергията, която му трябва-
ла в будно състояние. 
Логичният въпрос е „Въз-

можно ли е всичко това да 
се случи при хората?“. Вре-
мето и историята са ни по-
казали недвусмислено, че из-
мислиците от научната фан-
тастика могат и стават 
реалност. Всичко е въпрос 
само на време. В не един или 
два фантастични филма сме 
виждали как „приспиват“ ас-
тронавтите за няколко годи-
ни, докато космическият ко-
раб стигне до набелязаната 
далечна цел. Европейската 
космическа агенция (ЕКА) в 
момента проучва дали това 
не може да стане реалност. 
Състоянието на дълъг сън 
би помогнало много на ас-
тронавтите при пътуване с 
продължителност в години. 
Спейки непробудно, няма да 
се налага да се хранят, да 
пият вода и прочие, а това 
ще спести много място на 
кораба. Той ще е значител-
но по-лек и лесен за изстрел-

ване. Работещите по проек-
та предвиждат, че хиберна-
цията при хората ще ста-
не факт след около 10 годи-
ни в най-добрия случай. Про-
блемът не е в откриването 
на медикамент, предизвикващ 
изпадането в това състоя-
ние (той вече е открит), а 
в последиците, които могат 
да настъпят след толкова 
дълго обездвижване, загуба на 
мускулна маса и сила. 

ИЗПАДАНЕТО НА ХОРА 
В ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ

би било от голяма полза не 
само за бъдещите мисии в 
космоса. Едно от най-окура-
жаващите открития на уче-
ните е, че има два гена, от-
говорни за хибернацията, и 
те се срещат не само при 
животните, спящи зимен сън, 
но при много повече видове, 
включително и при човека. 
Следователно е напълно въз-
можно човек да изпадне в хи-
бернация. Трябва само да бъде 
открит правилният и безо-
пасен начин. В търсенето му 
учените установили, че га-
зът сероводород (H

2
S) може 

да предизвика подобно състо-
яние при лабораторни миш-
ки. Този газ има характер-
на лоша миризма на развалени 
яйца. Той е токсичен и смър-
тоносен. Според американски 
изследователи при внимател-

„ЗИМЕН СЪН“ ПРИ ХОРАТА?„ЗИМЕН СЪН“ ПРИ ХОРАТА?
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ното му дозиране той може 
да предизвика „зимен сън“ при 
лабораторни мишки, който е 
напълно обратим и без стра-
нични ефекти. 
Метаболизмът и сърдечни-

те функции на мишките се 
забавили, след като те били 
изложени на постоянна, ниска 
доза сероводород в продъл-
жение на няколко часа. През 
това време учените следели 
сърдечните им функции, ди-
шането им, кръвното им на-
лягане и други жизненоважни 
показатели. В рамките на 10 
минути метаболизмът, диша-
нето и сърдечната функция 
се забавили чувствително, 
но кръвното налягане и са-
турацията (съдържанието на 
кислород в кръвта) останали 
стабилни. Което показва, че 
мозъкът, сърцето и другите 
органи не страдат от лип-
са на кислород. След спиране 
доставките на сероводород и 
осигуряване на чист въздух 
всички мишки се събудили, а 
при последващото наблюдение 
не са открити никакви стра-
нични реакции. В момента се 
провеждат проучвания върху 
по-големи животни, а тези 
върху хора предстоят. 
Не само учените, експери-

ментиращи със сероводо-
род, обаче са в състояние да 
„приспят“ лабораторни миш-
ки, въпреки че тези живот-
ни не са пригодени да спят 
зимен сън. Молекулярният 
биолог Чен Лий и неговият 
екип от Тексаския универси-
тет открили, че съединение-
то 5-аденозин-монофосфат (5-
АМР) също предизвиква изпа-
дане на лабораторните миш-
ки в състояние на хибернация. 
Ученият обяснява, че една ин-
жекция от 5-АМР би могла 
да предизвика подобно състо-
яние и при хората. Той обаче 
разглежда проблема от съвсем 
различен ъгъл, търсейки 

ПЛЮСОВЕ ОТ МЕДИЦИН-
СКА ГЛЕДНА ТОЧКА 

Какво става по време на 
хибернация със спящото жи-
вотно? Освен промените в 
температурата, дишането, 
сърдечната дейност се про-
меня и метаболизмът, вслед-

ствие на което натрупаните 
мазнини започват да се из-
гарят. Точно това привлякло 
вниманието на учения. Той се 
замислил съвсем логично дали 
това не е възможно да стане 
и при нас, хората? Човешки-
ят метаболизъм да се прена-
сочи от изгаряне на глюкоза 
към изгаряне на мазнини. Ако 
това е възможно, то изпада-
нето в хибернация би било 
най-ефективното лечение на 
затлъстяването. Само след 
няколко години съвременната 
молекулярна биология може да 
превърне мъчителните диети 
в далечен спомен. Представе-
те си как, вместо да гладу-
вате 2 месеца, за да свали-
те 10-те излишни килограма, 
ви приспиват за 1 седмица и 
като се събудите, сте с нова 
фигура! Мазнините се то-
пят, а през това време вие 
нито гладувате, нито си да-
вате зор във фитнеса, прос-
то си спите. Това е изключи-
телно нестандартна идея за 
лечение на затлъстяването и 
според екипа на Чен Лий – 
напълно възможна за реали-
зация. Откритието на тази 
група учени е патентовано и 
вече се работи за практи-
ческото му реализиране. Хи-
бернацията ще бъде обект 
на лабораторни изследвания в 
бъдещото десетилетие спо-
ред американските и европей-
ските учени, но според япон-
ските им колеги тя ще ста-
не възможна за хората много 
по-скоро. Какво им дава по-
вод да мислят така? 

КАКВО СЕ СЛУЧИЛО С 
МИЦУТАКА УЧИКОШИ?
Едно странно събитие в 

края на 2006 г., случило се 
с 35-годишния планинар Ми-
цутака Учикоши. На 7 ок-
томври, след барбекю с коле-
ги в планината Роко в Запад-
на Япония, колегите му ре-
шават да слязат с лифта, 
а той тръгва пеша. Загуб-
ва се в планината и още съ-
щия ден, подхлъзвайки се на 
сипей, си счупва таза и ос-
тава напълно неподвижен. И 
така повече от 3 седмици – 
без храна, без вода, без дви-
жение. Откриват го случайно 

минаващи туристи след цели 
24 дни. Телесната му тем-
пература била паднала до 22 
°С, пулсът му – едва доло-
вим, а много от органите му 
функционирали на много ниски 
обороти. Според лекувалите 
го през последвалите седми-
ци доктори Учикоши бил из-
паднал в безсъзнание след па-
дането, което „включило“ 
инстинктите за оцеляване 
и те „заповядали“ на тяло-
то му да изпадне в състоя-
ние, наподобяващо хибернация, 
пише вестник „Гардиън“. 
„Органите му забавили дей-

ността си, а мозъкът му 
останал защитен – казва д-р 
Шиничи Сато. – Смятам, че 
сега капацитетът му е въз-
становен 100 процента.“
„На втория ден лежах на 

една поляна, слънцето грееше 
и се чувствах много прият-
но. Това е последното, което 
си спомням. След това веро-
ятно съм заспал“ – разказва 
самият Учикоши на специал-
на пресконференция след из-
писването му от болница в 

Кобе, в която е бил близо 
два месеца, за да се възста-
нови след случилото се.
„Този случай е революционен 

– казва проф. Хирохито Ши-
оми от университета във 
Фукуяма. – Учените трябва 
да разберат как точно па-
циентът е оцелял при тол-
кова ниска телесна темпера-
тура и как тя е спаднала – 
рязко или постепенно.“ Те са 
категорични, че проучването 
на този случай ще ги прибли-
жи много по-бързо до пос-
тигането на хибернация при 
хората, отколкото опитите 
с мишки. 
Макар и само на един човек, 

хибернацията вече се е случ-
вала. Благодарение на нея жи-
вотът му е бил спасен. Този 
случай показва колко неподози-
рани и интересни неща крие 
бъдещето. Колко невероятни 
от днешна гледна точка неща 
само след няколко десетиле-
тия ще излязат от зоната 
на фантастиката и ще ста-
нат част от реалността. 

Дарина ЦОНКОВА
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„Никога не се 
предавай“ 
Този филм спокойно може да бъде 

определен като „Кървав спорт“ 

(най-известната лента на Жан-

Клод ван Дам) на XXI век. Един 

тийнейджър ще се впусне в бит-

ката на живота си. Джейк Тейлър 

се премества в ново училище, къ-

дето се запознава с красавицата 

Баха. Заради нейното внимание 

обаче младежът си спечелва най-

опасния противник – шампиона на 

гимназията по смесени бойни из-

куства Райън Макарти. Винаги 

център на вниманието, Райън за 

първи път се чувства пренебрег-

нат и решава да даде урок на но-

вото момче. След като е пребит и унизен в неравен двубой, Джейк се 

готви да отвърне на удара. Той започва усилени тренировки по бойни из-

куства, за да се изправи срещу своя съперник в най-бруталния боен тур-

нир, на който правила няма.

„Хамлет 2“
Няма по-абсурдна идея от тази 

да се направи продължение на 

най-великата трагедия на Ше-

кспир. Но именно това се пре-

връща в спасителна сламка за 

един провалил се актьор в тази 

налудничава комедия, дело от 

продуцентите на друг подо-

бен филм – „Мис Слънчице“. Дей-

на Марш е затънал в проблеми 

и затова се съгласява да ста-

не преподавател по театрално 

майсторство в една гимназия. 

Тук обаче той се сблъсква с без-

различието на учениците си и с 

нелюбезността на директора. 

Директорът довършва Дейна с 

новината, че предстои закрива-

нето на училищния драматичен кръжок. Единственият шанс за оцеляване 

на пишман учителя е да постави на сцена своя шантав мюзикъл „Хамлет 

2“. Резултатът е наистина потресаващ!

„Огледала“
Един мъж се изправя срещу най-

големия си кошмар в този ужа-

сяващ трилър. Заради проблеми-

те си с алкохола детектив Бен 

Карсън (Кийфър Съдърланд) губи 

работата си, а съпругата му го 

напуска. Единственият човек, 

който му подава ръка, е сестра 

му Анджела. Карсън се пренася 

при нея и започва работа като 

нощен пазач в запустялата 

сграда на градския търговски 

център. Преди години в нея е 

станала голям пожар, при който 

загинали много хора. Дали обаче 

техните духове не се завръщат 

от отвъдното за отмъщение, 

използвайки огромните огледа-

ла в сградата? В началото Кар-

сън мисли, че полудява, но когато сестра му е брутално убита, той ре-

шава да разбули мистерията с цената на собствения си живот.

„Спектър 
на утехата“
Даниел Крейг е отново във 

върхова форма като Джеймс 

Бонд в продължението на „Ка-

зино „Роял“. Легендарният шпи-

онин се опитва да разкрие 

мистерията около смъртта 

на Веспър Линд – жената, в ко-

ято се влюби и която разби 

сърцето му. Така той попада 

на Доминик Грийн – безмилос-

тен бизнесмен, оглавяващ съм-

нителната организация „Спек-

тър“, която се опитва да зав-

ладее някои от най-ценните 

природни ресурси. Бонд се оп-

итва да разобличи „Спектър“, 

но единственият му съюзник 

в тази мисия се оказва краса-

вицата Камил (Олга Куриленко), която има лични сметки за уреждане с 

Грийн. Останалото е зрелищен екшън с експлозивни битки и каскади в 

най-добрите традиции на Бонд поредицата.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

„Примка“
Смущаваща еротична мисте-

рия с шокираща развръзка. Да-

ниел е талантлив млад танцьор, 

чиято кариера се развива ус-

пешно. По време на репетиции-

те за ново шоу той излиза за ци-

гари и изчезва. Младият мъж се 

оказва жертва на похищение от 

три маскирани жени и се свес-

тява на непознато място, прико-

ван с вериги за пода. Но най-ло-

шото тепърва предстои – Дани-

ел ще трябва да удовлетворява 

необичайните сексуални желания 

на похитителките си. Напъл-

но сломен от преживения кош-

мар и едва не загубил разсъдъка 

си, Даниел все пак успява да из-

бяга. Но за да може да започне живота си отначало, единственото, кое-

то му остава, е на всяка цена да открие своите мъчителки и да разчис-

ти сметките си с тях.

„Доведени 
братя“
Някои мъже отказват да пора-

снат и се превръщат в непо-

силно бреме за... своите роди-

тели. Такива са главните ге-

рои в тази комедия с доста де-

белашки шеги. Бренан и Дейл 

може и да са по на 40 години, 

но се държат като типичните 

тийнейджъри и единствено-

то, което ги вълнува, са коми-

ксите и рокмузиката. Двамата 

вдетинени загубеняци, които 

си приличат толкова много, се 

запознават, след като майка-

та на единия и бащата на дру-

гия решават, че възрастта им 

не е пречка да минат повторно 

под венчило. Така Бренан и Дейл ще трябва да живеят под един покрив – 

нещо, за което и двамата не са подготвени. Докато си погаждат гадни 

номерца, доведените братя може би все пак ще успеят да намерят общ 

език за радост на родителите си.
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Super Auto 
Hits vol. 22
21 от най-големите ак-

туални хитове, както и 

най-добрите нови денс 

и клубни парчета са съ-

брани в тази компила-

ция. Сред тях е новото 

румънско чудо – чаров-

ницата Inna със своята 

превзела класациите пе-

сен HOT. Тук са и ново-

то предложение на мом-

четата от Akcent – Stay 

with Me, разбиващият 

сингъл на Бени Бенаси 

и Channing – Come Fly Away и завръщането на белгийския проект Lasgo с 

песента Out оf My Mind. Още куп клубни химни от Ян Кери, Алекс Барати-

ни, Фаврето, Рой Гейтс, Пол Джонсън, Джон Маркс са само част от из-

пълненията, които попадат ексклузивно в настоящата колекция. Специа-

лен бонус за всички денсманиаци е уникалният микс между Боб Синклер и 

Мадона и парчето Give It 2 Me.

U2 – No Line 
On The 
Horizon
Едва ли има по-очак-

ван албум за 2009 г. 

След петгодишно мъл-

чание най-великата гру-

па в света се завръща с 

12-ия си студиен албум, 

записан в Мароко, Дъ-

блин, Ню Йорк и Лондон. 

В No Line On The Horizon 

са вложени талантите 

на дългогодишните съ-

мишленици Брайън Ино и Дани Леноа плюс този на Стив Лилиуайт. Това 

е първият албум на U2, който не е автобиографичен или от първо лице, 

а разказва за трети. Много от песните са написани от перспективата 

на други герои – френско ченге, наркоман в нюйоркското метро, военен 

кореспондент в Ливан. Общо 11 са песните в албума, за който тепърва 

ще се говори. А любопитната обложка е дело на японския художник и фо-

тограф Хироши Сигумото и представлява линията, където морето и не-

бето се срещат.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Дръж се здраво“
Докъде бихте стигнали, за да за-

щитите любимите си хора? Тиа 

и Майк Бай се заемат с нещо 

доста неприятно – шпионират 

децата си. Техният син Адам оба-

че напоследък се държи отчужде-

но, а самоубийството на най-до-

брия му приятел ги кара да бъдат 

нащрек. И ето че Адам получава 

съобщение на компютъра си, ко-

ето ги изправя на нокти. Между-

временно Майк разбира, че съсед-

ското момче, на което самият 

той е лекуващ лекар, се нуждае 

от спешна бъбречна трансплан-

тация. Случват се и други шо-

киращи събития, кулминацията 

на които е изчезването на Адам. 

Животът на семействата от 

квартала никога няма да бъде съ-

щият в поредния заплетен трилър на майстора Харлан Коубън.

„Кръвни братя“
Още един бестселър с много за-

гадки от майсторката Нора Ро-

бъртс. В навечерието на десетия 

си рожден ден три момчета ре-

шават да скрепят дружбата си 

с обет за кръвно братство. Ри-

туалът освобождава ужасява-

ща тъмна сила. Тази нощ беле-

жи началото на масово безумие в 

родното им градче. На всеки се-

дем години през юли Хокинс Холоу 

става сцена на жестоки прес-

тъпления – убийства, самоубий-

ства, изнасилвания и грабежи. Ко-

гато тези седем дни отминат, 

местните хора сякаш нищо не си 

спомнят. Журналистката Куин 

Блек пристига в градчето, твър-

до решена да разгадае мистерия-

та му и да напише книга за странните явления. Злото обаче е много сил-

но и борбата с него изглежда непосилна...

„Прага и Чехия“
Над 230 цветни фотографии и 25 

детайлни карти са събрани в този 

пътеводител на „Нешънъл джи-

ографик“. От него ще научите кол-

ко вида бира има в Чехия и как-

во представляват фестивалите 

на хмела, коя чешка принцеса се 

е омъжила за обикновен селянин и 

защо, има ли призраци в чешките 

замъци и коя от сградите в Пра-

га танцува. Авторът Стивън Брук 

е професионален писател, кой-

то се чувства особено привързан 

към Прага, където са живели някои 

от предците му. Той е предста-

вил специални маршрути за раз-

ходка, данни за хотели, ресторан-

ти, магазини, забавления и празни-

ци в най-подобната туристическа 

информация за Чехия и нейната столица, придружена от кратък обзор на 

чешката история и култура.

„Кодът 
на Атлантида“
Съдбата на света зависи от пет 

музикални инструмента, които се 

пазят от хилядолетия в пет различ-

ни кътчета на Земята. След като 

митичната Атлантида най-сетне е 

открита, с нея от морето изплуват 

и много въпроси. Защо и как е погу-

бен легендарният остров? Надви-

снало ли е унищожение над света? 

Каква е съдбата на древната Кни-

га на познанието и как пет музикал-

ни инструмента заплашват с нов 

потоп? Лингвистът професор То-

мас Лурдс се заема да разчете пра-

езика на строителите на Вавилон-

ската кула, за да отговори на тези 

въпроси. По петите му обаче е тай-

но общество във Ватикана и убийците на фанатизирания кардинал Му-

рани. Дали Лурдс ще разгадае божия промисъл в задъхано препускане през 

страни и континенти?
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П
рез март на музикалния па-
зар се появи най-новият албум 
на Горан Брегович – „Алкохол“, 
разделен на две части – „Шли-

вовица“ и „Шампанско“. В първата 
част са включени песните от мина-
логодишните изяви на музиканта в 
Гучи, а втората съдържа хитове от 
концертите му в Милано и Торино. 
По покана на Петър Лашов светов-
ноизвестният композитор и музи-
кант гостува със своя „Оркестър за 
сватби и погребения“ в Банско. На 
сцената на казиното в хотел „Фло-
римонт“ Горан Брегович представи 
песните от навия си албум и микс 
от стари любими хитове.
Преди концерта той се срещна с 

журналисти. Ето какво отговори на 
въпросите на сп. „Бела“ и на тези на 
другите медии. 

БЕЛА: Зависимост ли издава загла-

вието на албума „Алкохол“ и каква е 

зависимостта на Горан Брегович, ако 

това не е алкохолът? 

Горан Брегович: Иначе не пия, но на 
сцената – винаги. И затова в дого-
ворите ми присъства клауза, в която 
изрично е отбелязано, че трябва да 
има алкохол на сцената. Аз пия само 
докато съм на концерт. Нямам зави-
симости. Аз съм професионален ком-
позитор, както вие сте професиона-
лен журналист. Никога не съм правил 
нещо друго. Когато бях в четвърти 
курс в университета, станах рокзвез-
да. Така че избягах от съдбата си да 
преподавам философия, защото това 
следвах. Просто моята работа е да 
съм композитор и се старая да си С

ни
м

ки
 M

ir
ro

r 
P

R
 A

ge
nc

y

ГОРАН БРЕГОВИЧ:

„ГАЗ ДО ДУПКА И 
ДОКЪДЕТО СТИГНЕ 

БЕНЗИНЪТ“
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върша добре работата. Аз съм неза-
висим творец.

Б. Хората на изкуството разчитат 

на вдъхновение. А вие?

Г.Б. Повечето хора на изкуството 
чакат да залезе слънцето, за да им 
дойде музата. Но тези, които уважа-
вам, работят по осем часа на деноно-
щие като всички останали хора. И аз 
така се старая да работя. 

Текст Теодора СТАНКОВА

Алкохол
Оказа се, че новият албум „Алкохол“ е пос-

ветен на родителите на Горан Брегович за-

ради личната драма на семейството – ал-

кохолната зависимост на баща му. На прес-

конференцията култовият композитор изда-

де тайни от семейната си история. Майка 

му се развежда с баща му, защото той, като 

повечето офицери в Югославия, пиел мно-

го. След развода баща му се подлага на лече-

ние и спира да пие. Но временно. Майката на 

Брегович почива от левкемия. По думите на 

втората жена на баща му, която го следяла 

постоянно, той не се прибирал нощи наред. 

Тя го намирала заспал под прозореца на бол-

ницата в Сплит, в която първата му съпруга 

умирала. „Баща ми надживя майка ми с 20 

години. След смъртта й се върна на село, 

купи си лозе и годишно произвеждаше по 

1000 литра вино от него. Изпиваше го пре-

димно сам“ – сподели Брегович. Заради тази 

история той посвещава албума на родите-

лите си, но с пояснението: „В никакъв слу-

чай не искам да кажа, че алкохолът е добър, 

нито че повечето неща, с които се злоупо-

требява, са добри. Но се надявам, че този 

албум ще бъде един малък саундтрак, кога-

то се веселите и пиете.“ 

Аз съм един Франкенщайн
Така определи себе си Горан Брегович като творец, повлиян от различни култури – гръцка, тур-

ска, българска, румънска и циганска. И въобще не се притеснява, че един ден Франкенщайн може 

да се обърне срещу своя създател: „Когато мисля за Франкенщайн, си представям една нова 

красота. През XIX и XX век Франкенщайн е символизирал грозотата, но през XXI век ще сим-

волизира красотата. Красивото в това столетие ще бъде някаква смесица. След 20 години 

Балканите няма да изглеждат така, както сега. Всичко ще бъде много повече смесено, от-

колкото днес.“

Ромската музика Брегович определи като обединяващ фактор на Балканите и като единстве-

ната модерна музика на този полуостров. А ето какво каза за българската: „Ако откриете, че 

съм откраднал нещо от българската музика, това не е било нарочно, а защото ми върви да 

смесвам нещата. Когато свиря в България, имам чувството, че това е музиката, която сви-

ря вкъщи.“

Европа е стара 
курва, свикнала 
да печели
Брегович категорично не се съгласи с 

коментара в списание „Икономист“, че 

страните от Източна Европа са гу-

ляйджиите на Европа, а тези от Запад-

на трябва да плащат техните смет-

ки. Композиторът си призна, че не раз-

бира нищо от великите икономически 

идеи, но е сигурен, че „Европа получава 

от нас топлината, която тя отдавна 

е забравила. Между нейната студена и 

нашата топла температура ще се по-

лучи една средна. Не вярвам, че Европа 

би ни поканила в своята компания, ако 

не смяташе, че получава нещо от нас. 

Европа е стара курва, която е свикна-

ла да печели“.

Музиката като реч
Според Брегович музиката се е родила, преди да се научим на религия и политика. „По нашите земи 

500 години е минавала най-страшната граница между два свята – граница между католици и пра-

вославни, от една страна, и мюсюлмани – от друга. Те са се убивали едни други, но също така са 

пеели и свирели заедно. Знаете, че бог обикновено си прави шеги с нас. Ще откриете при най-голе-

мия си враг ваши мелодии, а у вас – негови. Това е някаква малка справедливост. Аз харесвам иде-

ята враговете ви да пеят вашата музика, а вие – тяхната. Музиката се е родила, преди да се на-

учим на религия и политика. На нивото на музиката не съществува опасност нещо да се загуби, 

само да се допълни, защото музиката е най-дълбоката реч, която е дадена  на хората.“

На въпроса, каква е неговата философия за живота, Горан Брегович отговори: „Газ до дупка и докъдето 

стигне бензинът.“

Пълна промяна 

с метода b.d.r.
През февруари в София пристиг-
наха създателите на изключител-
но наложилия се в над 45 страни 
(включително и в България) метод 
b.d.r. Той е вдъхновен от модата 
„пълна промяна“ и желанието на 
всички да изглеждаме млади и не-
повторими. Методът b.d.r.  в пре-
вод означава коригиране на козме-
тични дефекти и издига козмети-

ците и дерматолозите до нивото 
на естетичните хирурзи. 
Този метод е неинвазивен и дава 
поразително добри резултати. За 
разлика от модерните инжекции 
той не е частична, а комплекс-
на грижа за кожата на всички 
нива. b.d.r. e незаменим за стягане 
на кожата и подмладяването є на 
клетъчно ниво. 
През 2008 година методът бе до-
пълнен от лечебно-подмладява-

ща светлина от ново поколение, 
а през февруари 2009 година бе 
представена новата профипил сис-
тема за контролирано абразиране 
на кожата. Тази система ни дава 
възможност да прилагаме контро-
лиран и безопасен пилинг със си-

лата на дермабразио до микро-
дермабразио, с по-повърхностен 
ефект. Към семинара проявиха ин-
терес всички елитни салони и дер-
матолози от цялата страна. Ос-
вен новата пилинг система инте-
рес предизвика и новото поколение 
хиалуронова киселина наносфери – 
формула, използвана като филър за 
попълването на бръчки по метод 
b.d.r. на някои от най-добрите хи-
рурзи в света. 

Красиви новини
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„Колекцията“
Няма по-труден автор от Харолд Пинтър. Мнозина са ставали него-

ви жертви в опитите си за поставяне на сцена на обърканите му и 

нереалистични пиеси, но сред тях не е проф. Крикор Азарян. Ветера-

нът на българския театър доказва класата си с „Колекцията“ в добав-

ка с едноактната „Гара Виктория“. Общото между двете са абсурд-

ните и странни както винаги отношения между героите. „В „Колекци-

ята“ ги има тези „зони на неяснота“ – обяснява Азарян. – Разговорът 

от конкретен и ясен изведнъж става друг.“ Какво точно се е случи-

ло? Дали изневярата, в която мъж (превъзходният както винаги Ка-

мен Донев) подозира съпругата си (Антоанета Добрева-Нети), е ис-

тински факт? Още по-необикновен е диалогът в „Гара Виктория“. Но 

като цяло атмосферата е типично Пинтърова. Има я и задължител-

ната тема за насилието, тук далеч по-рафинирана. Има го и еротич-

ния пласт, макар и да няма нито една любовна сцена. Освен че предиз-

виква размисъл, спектакълът се отличава с пищна сценография, дело 

на Николай Нинов. 

с ц е н а

„Казанова“ 
От няколко години БГ театърът се сдоби с нов ярък талант в лице-

то на Диана Добрева. Младата актриса се пробва доста успешно и 

като режисьор, но не очаквахме от нея да ни представи свой автор-

ски спектакъл точно на „Казанова“. Всъщност Добрева използва малка 

част от пространните мемоари на великия любовник. Но дали само с 

това определение се изчерпват достойнствата на легендарния ита-

лианец? Диана Добрева има отговор на този въпрос. 

Главната роля пасва като ръкавица на Владимир Карамазов, но не по-

малко интересно е неговото обкръжение. Всички жени около Казанова 

са готови на всичко, за да го имат за себе си. Но той не търси тях, 

а през целия си живот издирва съвършената „златна жена“. Въпреки 

обилието от гола плът в спектакъла голотата не е самоцелна и да-

леч не е основната атракция в „Казанова“. Добрева може да бъде кри-

тикувана за леката хаотичност на сцената, но пък е направила две 

велики сцени – тази с рускинята (невероятна роля на Биляна Петрин-

ска) и финала, в който театърът прелива в истинско кино.

„Красотата спи“
Подзаглавието „Сънят на сценичния работник“ и обяснението, че 

спектакълът е направен по мотиви от Зигмунд Фройд и Шарл Перо, 

доказва за пореден път неподражаемото чувство за хумор на Теди 

Москов. Явно това е неговият сезон и след „Пътува Одисей“ той ни 

поднася поредния си бисер от каламбури, уникални герои и игри на асо-

циации. Този път общото между тях е сънят, или по-точно, размисли-

те, чувствата и фантазиите, които сънят поражда у всеки. С помо-

щта на чудесните си актьори (Александър Кадиев, Христина Караива-

нова, Евгени Будинов, Светлана Янчева, Стоян Младенов и Иван Пет-

рушинов) и на интересното използване на мултимедия Москов изграж-

да още един изключително забавен, на моменти малко тъжен приказен 

спектакъл. Трудно е да се изброят всички попадения в него: появата 

на Зигмунда Фройда, анализираща героите, които или сънуват, или са 

сънувани, образите на Крал и Кралица, които не знаят „дали да се еби-

чат, или да се обат“, съревнованието кой да се роди първи – неродена-

та мома или нероден Петко... Може на места да има повторения и по-

знати ситуации, но Москов с лекота и много изобретателност избяг-

ва ефекта дежаву.

Театър „Сълза и смях“

Малък градски театър „Зад канала“

Театър „Българска армия“

АПЛОДИСМЕНТИ ЗА...
СЛЕД ФИНАЛА НА СОФИЙСКИЯ ТЕАТРАЛЕН САЛОН, ПРЕДСТАВИЛ НАЙ-ДОБРИТЕ 

СПЕКТАКЛИ, ЕТО ОЩЕ ТРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОИТО СИ СТРУВА ДА ВИДИТЕ.

Рубриката подготви Ивайло ТОДОРОВБела, брой 4 (134), 200994



ВЕЛИКДЕНВЕЛИКДЕНВЕЛИКДЕН

У НАС на Великден освен с яйца и 
козунак, който е символ на тяло-

то Христово, трапезата е отрупана с 
вкусни ястия от агнешко месо, свежи 
салати, сладкиши. Боядисването на яй-
цата е най-забавният за децата риту-
ал. Прави се сутринта на Велики чет-
въртък или на Велика събота. Първото 
яйце задължително е червено и с него 
се рисува кръст върху челата на мал-
ките деца, за да са здрави. Това яйце 
се пази до следващия Великден. Второ-
то боядисано яйце също е червено. То 
се оставя в църквата след литургия в 
нощта срещу празника. С останалите 
яйца, украсени според вкуса на домакиня-
та, семейството и близките се чукат, 
като си пожелават здраве и късмет.
Интересно е, че вечерта преди Велик-
ден яйца боядисват дори мюсюлманите 
роми. На празника Къзъл емурта (Але-
но яйце) малките ромчета се чукат с 
яйца, а най-възрастната жена събира 
черупките и ги хвърля в огъня с поже-
лание за здраве. 

В нашата южна съседка ГЪРЦИЯ 
приготовленията за празника започ-

ват в началото на Страстната седми-
ца. Домакините почистват домовете 
си и ги украсяват. Пекат традицион-
ни бисквити, яйцата боядисват в чет-
въртък. В събота гърците носят хра-
ната, приготвена за Великден, в църк-
вата, където свещеник я благославя. 
Един от традиционните празнични спе-
циалитети се нарича „магерица“. Това 
е супа от агнешки дреболийки и много 
подправки. Всяка вечер през Страст-
ната седмица гърците ходят на църк-
ва, за да са съпричастни с кръстните 
страдания на Христос. В събота сре-
щу неделя точно в полунощ камбаните 
на храмовете бият, с което известя-
ват възкресението на Христос. Ведна-
га след като се приберат от нощната 
литургия, гърците започват да празну-
ват. На масата се слага великденският 
хляб цуреки – гръцкият козунак с чер-
вено яйце в средата. Цуреки се меси 
на Велики петък. В Гърция червеното 
е цветът на скръбта. Затова яйцата, 
обагрени в червено, символизират кръв-
та на Христос. Счупването им пък 

символизира възкресението. На празни-
ка се пият червено вино или рецина. За 
десерт се яде баклава.

На другия край на света, в АВ-

СТРАЛИЯ, са особено популярни 
шоколадовите и захарните яйца. Освен 
яйца се правят и шоколадови фигурки 
във формата на зайче или бандукт – 
приличащо на мишка торбесто живо-
тинче, което за австралийците се е 
превърнало във великденски символ. Ве-
ликденското меню включва печено аг-
нешко, говеждо или пилешко със зелен-
чуци. За десерт се поднася традици-
онен великденски сладкиш, приготвен 
от целувчено тесто, украсено с плодо-
ве. Сутрин преди неделната литургия 
австралийците задължително закусват 
с кръгли кифлички със стафиди. Мно-
го семейства на празника излизат сред 
природата. (По тези географски шири-
ни Великден съвпада с края на лятото 
и началото на есента.)

Във ФРАНЦИЯ също отбелязват 
празника с пикник. Наред с козуна-

ка и различните видове сладкиши, за-
дължителен за великденската трапеза 
е омлетът.

В БЕЛГИЯ и ХОЛАНДИЯ възраст-
ните крият яйца в градината сред 

храстите и дърветата, а децата ги 
търсят и събират в кошнички. 

В САЩ за празника всеки тряб-
ва да има нова дреха. Семействата 

задължително посещават църква. Тра-
диционният обяд се състои от шун-
ка с ананас, картофи, плодова салата. 
След това децата получават кошнич-
ка, пълна с шарени яйца, с шоколади 
и бонбони. Любима игра на американ-
ските малчугани е да се надпреварват, 
като търкалят боядисаните яйца по 
наклонена ливада. Най-голямото състе-
зание се устройва на поляната до Бе-
лия дом, където идват стотици мал-
чугани със своите великденски яйца.

На Великден в ГЕРМАНИЯ се яде 
риба. На Велика събота всички се 

събират около голям огън, който симво-
лизира края на зимата и изгаря всички 
зли помисли. На следващата сутрин се-
мейството се събира на закуска. Ядат 
се сладкиши и козунаци,  а децата на-
мират скрити из целия дом великден-
ски кошнички, пълни със сладки, шоко-
ладови зайчета и малки подаръци. Това 
е най-веселата част в празничния ден 
за малчуганите. Следобед гостуват на 
роднини или се събират с приятели. 

В ИТАЛИЯ също празнуват Велик-
ден с приятели. Устройват си пик-

ник и дори да се лее дъжд, пикникът 
не се отменя. Празненствата са доста 
пищни. На големия празник италианци-

ПАСХА ПО СВЕТА

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ОБИЧАИ В РАЗЛИЧНИТЕ 
СТРАНИ ПО СВЕТА СИ ПРИЛИЧАТ, 

НО И МНОГО СЕ РАЗЛИЧАВАТ. 
ВСЕ ПАК ПРАЗНИКЪТ Е НЕВЪЗМОЖЕН 

БЕЗ ШАРЕНИТЕ ЯЙЦА И КОЗУНАКА. 
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те непременно се гощават с агнешко. 
Гарнират го с печен на жар артишок. 
Приготвят и манжда от агнешки бъ-
бреци, задушени със сирене и гарнитура 
от грах. Италианският великденски ко-
зунак се пече във формата на гълъб и 
се нарича la colomba. За Великден итали-
анците пекат кифлички с яйца и тради-
ционни бисквитки с кашкавал. Пекат и 
баница, приготвена от 33 пласта тън-
ко тесто, като всеки пласт символизи-
ра година от живота на Исус.

В ШВЕЦИЯ тържествата започ-
ват седмица преди празника. Шве-

дите украсяват домовете си в жъл-
то, зелено и бяло. Част от украсата 
са фигурки на пиленца с цветни пера. 
На трапезата им има ястия, които 
не се отличават особено от коледни-
те. Повече внимание обръщат на бон-
боните и сладкишите. Правят велик-
денски яйца от картон и във всяко 
слагат по един бонбон.

В ПОЛША на празничната маса се 
поднасят студени месни закуски. На 

почит е белият колбас, подправен с 
мускатово орехче, чесън и мащерка. В 
памет на Христовото възкресение пе-
кат агне. На украсената великденска 
трапеза се нареждат и домашни печива 
и сладкиши, от които най-вкусни са ма-
ковите щрудели. На масата се поста-
вят фигурка на овен, направена от мас-
ло, и купичка с хрян (напомня за разо-
чарованията на живота). Всяко блюдо 
от празничната трапеза трябва да се 
освети в църква. На този празник се 
поднася и специалният хляб пасха, изпе-
чен от ръжено брашно с мая. 

В УНГАРИЯ Великден се съпът-
ства от интересен обичай – мла-

дите момичета се пръскат с вода. 
Яде се пушена шунка с яйца и хрян.

В АНГЛИЯ на празника се съби-
ра цялото семейство. Приготвя се 

специален обяд – агнешко със зеленчу-
ци. След това на много места правят 
„надбягвания“ с яйца. Пускат шаре-
ни яйца от хълма, като се смята, че 
притежателят на най-бързото яйце 
ще се радва на крепко здраве през ця-
лата година.

На ФИЛИПИНИТЕ Великден за-
почва със среднощна трапеза с 

традиционни блюда. Една от най-не-
обикновените традиции, свързани с 
яйца, е изпълняваният тук ритуал – 
белтъкът се изсипва във вода и по 
него се предсказва бъдещето.

ФИНЛАНДЦИТЕ посрещат Велик-
ден с традиционната пасха – вид 

чийзкейк от извара и сметана, който 
се пресова в специален съд с формата 
на пресечена пирамида.

Във ФРЕНСКА ШВЕЙЦАРИЯ ук-
расяват домовете си с гирлянди от 

боядисани яйца, клонки и ленти. Стра-
нен е и древният обичай през Страст-
ната седмица църковните камбани да 
напускат страната, за да „отидат“ в 
Рим. Връщат ги на Великден, като на 
срещнатите по пътя деца се подаря-
ват шоколадови камбанки.

Великден в РУСИЯ е най-големият 
църковен празник през годината. В 

първия ден на празника руснаците се 
поздравяват с „Христос воскресе!“ 
и се целуват трикратно по бузите, 
като си подаряват боядисани яйца. 
Вторият ден е посветен на благотво-
рителността. Прието е да се посеща-
ват болници и да се правят дарения. 
Руснаците имат и специална пасхална 
игра, при която боядисаните яйца се 
пускат в специални улеи и се блъскат. 
Целта е да се счупят „състезатели-
те“ на противниците. Победителят 
обира яйцата на победените. В Русия 
има два вида великденски яйца – боя-
дисани и изписани. Първите са в един 
цвят – обикновено червен, а вторите 
са богато украсени и изрисувани.

Професионално за кафето
ПО ИНИЦИАТИВА НА NESTLE 
Professional стартира първата Ба-
риста академия в България, в рам-

ките на която едни от най-до-
брите професионалисти в пригот-
вянето и поднасянето на кафе и 
кафе напитки в света ще преда-
дат своя опит и познания на бар-
мани, баристи, собственици и уп-
равители на заведения. Партньор 
на инициативата е компанията 

NEXTMEDIA HELLAS, която орга-
низира професионалните семинари 
на Бариста академия в Гърция. На 
първия семинар на академията ба-
риста мастерът Кристина Кум-
пуни демонстрира как се пригот-
вят и поднасят съвършените кафе 
специалитети. Семинарите в рам-
ките на Бариста академия са пър-
вата инициатива за професионал-
но обучение на NESTLE Professional 
в България. Академията ще пред-
ложи на бъдещите професионални 
баристи оптимални знания, умения 
и практически опит в приготвя-
нето и предлагането на специал-
ни гурме напитки. Това ще стане 
чрез пряко взаимодействие с бар-
мани и собственици на кафе-баро-
ве, а целта е обединяване на нау-
ката за съвършено приготвяне на 

кафе напитки и ежедневна работа 
в кафетерии. 
През 2009 г. в Бариста академия 
ще се включат над 500 участници. 

Вълшебникът Ariel Pro Zim 7 
Този прах за пране не само пре-
махва съществуващите петна, но 
и предпазва тъканта от прониква-
не на нови петна. Разработен е от 
експертите на P&G след 5-годишни 
научни изследвания. Може да предо-
твратява проникването в тъканта 
на различни вещества – кал, грим, 
мръсотия. Прави петната лесно 
отстраними при бъдещо изпиране. 
Зад иновативната технология Ariel 

Pro Zim 7 стои екип от 50 учени.
Джон Мецелар, директор на направ-
ление „Поддръжка на тъканите“ в 
P&G, описва преимуществата на 
Ariel Pro Zim 7 пред клиентите по 

следния начин: „Новото откритие 
Stain Protection System поддържа па-
мучните тъкани в тяхното пър-
воначално изрядно състояние, дока-
то при използване на други перил-
ни препарати тъканите на дрехи-
те се увреждат по време на пра-
нето. Обикновените перилни препа-
рати оставят множество ъгълчета 
и пукнатини, където мръсните час-
тици могат да проникнат. С Ariel 

Pro Zim 7 петната няма къде да за-
лепнат по третираните влакна. За-
това се премахват и по-лесно при 
следващо изпиране.“

Шарени новини

Родината на 
Великденския заек 
е Германия. Заекът, популярен символ на Ве-

ликден, води началото си от езичеството. 

Животинчето било принасяно в жертва на 

саксонската богиня на пролетта Еостре. От 

нейното име идва названието Истър (Велик-

ден на английски). Тогава се устройвал риту-

ален лов на зайци. 

За първи път Великденският заек се споме-

нава в немска приказка 

от ХV век. Според сю-

жета животното кри-

ело в градината шаре-

ни яйца от децата. През 

ХVIII в. в Германия започнали 

да правят фигурки на зай-

ци от захар и шоколад. В 

американския фолклор Ве-

ликденският заек е внесен 

през ХVII век от герман-

ски заселници в Пен-

силвания. Малчуганите 

там вярвали, че ако бъ-

дат послушни, заекът 

ще им остави гнездо с 

шарени яйца. 
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П
римамливата миризма на 
прясно изпечен козунак е си-
гурен знак, че наближава Ве-
ликден. В тези дни арома-

тът на сладък хляб, замесен със ста-
фиди и поръсен със захар, се разнася 
от хлебарници, пекарници, сладкарни-
ци, ресторанти, селски къщи и град-
ски апартаменти. 
Козунак можете да си купите от 

магазина целогодишно – под форма-
та на козуначено руло или кифли, но 
само в дните по Великден този об-
реден хляб заема центтрално място 
на трапезата. Религиозният празник е 
невъзможен без червените яйца и ко-
зунака на масата, а зелената салата 
и печеното агнешко са само допълне-
ние към тях. 
Козунакът е познат в много култу-

ри. Замесен по специален начин и опе-
чен в точно определена форма, сладки-
ят обреден хляб е част от традици-
онната празнична трапеза за различни 
религиозни празници. 
За православните християни козуна-

кът е светопричастна храна, символ 
на тялото Христово, така както бо-
ядисаните в червено яйца символизи-

рат кръвта на спасителя.
Смята се, че козунакът е заимстван 

от еврейския ритуален хляб пан-ша-
лах – сплетен на плитка хляб, заме-
сен с мая и яйца. Консумира се как-
то на Шабат, така и на други еврей-
ски празници. 
Друга легенда разказва, че преди три 

века във Франция незнаен пекар с го-
лямо въображение опекъл хляб със 
стафиди за Великден. Вкусният сла-
дък хляб бързо се възприел от изтън-
чените французи и се превърнал във 
великденска традиция. Скоро козуна-
кът станал неизменна част от тра-
диционното празнично меню в много 
страни: Норвегия, Германия, Португа-
лия, Италия, Полша, Чехия и всички 
източноевроопейски държави. 
Цуреки се нарича гръцката версия на 

козунака. Тестото се замесва с ана-
сон. Преди да се изпече, от него се 
правят малки кръгли хлебчета, като 
в средата им се поставят боядисани 
червени яйца. 
Макар че се замесва и по други пово-

ди, цуреки е задължителен елемент от 
празника в Гърция. На този ден гърци-
те си разменят цуреки като знак на 

приятелство, а кумовете задължител-
но носят на кръщелниците си такъв 
хляб в неделята на Великден.
Най-странно изглеждащият великден-

ски хляб е руският кулак. Той е кръ-
гъл, но с издължена цилиндрична фор-
ма. Това се постига, като козунакът 
се пече във висок цилиндричен съд 
(подобен на тези кутии, в които се 
съхранява кафе). Кулакът се залива с 
бяла глазура от пудра захар и белтъци 
и се украсява с червени рози. Кулак се 
меси също в Украйна и Беларус.
Смята се, че в България рецепта-

та на козунака е донесена от Ав-
стрия през 20-те години на миналия 
век. Допреди това домакините месели 
друг хляб на Великден. Замесвали тес-
тото на Велики четвъртък, оставяли 
го да престои на студено и в събот-
ната сутрин опичали хляб, който но-
сел различни имена в различните кра-
ища на страната: великденски кравай, 
божа пита, кошара, харман, квасник, 
колак, количи, яйчник, плетеница, кук-
ла. Обикновено украсявали великден-
ския хляб с нечетен брой червени или 
бели яйца и китка здравец. Пригот-
вяли също малки кръгли  хлебчета с 
едно червено яйце в средата, които 
дарявали на първия гост, влязъл в къ-
щата на Великден. Такива великденски 
хлебчета дарявали също на кръстни-
ците и на съседите за добро здраве и 
късмет през годината.

Ани ИВАНОВА

Текстът е предоставен на сп. „Бела“ от сп. Vagabond, Bulgaria's English Monthly

Тялото Христово
Не всеки козунак е специален 
като този, който присъства 
на великденската трапеза 
като обреден хляб.

Бела, брой 4 (134), 2009 97



„Б
ог живее на мал-
ка забутана плане-
та в една колиба“ – 
това е написано в 

„Пътеводител на галакти-
ческия стопаджия“, библия-
та на много съвременни чи-
татели. Глупости на галак-
тически търкалета! Исус и 
неговата майка имат хуба-
ви къщи или вили, нарече-
ни манастири, и първенците 
по големина се намират в 
близост до Рила, Бачково и 
Троян. Укротете молитве-
но „стопаджийския“ палец, 
прекръстете се преди път 
и хайде с мен да ви пока-
жа къде Захари Зограф е из-
рисувал 

ПРОЧУТОТО КОЛЕЛО 
НА ЖИВОТА

Троянският манастир е 
разположен в изключител-
но красива планинска мест-
ност между селата Орешак 
и Черни Осъм, на 4 киломе-

тра от Троян. Манастири-
те в България винаги са в 
прегръдката на планина. Фа-
ктът, че по Великден тук 
нюансите на зеленото са 
повече, отколкото на вся-
ко друго място през проле-
тта, не е достатъчен, за 
да хванете пътя за натам. 
Въздухът може да ви опие, 
а сливовата ракия – да ви 
отрезви от градския стрес. 
Шумът е само от придо-
шлата пролетна река, гора-
та и птиците.  
Някъде в самото начало 

на ХVІІ век тук живял от-
шелник с ученика си. Ду-
ховникът станал известен в 
околността, при него започ-
нали да идват много хора и 
скоро били построени мона-
шески килии. По тези места 
минал атонски монах. Пъ-
тят му бил за Влашко, къ-
дето трябвало да занесе ко-
пие на хилендарската чудо-
творната икона „Богороди-

ца Троеручица“. Когато ато-
нецът решил да си тръгне, 
конят му отказал да върви. 
Според някои легенди доби-
чето дори си счупило кра-
ка. На следващия ден това 
се повторило. Монахът при-
ел случките за знак, че ико-
ната трябва да остане на 
това място, оставил Триръ-
ката Богородица тук и про-
дължил пътя си сам. 
Храмовият празник на 

Троянския манастир „Успе-
ние Богородично“ е на дата-
та на едноименния христи-
янски празник, по-популярен 
като Голяма Богородица. То-
гава със специално шествие 
чудотворната икона на бо-
жията майка се пренася до 
мястото, където според ле-
гендата конят на атонския 
монах си бил счупил крака 
и така посочил, че иконата 
трябва да остане тук. На 
това място е построен ма-
лък параклис, намира се на 

около 300 метра от оби-
телта. За Голяма Богоро-
дица тук се стичат хиля-
ди хора от цялата страна. 
Смята се, че 

КОЙТО ДОКОСНЕ ИКОНАТА  
ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТВИЕТО 
ще се радва на здраве и 
благополучие през цялата 
година. Службата на хра-
мовия празник много чес-
то се ръководи от българ-
ския патриарх Максим, кой-
то впрочем е роден близо 
до манастира. Дядо Максим 
е един от най-видните оре-
шачани, с гордост отбеляз-
ват месните хора.    
Без да твърдя, че поведе-

нието ми е по християн-
ските канони, винаги кога-
то застана пред тази ико-
на, се замислям върху това, 
че думата „божествено“ ми 
звучи като „боженствено“. 
Жената от тази икона е 
изпълнила всичките ми же-
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лания. И освен че има тази 
чудодейна сила да сбъдва по-
исканото, тя може и нещо 
повече – знае кое е най-до-
брото за всеки. 
Манастирът има два дво-

ра. В първия (северния), в 
който по каменна пътечка 
влиза посетителят, са раз-
положени постройките, ко-
ито днес са хотелска част. 
Предпоследният игумен на 
Троянския манастир решил 
да подслади, пресоли или 
просто подправи архитек-
турата на храма, снабдя-
вайки северния му двор с 
едно омайно шадраванче, ук-
расено със скъпарски камъ-
ни. Преди повече от три 
години това

ШАДРАВАННО 
СТРОИТЕЛСТВО 

разгневило много от мест-
ните хора, които се чудели 
не е ли защитено това свя-
то място от строителни-
те нововъведения на стопа-
ните си. По-устатите тро-
янци разтръбяват предполо-
жението, че вероятно след-
ващата стъпка на игумена 
щяла да бъде построяването 
на басейн от другата стра-
на на пътечката в първия 
манастирски двор, и обоб-
щават, че това строител-
ство може и да е спа угод-
но, но не и богоугодно. Пре-
ди да прегреша съвсем, не 
спазвайки предупреждението 
„За мъртвите – или добро, 
или нищо“ (понеже игуме-

нът вече си е отишъл от 
този свят), ще отбележа, 
че допреди този попфолк 
строителен акт Троянски-
ят манастир се отличава-
ше с онова, което специ-
алистите наричат „забеле-
жително стилово единство 
на архитектурата“. Вместо 
шадраван със скъпарски ка-

мъни колко по-лесно и хрис-
тиянско би било в двора да 
бъде засадена например лоз-
ница. Лозата е много хрис-
тиянски символ, не знам 
точно защо, но гъсти лоз-
ници се вият по всички го-
леми църковни и манастир-
ски иконостаси. 
Игумените на всяка света 

обител още от прастари 
времена са се държали като 
президенти и са се стреме-
ли да допринесат за разви-
тието на тези своеобразни 
Бели домове на вярата по 
различни начини според осо-
беностите на епохата и 

СПОРЕД УКЛОНИТЕ 
НА СОБСТВЕНИТЕ СИ 

ЛИЧНОСТИ 
За да ви илюстрирам това, 

ще ви върна и в старата 
история на Троянския мана-
стир. Един от игумените, 
които били дълго на този 
пост, е Партений. Той за-
почнал да се грижи за мана-
стира около 1785 г. и го уп-
равлявал повече от 30 годи-
ни. Партений направил реди-
ца подобрения на построй-
ките и решил да издигне ви-
сок каменен зид около мана-
стира. За направата на огра-
дата извикал майстор-ковач 
от Сопот. Понеже на кова-
ча престояла дълга работа, 
той и жена му се заселили 
в близост до обителта. Тук 
на сопотчанина му се ро-
дил син и от уважение към 
игумена майсторът му дал 
името Партений. По-късно 
игуменът изпратил момче-
то да учи в Киевската ду-
ховна семинария. Когато ро-
деният в близост до порти-
те на троянската обител 
Партений Белчев се завър-
нал от Русия, той отишъл 
в родния град на родители-
те си – Сопот. Там Парте-

Модерното строителство Хотелската част

Чудотворната икона на Триръката Богородица
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ний става един от учите-
лите на Вазов. В очерка си 
„Даскалите“ патриархът на 
литературата ни го опис-
ва като строг човек, който 
обичал да се „отклонява от 
урока“ и да разказва на уче-
ниците си за „студенческия 
си бит“. Партений Белчев, 
учителят на Вазов, е първи-
ят, който посява у бъдещия 
писател любовта към руски-
те поети. 
Във втория двор на оби-

телта е разположена 

ГОЛЯМАТА КРЪСТОКУПОЛ-
НА ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЧНО“ 
Казват, че без вяра и без 

изкуство няма какво да 
търсим и намираме в себе 
си. Хората идват тук не 
само като поклонници на 
вярата, но и за да направят 
дълбок поклон пред църков-
ното изкуство. 
Захари Зограф присти-

га в обителта като утвър-
ден стенописец и изобразява 
тук за първи път компози-
цията „Колелото на живо-
та“. Стенописът е на външ-
ната входна фасада и от-
разява кръговрата и преход-
ността на човешкия живот. 
Иконописецът за първи път 
рисува и светите братя Ки-
рил и Методий. Работите 
на Зограф са характерни с 
неговите интересни творче-
ски решения и морално-етич-

ни внушения. Един от люби-
мите ми стенописи е този 
на Страшния съд (разполо-
жен на западната външна 
фасада), където и грешници-
те, и тези, които ги съдят, 
са в устата на една голяма 
ламя. Да не говорим, че по 
стенописите на художника 
може да бъде направен пълен 
анализ на актуалната за оно-
ва време мода, понеже зогра-
фът е изобразявал много до-
кументално светски лично-
сти. Тук той оставя един 
от общо трите си авто-
портрета. Интересно е, че 
цветята, които украсяват 
фризовете на външните фа-
сади, се появяват като ук-
раси и върху стомните на 

ПРОЧУТИТЕ ТРОЯНСКИ 
МАЙСТОРИ-ГРЪНЧАРИ

Това, колко значимо нещо е 
манастирът, личи и по на-

расналото самочувствие на 
еснафа през Възраждането. 
Майсторите казвали: „Аз го 
правя черква, то става ма-
настир!“ В съзнанието на 
занаятчията „манастир“ не 
означавало само вяра, но и 
красота. За същите тези 
майстори красивата жена 
била „хубава като икона“. 
Какви ми ти колиби, брат-
чета галактически стопад-
жии? В манастирите, Бели-
те домове на нашата вяра, 
религиозното чувство се 
допълва от красотата на 
творението на майсторски 
ръце. Така е било и така 
ще бъде.
Друга особеност на тази 

обител е нейното 

СЛАВНО РЕВОЛЮЦИОННО 
МИНАЛО 

Тук през януари 1872 г. Ва-

сил Левски основава револю-
ционен комитет, начело на 
който застанал игуменът 
Макарий. По това време 
вече били изградени и два-
та скита, съставящи целия 
днешен манастирски ком-
плекс – „Свети Йоан Пред-
теча“ и „Свети Никола“. 
Скитът „Свети Никола“ 
бил използван като склад на 
оръжие. Сега посетителите 
могат да разгледат стаята 
със скривалището на Дяко-
на. Спорно е дали Левски 
е използвал скривалището, 
което представлява един 
шкаф без дъно, отвеждащ 
направо в планината. Мана-
стирът е бил и последната 
свободна обител за Апос-
тола. Именно оттук той 
тръгва за Къкрина, която 
ще се окаже и началото на 
неговата голгота. 
Както се уговорихме на 

тръгване, дойдохме тук, за 
да се убедим, че между ко-
либа и манастир действи-
телно има една галактика 
разлика. 
Мислех да напиша на колко 

километра, поне от София, 
е отдалечен Троянският ма-
настир. Но няма да е точ-
но. Пътят до вярата е раз-
личен  и не зависи от това, 
откъде тръгваш ти, а от-
къде тръгва вярата ти. И 
къде отива… 

Мирослава ИВАНОВА

 Свещи Макар и манастирски, цените на свещите са от 0,10 до 2 лв. 

Както е впрочем във всеки християнски храм.

 Нощувка Ако се чудите на кроткото съседство между пушещите ко-

мини и сателитните антени върху старите плочи на покривите, то е, 

защото, за да спите в хотелската част на храма, трябва да приготви-

те 60 лева за двойна стая със санитарен възел и телевизор с много 

програми. За Великден няма нито отстъпки, нито надценки. 

 Венчавка 100 лева струва сватба пред бога. За църковна венчавка 

трябва да направите заявка.  

 Кръщене Кръщенето е на цена 52 лева и е без предварително запис-

ване. „Когато дойдете, тогава кръщаваме“, така ми казаха.

 Манастирска сливова ракия По повеля на настоящия игумен дядо Те-

одосий благословената течност не се продава в манастира. Цените-

ли се надяват възбраната да падне заедно с изтичането на дългия ве-

ликденски пост.  

Автопортрет на Захари Зограф и портрет на игумена на манастира Сцени от Страшния съд на външната западна фасада
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„У
уу, ма, ти се за-
три по тая Со-
фия“ – така ме 
посреща. Живее 

сама в малка къща близо до 
троянската света обител. 
Казва, че „различни неща 
ти правят пътя, по кой-
то да минеш“. Дошла е тук 
преди 17–18 години и запо-
чнала да се впечатлява от 
църковния живот. 
Убийте ме, не знам как є 

е цялото име. И аз като 
всички я познавам от годи-
ни като Веска, резбарката, 
или Веска от манастира. 
Чудо голямо е тя. Образ. 
Интересна и мъдра жена, 
богослов и занаятчия дърво-
резбар. Хубавица като цве-
тята, които излизат изпод 
длетото є, и шумна като 
троянската река, когато 
понесе разтопени снегове. 

В двора са брадвата и 
дървата за огрев, вътре къ-
щата є е пълна с длета и 
дъски, подготвени за резбе-
на работа. С влизането се 
сещам за това, че стари-
те ценни църковни книги са 
били подвързани с дървени 
корици и хората са ги изчи-
тали... „от дъска до дъска“. 
Така било преди. Дървото 
е символ и никне къде ли 
не, разпростирайки симво-
листичните си разклонения. 
А покрай Веска можеш да 
усетиш, че няма по-магично 
нещо от църковната дър-
ворезба, която държи ико-
ностасните икони или ук-
расява църковния интериор. 
Толкова могат да ти ха-
ресат дървените рисунки и 
така да ги усетиш, че като 
излезеш от храма, навсякъ-
де да виждаш само тях. 

– Какво е най-характер-

но за християнските из-

куства?

– Това, че не красивост-
та ги прави. Не е задължи-
телно да отговарят на из-
мислените после закони за 
красотата в изкуството, 
а трябва да създават ат-
мосфера, да говорят. Изку-
ството в църквата, то не 
е ей тъй, да бъде по-краси-
вичко вътре. Първо слушаш 
евангелието, текстовете, 
които се четат. Музиката 
чрез емоцията улеснява при-
емането на текстовете от 
евангелието. Иконата като 
живопис също влияе на емо-
цията ни. Всичко това спо-
мага религиозното ни чув-
ство да бъде по-пълно. Дър-
ворезбата е едно допълне-
ние. Отначало е тръгнала 
като нещо съвсем практич-

но, защото иконостасът 
трябва да „носи“ иконите. 
В ранните векове символи-
те по иконостаса са били 
неземни, невиждани, защото 
се счита, че иконостасът е 
разделно място. Отвъд него 
е вече райско място, невиж-
дано. 

– Кой от големите хрис-

тиянски празници ти е 

най-близък?

– Рождество, защото се е 
родил Христос, но ако не 
беше разпнат... Без възкре-
сение няма християнство, 
защото това е трябвало да 
стане. 

– Забелязала съм, че пре-

ди Великден се купуват 

много икони, но хората не 

искат да си купуват Раз-

пятието...

– Може би им въздейст-
ва много застрашаващо. 

ПРЕДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕ
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То е много сериозно нещо. 
Другите икони, така като 
ги погледнеш, повече като 
картинки ги възприемаш, 
живописни са и им се рад-
ваш. А пък вече самото 
Разпятие, то въздейства 
по друг начин. Христос за-
това е бил разпънат, за да 
ни каже, че това е момен-
тът, от който нататък, 
за да бъдем хора, ние тряб-
ва до такава степен да се 
идентифицираме с христи-
янството, че да изстрада-
ме разпъването. 

– Спомням си, че и пре-

подаваш вероучение... На 

децата как им говориш за 

Христос, за Великден?

– Ами то, става така ня-
как непринудено. Имаме ръ-
ководства, по които да во-
дим. Но аз лично гледам 
повече да рисуваме, защо-
то има мънички. На таки-
ва, които са в пръви клас, 
за догматика не мога да им 
говоря. Те се радват много. 
Старая се правилно да им 
говоря, защото в учебници-
те има много грешки, дори 
догматични грешки. 

– Всъщност вероучение-

то не стана ли задължи-

телно?

– Не. Как задължител-
но? Аз дори се съмнявам, 
че ще стане задължително. 
Хубаво е да има вероуче-
ние в неделните училища, 
защото другите са смесе-
ни. Пълни са с атеисти, с 
мюсюлманчета или деца от 
други религии. В общообра-
зователните училища ети-
ката може да изпълнява 
функциите на религията. 
Етиката във всички рели-
гии е една и съща, учи на 
позитивен начин на живот 
и отношения, на любов 
между хората. Моето мне-
ние е, че с 20 години за-
късня това обучение. Тряб-
ваше да започне още със 
свършването на комунизма, 
когато нуждата беше голя-
ма, имаше глад. Сега мно-
го хора се разочароваха от 
политиката, а църквата не 
можа да ги поеме, да ги 
компенсира, защото и тя 
си имаше нейните пробле-
ми. 

– А има ли подготве-

ни преподаватели, добри 

учебници, по които може 

да се изучава религия?

– Най-важното е да се 
престане с тези фолклорни 
простотии в учебниците, 
защото от този фолклор 
хората не могат да разбе-
рат истинската религия. 
Такива небивалици се разказ-
ват в учебниците до сед-
ми клас от фолклорна глед-
на точка, срам да те хва-
не. Като премине един та-
къв урок през главата на 
детето, и ти отиди по-
сле му кажи кой е Хрис-
тос. Абсурд! 

– Дай пример...

– Например как яйцата 
ставали червени? Знаеш ли? 
Христос като го разпънали 
на кръста и хората го за-
меряли с яйца и така яй-
цата от кръвта му става-
ли червени. Или пък – све-
ти Георги никой не го ува-
жавал, но откакто спасил 
момата от змея и ето на, 
всички започнали да го ува-
жават. 

– А ти какво отговаряш 

на това?

– Има си жития, написа-
ни от векове, които раз-
казват кой какъв е бил и 

какво е правил. И като ка-
жат: „Какъв фолклор, ка-
къв фолклор имаме!“ Имаме 
богат фолклор, защото ня-
маме добро християнство. 
Дадено е, щом са постите, 
то си има какво да се пра-
ви. Молиш се, работиш си, 
четеш си. Както подобава. 
Не може нещата, които се 
казват в час по религия, да 
ги предаваш според народна 
трактовка. 

– Е, народът разбира от 

всичко, колко му е да раз-

бира от религия?

– Народът, като го питаш 
какво е Тодоровден, той ще 
ти каже, че не трябва да 
се работи. А не трябва да 
се работи, защото тряб-
ва да бъдеш на причастие, 
защото си постил строго 
през цялата седмица, нямаш 
и сила да работиш. То не 
се работи не за да легнеш, 
да ядеш, да спиш и да не 
станеш днес или да стоиш 
да клюкарстваш на пейка-
та или да гледаш телеви-
зия. И като го питаш на-
рода какво се прави на Гер-
гьовден, ще ти каже: „Яде 
се агне, а на Великден пак 
се яде агне.“ А то на Ве-
ликден агне не се яде. Но 
ако кажеш на някои хора 
„Ей сега трябва да се три-
мири три дни – ни вода, ни 
хляб“ – те ще се учудят: 
„А, тъй ли?“ Народът знае 
само кога се яде и кога не 
се работи. Ей това му е 
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богатото религиозно знание 
на народа. 

– Не е ли трудно да се 

живее според християн-

ските закони?

– То е постижимо. То е за 
хората. Някои казват „Биб-
лията не мога да я чета“. 
Тя е за хора, ако искаш дос-
татъчно много, ще се на-
учиш да я четеш, доста-
тъчно е да знаеш буквите. 
Само полза е да практику-
ваш християнството. Дори 
да нямаш десет стотинки 
за свещ, можеш да влезеш в 
църквата и цял ден да сто-
иш там. Вкъщи също мо-
жеш да си направиш място, 
където да се молиш. Бог е 
навсякъде. 

– Е, какво е необходимо 

да разберат хората, че да 

тръгнат по хриситянски 

път?

– Всеки иска да бъде сво-
боден и не иска да се под-
чинява на църковните пра-
вила. А всъщност ние сме 
свободни, когато живеем по 
закона Божий. Когато на-
рушаваш този закон, само 
си въобразяваш, че си сво-
боден, защото заради всеки 
нарушен закон идва възмез-
дие. Било природен закон, 
било някакъв друг. Наруша-
ваме природните закони и 
ето ти екологични пробле-
ми. Лошото е, че човекът 
си живее в неговите пред-
стави и си казва: „Аз мога 
сам да се ръководя. Като 

не съм убил човек, какво 
толкова ми е?“ Това е и 
представата за греха.

– Само религиозен ли е 

пътят, по който можем 

да си върнем човешките 

ценности?

– Ценностната система е 
много сбъркана сега. Млади-
те, които сега растат... Но 
те не са виновни. От дете 
всичко става. Чалгаджийче-
та, чалгаджийчета. Какви-
то ги направят възрастни-
те, такива стават. 
А като се има предвид, че 

всички умни хора на плане-
тата са казали, че всичко 

извън религията е профан-
но, ти представи си кол-
ко е профанизиран изобщо 
светът. 

– Когато отидеш в ма-

настира, за какво си ми-

слиш?

– Еее, от портата навъ-
тре... Ако имаш добро със-
тояние, молитвено, то е 
само молитвата, която ти 
откъсва мисленето от зем-
ните неща. 

– Какво означава да 

имаш молитвено настро-

ение...

– То е трудно постижи-
мо и обяснимо, то буквално 
няма време, изпадаш в без-
времие. Например аз забра-
вям къде съм и има едни 
моменти, в които не знам 
за колко време така съм се 
отнесла, после се усещам, 
че съм в църквата. 

– Повечето хора смя-

тат, че молитвата е по-

конкретно нещо. Оти-

ват да измолят конкрет-

ни неща.

– Молитвата е многопла-
стова. Не е „господи, дай 
ми туй, дай ми онуй“. Пър-
во благодариш. В църквата 
молитвата може да не е 
само твоя лична. По време 

на служение и вътре в хра-
ма настава съслужение, за-
щото свещениците не слу-
жат само за тях си. Ние 
също участваме в това 
общо моление. 
С молитва човек може да 

се излекува от тежки боле-
сти, самата наука вече го 
твърди. Но човек с вярата 
си е успял и преди науката 
да открие тези неща. 

– Ама, ти съдиш ли ги 

другите хора, които не са 

вярващи, не практикуват 

християнството, не пос-

тят преди Вeликден?

– Не съдя никого. Каква 
съм аз, че да съдя? То съ-
диш ли, си губиш сам това, 
което на теб ти се полага. 
Понякога обаче ми се иска 
да кажа на някого, че нещо 
не му е от полза. Много 
харесвам, когато свещени-
ците си служат директ-
но с текст от Библията 
и така го казват, че думи-
те намират място в този 
човек, от полза са му и 
го учат на нещо. Хубаво е, 
ако знаеш нещо, да го ка-
жеш на другия и той да се 
възползва. 

Разговора води 

Мирослава ИВАНОВА
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К
иното има своите любими обра-
зи, към които се връща посто-
янно и на които се посвещават 
все нови и нови филми. Първен-

ството се пада безспорно на образа на 
Исус Христос. Трудно е да се изброят 
всички режисьори, осмелили се да пре-
несат на екрана най-драматичните мо-
менти от живота на Спасителя. Но 
е факт, че интересът към личност-
та на Исус и към възкресението му, 
с което иска да изцери нашето бол-
но и цинично общество и да се жерт-
ва за него, продължава да бълва къде 
по-смислени, къде възможно най-безум-
ни, къде изключително скандални (тук 
първенството се пада на „Последното 
изкушение на Христос“) филми.
Изисква се смелост да се решиш да 

представиш Исус на екрана. Въпреки 
че той е главен герой още в първи-
те късометражни филмчета на про-
хождащото седмо изкуство, дълги го-
дини никой 

НЕ ПОСМЯВА ДА ПОКАЖЕ 
ЛИЦЕТО МУ В КАДЪР 

Когато това все пак се случва в „Ца-
рят на царете“ през 1927 г., актьорът 
Х. Б. Уорнър се превръща в истинска 
легенда. Около него съществувал няка-

къв ореол, който режисьорът Сесил де 
Мил използвал, за да си направи нужна-
та реклама. По време на снимките на 
този филм всички се държали с Уорнър 
като с истинския Христос – никой 
нямал право да го докосва или да раз-
говаря с него. И даже, за да го опазят 
от любопитни погледи, са го возели в 
специален закрит автомобил. Днес, ес-
тествено, това изглежда много нелепо, 
но представете си на какво внимание 
се е радвал този съвсем обикновен ак-
тьор, който е останал в историята 
само с тази си роля. Но май повече-
то актьори, играли ролята на Исус, ги 
застига същата съдба. Никой не може 
да излезе от сянката на тази роля и 
съответно да бъде запомнен с някаква 
друга. Да играеш Христос, може и да 
е благословия, но може и да е истин-
ско проклятие. Кои са все пак най-за-
помнящите се актьори в най-канонич-
ната роля?

ЕНРИКЕ ИРАСОКИ

ФИЛМ „ЕВАНГЕЛИЕ ПО МАТЕЯ“ (1964 Г.)

19-годишният испански студент е 
най-младият изпълнител на заветната 
роля. Ирасоки, който прилича на ти-
пичен беден сицилиански селянин, няма 
никакъв професионален опит, но точ-

но затова е избран за ролята от ре-
жисьора Пиер Паоло Пазолини. Идея-
та на атеиста Пазолини е да пред-
стави Христос като обикновен човек, 
който предизвиква състрадание с по-
стъпките си. В него няма нищо фал-
шиво и този реализъм, допълнен от 
красотата на всеки кадър, превръща 
филма в класика. Но освен че показ-
ва човешката страна на Спасителя, 
Пазолини, който е върл поддръжник 
на комунистическите идеи, стига още 
по-далеч – Ирасоки е запомнен като 
истински революционер и проповедник 
на марксизма, който се бори за права-
та на бедните и онеправданите. 

МАКС ФОН СЮДОВ

ФИЛМ „НАЙ-ВЕЛИКАТА ИСТОРИЯ, 
РАЗКАЗВАНА НЯКОГА“ (1965 Г.)

След като се е снимал в няколко от 

КИНОЗВЕЗДА

Христос, потънал в кърви – финалният щрих 

от натуралистичния епос на Мел Гибсън 

„Страстите Христови“

Човешкото лице на Христос, представено 
от Енрике Ирасоки в „Евангелие по Матея“
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шедьоврите на Ингмар Бергман, посве-
тени на философско-религиозни теми, 
той изглежда идеалният избор за роля-
та на Христос. Макс фон Сюдов из-
гражда силен, предизвикващ състрадание 
и на моменти смешен образ в парт-
ньорство с холивудските звезди Чарл-
тън Хестън, Мартин Ландау и Анжела 
Лансбъри. Сравняват го с излъчването 
на Х. Б. Уорнър, макар че фон Сюдов 
има предимството да гледа от екрана 
с възможно най-синия и пронизващ по-
глед. Режисьорът Джордж Стивънс из-
ползва всички технически възможности 
на киното от онова време, за да на-
прави най-най-величествения филм. До-
карва го поне откъм продължителност 
– 225 минути. Може би най-впечатля-
ващи сред тях са сцените на Тайната 
вечеря и на смъртта на Христос. А 

финалните думи на героя „Ще бъда с 
вас до края на света“ се превръщат в 
своеобразна крилата фраза.  

ТЕД НИЙЛ

ФИЛМ „ИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА“ 
(1973 Г.)
Истинско светотатство! Със си-

гурност така са си помислили всички 
ревностни католици след новината 
за появата на рокмюзикъл, пресъзда-
ващ последните седем дни от живо-
та на Исус. Но благодарение на ге-
ниалната музика на сър Андрю Лойд 
Уебър той се превръща в сензация 
на Бродуей и, естествено, e пренесен 
на голям екран от Норман Джуисън. 
Вместо Йън Гилън, който е първи-
ят изпълнител на ролята, той кани 
малко известния Тед Нийл. Нийл се 

представя на ниво като един недо-
сегаем Исус, неразбран и недооценен 
от своите последователи. Всъщност 
това е и идеята на Джуисън – да 
пресъздаде образа на Спасителя като 
„звезда“ в своя спектакъл, в кой-
то впрочем повече изпъква образът 
на Юда. Въпреки критиките, които 
филмът отнася за това, че принизя-
ва сакралността на библейските пос-
лания, този филм успешно улавя духа 
на времето на сърдитите млади хора 
от края на 60-те години на миналия 
век– антимилитаристично настрое-
ното поколение, „родено“ от война-
та във Виетнам.

РОБЪРТ ПАУЪЛ

ФИЛМ „ИСУС ОТ НАЗАРЕТ“ (1977 Г.)

Ако има класация за режисьор, кой-
то да минава за най-дълбокия и рев-
ностен католик, безспорно ще я огла-
ви Франко Дзефирели. След два фил-
ма на религиозна тематика, постиг-
нали невероятен успех, от Ватикана 
го канят да режисира „най-канонична-
та версия“ за живота на Исус Хрис-
тос. Дзефирели прави всичко възмож-
но да не разочарова най-висшия орган 

...Докато Мария Магдалена 

лекува раните му

Тед Нийл извисява глас срещу неверниците в „Исус Христос – суперзвезда“...
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на духовенството. Като всеки поръч-
ков филм, и този има своите недос-
татъци – разточителен е и прекале-

но буквален в екранизирането на биб-
лейския сюжет. Но голямото му дос-
тойнство е изборът на актьора за 
ролята на Христос. Робърт Пауъл се 
доближи най-много до представата на 
всички католици за Исус и даже над-
минава техните очаквания – опреде-
лен е за най-красивия актьор, изиграл 
ролята. Дори кинокритиците пишат, 
че с трънения венец на главата Пауъл 
прилича повече на Исус, отколкото 
някой въобще си е представял!

ЛОТЕР БЛЮТО

ФИЛМ „ИСУС ОТ МОНРЕАЛ“ (1988 Г.)

И друг път сме гледали на екра-
на как група актьори представя своя 
версия за житието на Христос. Но 
този филм на Денис Аркан, определян 
както като богохулен, така и като 
акт на истинска вяра в човека, ни е 
особено скъп. Освен че размазва всич-
ки религиозни предразсъдъци и социал-
ни клишета, Аркан прави всичко това 
много фино, оригинално и с премере-
на доза хумор. Музиката е чудесно 
подбрана. В една от сцените, в коя-
то Христос върши своите чудеса, ак-
тьорът Лотер Блюто, който е чу-
десен избор за ролята, пристъпва на 
фона на песента „Притури се плани-
ната“ в изпълнение на Стефка Събо-
тинова. Подобно на Исус, и героят на 
Блюто, който се справя еднакво добре 
с монолога на Хамлет и с озвучаване 
на порнофилми, умира като жертва на 
общество, което задължително разпъ-
ва на кръст своите черни овце.  

ДЖЕЙМС КАВИЗЪЛ

ФИЛМ „СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ“ (2004 Г.)

Възможно ли е в днешно време филм 

за Исус да се превърне в сензация и 
в касов хит? Колкото и да звучи не-
вероятно, Мел Гибсън успя да по-
стигне точно това. И то при поло-
жение че героите му не говорят ан-
глийски и че филмът е най-натура-
листичният от всички по темата. 
А пред количеството кръв, която се 
лее в него, бледнеят дори и най-бру-
талните филми на ужасите. Гибсън 
като че ли се забавлява с това да 
измъчва до безкрай своя главен ак-
тьор. Джеймс Кавизъл обаче понася 
стоически всички тези мъчения, бук-
вално изнася на гърба си целия филм, 
придавайки на образа нужната дълбо-
чина и потресаващ реализъм. Грими-
ран като Христос във филма, Кави-
зъл позира на корицата на списание 
Time – явно Гибсън умее да си прави 
и ефектна реклама.

Ивайло ТОДОРОВ

Да осмееш Библията
Дали всичко, свързано с живота и страданията на Исус 

Христос, може да бъде представено само в мрачни то-

нове и да предизвиква единствено сълзи? Разбира се, че 

не, когато става въпрос за версия на „Монти Пайтън“. 

Петимата британци и американецът Тери Гилиъм не се 

свенят да осмеят всичко, включително и нещо толко-

ва свещено и неподдаващо се на осмиване като Библия-

та. Правят го понякога прекалено цинично, на места бру-

тално и свръхнатуралистично, но хуморът им винаги запазва своята свежест и оригиналност. 

Няма по-добри майстори на пародиите от „Монти Пайтън“ и „Животът на Брайън“ категорич-

но доказва това. Римляни и евреи, гладиатори и управници, дори и извънземни – всички в Юдея 

са подложени на убийствената им ирония. Безграничната вяра в разни месии и пророци, религи-

озният фундаментализъм, игрите на думи и имена (Едрос Курус се превръща в „крилато“ име) 

са само част от веселяшкото меню на прочутата трупа, която бълва кой от кой по-размазва-

щи скечове. 

Главният герой в тях е бедният Брайън, който ще извърви своя път към Голгота като един ис-

тински Исус Христос, с уточнението, че все пак няма неговата... божественост.

Един обикновен актьор минава през ада на Христовите 

страдания в „Исус от Монреал“

Страдалецът Джеймс Кавизъл в потресаващото си превъ-

плъщение в „Страстите Христови“Няма по-запленяващ актьор от Робърт Пауъл – доказва го 

и този кадър от „Исус от Назарет“

Макс фон Сюдов в емблематичната сцена на Тайната ве-

черя от „Най-великата история, разказвана някога“

„Страстите Христови“ като че съживява прочутите 

фрески на Микеланджело с лика на Спасителя по пътя му 

към Голгота
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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

ДОМАШНИЯТ УЮТ НА ПРАКТИКА
Няма никакво значение къде сте разположили 
пералнята – в отделно специално помещение, в 
банята, в коридора или в кухнята. Важното е мяс-
тото да е удобно за вас и пералнята да се вписва 
хармонично в интериора. Същото важи и за други-
те домакински уреди и пособия, които съставят 
царството на домакинята. 

ПЕЧЕМ КОЗУНАК
Ако се оплаквате от трудни отношения с капризното козуначено тес-
то с мая, не се старайте да приготвяте огромен козунак. Изпечете 
малки – те ще се зачервят много по-бързо! А и изглеждат по-добре.

БЪРНС, УИСКИ И ХАГИС
Йън Грийв: „Който презира храната, 
е глупак“
Хагис е ястие от смлени агнешки 
карантийки, оваляни в сол, лук, 
овесено брашно, лой и подправки и 
натъпкани в шкембе, което се вари 
3 часа. Излишно е да споменаваме 
количествата уиски, които отиват 
за потушаване на жаждата след 
консумиране на хагиса. Наздраве и 
помнете, че ястието ще ви се усла-
ди само ако следвате точно препо-
ръките на  Йън за приготвянето му. 

ПАСХАЛНИ ФАНТАЗИИ
Възползвайте се от нашите предложения за 
по-оригинално боядисани яйца. Ако сте по-
сръчни, можете да измайсторите свещник 
от яйчените черупки или от... гербери. Или 
пък да организирате децата да ви помогнат 
да направите една японска ваза от... връвчици.
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Домашният уют 
на практика

Да организираме зоната на домакинството! 
Няма никакво значение къде сте разположили пералнята – в отделно специално помещение, в банята, в коридора или 

в кухнята. Важното е мястото да е удобно за вас и пералнята да се вписва хармонично в интериора. Същото важи 
и за другите домакински уреди и пособия, които съставят царството на домакинята.
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2 За ютията
Купете си ютия със специална стойка, която 

ще позволи електрическият уред и дъската за 

гладене да бъдат неразделни. Само така тези 

така необходими за всяко домакинство пособия 

винаги ще са заедно на едно и също място – до 

стената, близо до дрешника или гардероба на-

пример. Когато ютията изстине, можете да я 

пъхате в гардероба заедно с дъската. 

3 Без следи  
Течните препарати за почистване ще „пазят 

чисто“, ако ги съхранявате в пластмасова щай-

га или поднос. Така те няма да захабяват и да 

оставят грозни петна по повърхността на пе-

ралнята или шкафа, върху които ги държите. 

4 Компактна сушилка
В случай че мястото за сушене ви е недоста-

тъчно, закрепете метална подвижна стойка на 

стената или на вратата на гардероба. След 

като прането ви изсъхне, можете да свали-

те заедно с него и стойката, за да не ви пречи 

(или за да не стърчи грозно).

5 Всичко на едно място
Съберете на едно място всички шишенца, бур-

канчета и пр., които ви помагат в грижата за 

дрехите. За целта е много удобно да използ-

вате дървен поднос с дръжка. Така няма да ви 

се налага да обръщате къщата в търсене на 

анитстатика или четката за дрехи. 

1

3 4 5

2

1 За дреболии
Няколко високи и широки стъклени съда ще съберат всички безценни дре-

болии, които вадите ежедневно от джобовете си, но ви е жал да изхвърли-

те на боклука. Някои от тези съдове можете да превърнете и в касичка. 

Със събраните дребни пари понякога могат да се купят важни неща. 
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ид е и  з а  к о п и р а н е

ПАСХАЛНИ 
ФАНТАЗИИ

Оригинално боядисани яйца
За тази техника на боядисване ще ви трябват набор 

от бои за сладки, 10 твърдосварени яйца, марля и ръка-

вици, за да не си изцапате ръцете. Първо боядисайте 

целите яйца в светложълто. След като поизсъхнат мал-

ко (не ги изчаквайте съвсем да изсъхнат), увийте всяко в 

парче марля. Разтворете синя боя за сладки и с помощта на 

чаена лъжичка напръскайте всяко яйце с нея. След 20 мин махнете 

марлите и подредете яйцата в чинията, в която ще ги сервирате.

Свещник от 
яйчена черупка
Ако обичате да похапвате яйца на закуска, навяр-

но си имате и симпатична поставка за тях, коя-

то много лесно можете да превърнете във вели-

колепен свещник. Обелете само връхната част 

на черупката на сварено и боядисано яйце. Внима-

телно изгребете жълтъка и белтъка с чаена лъ-

жичка. За да закрепите фитила на свещта точ-

но в центъра, намажете дъното на издълбаната 

черупка с лепило и го залепете. След това запъл-

нете черупката с разтопен восък и я сложете в 

поставката за яйца. Надяваме се, че не сте заб-

равили да издърпате фитила, преди восъкът да е 

стегнал. 

А восък можете да добиете от всяка свещ, с коя-

то разполагате вкъщи. Просто я настържете на 

ренде и разтопете стърготините в микровълно-

вата печка.

Незабравим подарък 
Ако се каните на Великден да ходите 

на гости, подарете на домакинята цяла 

кошница с цветя! В метална кошница за 

плодове или в друга фруктиера на дупки 

подредете варени небоядисани яйца. 

За да не увехнат цветята, натопете ги 

в пластмасова бутилка с вода, чийто 

връх предварително сте отрязали, за да 

не стърчи грозно над яйцата. 

Яйцата оставете бели, тъй като се 

предполага, че букетът ще е достатъч-

но пищен и разнообразен откъм цветове.
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Японска ваза
Този ефектен и многофункционален детайл от интериора може да бъде измайсторен 

дори от детски ръце – толкова е лесен за правене. Ще ви трябват много връвчици и 

лепило. Обърнете обикновен буркан с дъното нагоре и го покрийте с прозрачно фолио. 

След това изсипете лепило в дълбок съд и потопете в него връвчици с различна дебе-

лина, но с еднаква дължина – 40–50 см. Измъквайте поединично всяка връвчи-

ца от лепилото и обирайте с пръсти излишното лепило от нея. Омо-

тавайте връвчиците в различен порядък върху буркана. Изчакайте 

лепилото да изсъхне и отделете фолиото. За по-голям ефект мо-

жете да боядисате вазата според вашия вкус.

Цветя на масата
Създайте свежа пролетна атмосфера на празничната маса 

за Великден, като измайсторите собственоръчно оригинални 

свещници от... гербери. Ще ви трябват малки чашки (най-добре 

за текила), плаващи свещи, двустранно широко тиксо и цветове 

от червени или оранжеви гербери. Покрийте отвора на чашата 

с лента тиксо, отгоре закрепете цветето, а върху тичинките 

му закрепете малката свещичка, като леко я натиснете с пръ-

сти. За да не „увехне“ свещникът прекалено бързо, можете да 

напълните чашката с вода и да оставите на цветчето малко 

стъбълце (2–3 см). Пробийте тиксото по средата и промушете 

стъблото през дупката, така че да се потопи във водата.

Опасани с текстилни ленти
Влезте в някоя галантерия (да, малко са останали, но още ги има тези магазини) 

и изберете най-красивите ленти, панделки и ширити. Те могат да се превърнат в 

идеална украса за великденските ви яйца. Първо сварете яйцата и ги боядисайте, а 

след това ги облепете с ширитите, които сте харесали. Старайте се все пак цве-

товете на панделките и лентите да хармонират с цвета на яйцето.

Бела, брой 4 (134), 2009 111



©
 j

ed
ph

ot
o 

– 
F

ot
ol

ia
.c

om

В
секи опит да опра-
вите къщата след 
няколко дни пре-
търпява фиаско – 

нищичко не напомня за пот-
та, която проляхте при по-
следното основно почиства-
не. Но как така съседката 
може да поддържа ред вкъ-
щи, а вие – не? Някои „уче-
ни“ отдават това на вро-
дени качества – още от 
пещерни времена на жени-
те им е заложено да под-
реждат и складират по ъг-
лите всичко, което техни-
те доблестни мъже внася-
ли в пещерата, връщайки се 
от лов. Откъде тогава се 
взима нежеланието на ня-
кои съвременни жени да па-
зят чистота? Явно техни-
те предци също не са се 
отличавали с домовитост. 
Иначе няма логика. 
Има обаче желязна логика, 

която извинява 

липсата 
на желание за 

домакинстване
у съвременните работещи 

момичета. Те са заети с да-
леч по-важни неща от бър-
сане на прах и метене – 
а именно правене на карие-
ра и самоусъвършенстване. 
Жените, които по някак-
ви причини са принудени да 
си седят вкъщи, се реализи-
рат точно вкъщи. За тях 
идеално сгънатите хавлиени 
кърпи, изгладеното спално 
бельо и подредените шка-
фове са таванът на меч-
танията им за напредък в 
„кариерата“. Но пък в тех-
ните къщи винаги ухае на 
нещо вкусно, килимът вина-
ги блести от чистота, пар-
кетът прилича на огледало, 
а на врата на котката се 
мъдри червена панделка. 
А милите представителки 

на женския пол, които из-
немогват от работа в офи-
са, отделят на реда в до-
мовете си минимум време 
и сили. По обясними при-
чини – защо да се занима-
ваш с нещо, което не ти 
носи пари?! Те наричат ха-
оса вкъщи „творчески“ и 
твърдят, че ако някой раз-

треби, не биха могли да на-
мерят нито една вещ, коя-
то евентуално би им пот-
рябвала. 

Безпорядък 
в шкафа, каша 

в главата
Ако обаче сте престана-

ли да си търсите извинения 
и със съжаление признавате, 
че хаосът в дома ви е ом-
ръзнал, има начин да проме-
ните нещата. 
Има и още една желязна 

логика – всичко, което е 
около вас, по странен начин 
се отразява на онова, което 
е вътре във вас. Ето защо 
приветстваме желанието 
ви да приключите с глава-
та „Хаос“ в своето жили-
ще и да започнете да пише-
те нова – „Ред“. Но всичко 
трябва да се случи последо-
вателно и безболезнено. 
Възможно е купчината ли-

стове и листчета, отрупа-
ли бюрото ви, наистина да 
има свой сакрален смисъл. 
Но всичко ли, което е вър-
ху това бюро, наистина ви 

е толкова необходимо? Съ-
щото се отнася и за вещи-
те, с които сте натъпкали 
шкафовете си. Признайте 
си, че в тях държите вещи, 
за които отдавна сте пора-
снали. А не са ли те всъщ-
ност повече от половината 
и не заемат ли мястото, 
което може да бъде „отво-
рено“ за неща, далеч по-ва-
жни за вас в настоящето? 
А тези неща се валят на 
пода в някой ъгъл, сякаш са 
ненужни вещи. 

Почистването 
става бързо, 

подреждането – 
не

Ако се мобилизирате, е 
възможно да направите ге-
нерално почистване на дома 
си в рамките на един ден. 
Но ако включите и подреж-
дане на дома, тогава може 
да не ви стигне и една сед-
мица. Защото, когато под-
реждате един шкаф, от вас 
се изисква да мислите. 
Преди да предприемете го-

лямото пролетно почиства-

до м а к и н я

„Науката“ за

редареда
Ако сте от жените, 
които въобще не 
разбират как така в 
някои домове всяка 
дреболия си е на 
мястото и всичко 
блести от чистота, а 
у вас винаги цари хаос, 
значи се нуждаете от 
нашите съвети.
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Много често ми задават въ-

проса, кое решение е по-

правилно – купуването на комби-

ниран уред „2 в 1“ (пералня + су-

шилня) или на два отделни уреда 

(пералня и сушилня).

Практичността често ни под-

тиква да изберем комбинирана-

та версия – все пак един уред е 

по-евтин от два. Но комбинира-

ният уред създава 

ИЗВЕСТНИ НЕУДОБСТВА 

Едно от тях се дължи на различ-

ния капацитет на пране и суше-

не. Ако заредим пълна пералня с 

дрехи (например 5 кг), които по-

сле искаме да изсушим, от тях 

трябва да извадим поне 1 кг мок-

ро пране, сортирайки го по ма-

терии. Съчетаването на двете 

функции в един уред води до по-

голяма консумация на вода. И не 

на последно място – при евенту-

ална повреда и двата уреда са 

временно „извън строя“. 

Ако купувате комбиниран уред, 

ви съветвам да изберете та-

къв с по-голям капацитет за 

пране/сушене (например 8 + 6 

кг), за да имате по-голяма сво-

бода за „маневри“.

Днес почти всяко съвременно 

домакинство разполага с авто-

матична пералня. Логично е то-

гава да насочим вниманието си 

към това

КАКВА ТОЧНО СУШИЛНЯ 

ДА ИЗБЕРЕМ 

Специалистите съветват: „Пра-

нето – в пералня, сушенето – в 

сушилня.“

Сушилните биват два вида – 

кондензационни и вентилаци-

онни.

Кондензационните може-

те да разположите там, къ-

дето ви е удобно, стига наблизо 

да има електрически контакт. В 

тях влагата от дрехите се кон-

дензира и отделя в специален ре-

зервоар, който трябва да изпраз-

вате от време на време. Най-

практично и ергономично е да 

разположите сушилнята върху 

пералнята, като сложите меж-

ду тях свързващ елемент (има 2 

варианта – обикновен или с из-

тегляща се поставка за коша за 

пране). 

Вентилационните се нужда-

ят от въздуховод (отвор за 

комин). Като изключим това не-

удобство обаче, трябва да под-

чертаем, че тези сушилни рабо-

тят по-бързо и консумират по-

малко електричество. 

Съвременните сушилни разпола-

гат със сензорна система за су-

шене (т.е. „усещат“ всички ню-

анси на мокрото и влажното), 

което позволява разработване-

то на множество функции и про-

грами – за вълна, за памук, за де-

ликатни материи и за „лесно гла-

дене“ (дрехите остават леко 

влажни). 

Не е желателно да сушите за-

едно дрехи от различни мате-

рии (хавлиени кърпи и синтетич-

ни блузи например). Препоръч-

вам също да изваждате дрехите 

от сушилнята веднага след края 

на сушенето. Ако топлите дре-

хи изстинат вътре в уреда, об-

разувалите се по тях гънки по-

сле стават труден за решава-

не проблем. 

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

„Сбогом“ на 
простирането 

НАШИЯТ СЪВЕТ: Прането – в пералня, сушенето – в сушилня.

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com

не, ви съветваме да си от-
делите една седмица за го-
лямото пролетно подреж-
дане – по 1 ден за един 
шкаф. Пригответе се да 
бъдете безжалостни и че-
връсти. Със сигурност ще 
ви е трудно да изхвърли-
те демоде блузката, с ко-
ято сте били облечени на 
първата среща с мъжа си. 
Но се налага да я сортира-
те в кашона с надпис „За 
изхвърляне“. 
Всъщност необходимо е 

да направим малко уточне-
ние за кашоните и техните 
надписи за онези, които не 
са гледали филмовата вер-
сия на „Сексът и градът“. 
А на онези, които са го 
гледали, само ще припомним, 
че когато Кари се изнасяше 
от жилището си, тя беше 
избрала най-добрия начин да 
улесни този процес – 

три кашона 
с три различни 

надписа 
Вие можете да ги надпи-

шете така: „Оставям на 
съхранение“; „Изхвърлям“, 
„Запазвам“. В първия кашон 
слагайте вещите, които по 
никаква причина не са ви 
нужни в момента, но със 
сигурност ще ви потрябват 

в близко бъдеще. Надписите 
на втория и третия кашон 
не се нуждаят от обясне-
ние. След подобно сортира-
не в шкафа, който подреж-
дате, ще трябва да попад-
нат само вещите от ка-
шоните с надписи „Оста-
вям на съхранение“ и „За-
пазвам“.
Сега обърнете внимание 

на вещите, които са извън 
шкафовете. Именно тях 
трябва да подредите на 
освободилото се в шкафо-
вете място. Когато домът 
ви стане по-просторен, чак 
тогава можете да се заеме-
те с неговото почистване 
(от прах и мръсотия). 
След подреждането и по-

чистването, както след ус-
пешна диета, трябва да 
поддържате резултата. Не 
бива да допускате в дома ви 
отново да се настанят куп-
чини непотребни вещи. Но 
ако навикът ви да разхвър-
ляте е непобедим, тогава 
сложете на няколко места 
в дома си декоративни кош-
ници, в които да складира-
те всички дреболии. Ще ви 
е много по-лесно да сорти-
рате 3–4 кошници, отколко-
то отново да се втурвате 
да подреждате цялото жи-
лище.

Всяко начало е трудно 
ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕДА

1Задължително оправяйте леглото си 

всяка сутрин и не оставяйте по него 

разхвърляни дрехи, преди да излезете за 

работа. 

2Ако сутрин ви трябват половин или 

даже цели два часа, за да станете и 

да се приведете в ред за работа, да на-

правите закуска за децата и затова не ви 

остава време да оправите леглото си, тогава 

си помогнете с нещо от вечерта. Например можете да нарежете кол-

басите за сандвичите предварително. Или да изгладите дрехите на де-

цата.  

3Впрочем и вашите дрехи за работа можете да приготвите от вечер-

та, след като чуете прогнозата за времето. Така бримката на чора-

па и скъсаното копче на сакото няма начин да ви изненадат сутринта, 

когато ви е най-притеснено. 

4Необходимите ви документи, които възнамерявате да вземете със 

себе си на работа, пригответе от вечерта, за да не ги търсите в 

последния момент и да обърнете къщата нагоре с краката. 

5След закуска се старайте да измивате веднага мръсните чинии. Те 

и без това не са много. Или пък да ги подредите в миялната машина, 

за да не заварите вечерта, когато се върнете, купчина засъхнали съдо-

ве, които се мият по-бавно и по-трудно. 
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ДА НАСТЪПИМ СТУДА
ИЛИ КАК ДА ИЗПРАТИМ ТОПЛИТЕ ОБУВКИ 
В ПРОЛЕТНО-ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

ПРЕДИ ТОВА ТРЯБВА ХУБАВО ДА ГИ 
ПОЧИСТИМ, ИЗСУШИМ И ПРОВЕТРИМ. 
АКО ИМАТЕ ОБУВКИ ОТ СПЕЦИАЛНА 
КОЖА, ПОВЕРЕТЕ ГИ ЗА ОСНОВНО 
ПОЧИСТВАНЕ НА ХОРА, КОИТО 
РАЗБИРАТ ПОВЕЧЕ ОТ ВАС – ОБУЩАРИ 
ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ В АТЕЛИЕТАТА ЗА 
ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ.Н

а какво да обърнете вни-
мание и какво можете да 
направите, за да „стопи-
те“ следите на отминала-

та зима по вашите обувки?

1. СОЛ, ПОЛЕПНАЛА 
ПО БОТУШИТЕ

Смесете равни части вода и оцет. 
Натопете чиста кърпа в течността 
и внимателно изтрийте с нея обув-
ките. После минете по повърхността 
им с друга влажна кърпа (напоена само 
с чиста вода), а накрая ги подсушете 
със сух парцал. След като обувките 
изсъхнат напълно (но далеч от отоп-
лителните уреди), полирайте ги с по-
мощта на бархетна кърпа или парцал 
от друга мека тъкан. 

2. ЧЕРНИ ИВИЦИ 
И ДРАСКОТИНИ ПО КОЖАТА 

И ТОКОВЕТЕ 
Не се опитвайте да ги чоплите или 

да ги заличавате със сила – така 
само ще съсипете кожата на обув-
ката или ботуша. Навлажнете мека 
кърпа с вода, а после я оваляйте в 
сода бикарбонат. Обработете драс-
котините с нея, но много внимател-
но, без да натискате. Ако обувките 
ви са гумени (каучукови), вместо вода 
използвайте почистващ препарат за 
кухня. Този начин ще ви помогне да 
почистите и пластмасови или дърве-
ни токове. Когато ивиците изчезнат, 
подсушете местата с чиста кърпа и 
оставете обувките да съхнат.

3. ПРОТРИТ ВЕЛУР

Почти всички средства за почиства-
не на кожа не са подходящи за велу-
ра, тъй като той трябва да се обра-
ботва сух. Помощник тук ще ви бъде 
специална гумена четка, с която бър-
зо можете да изчеткате цялата по-
върхност на ботушите или обувки-
те. Ако велурът е толкова захабен, 

че е започнал да лъщи, почистете го 
с четка за зъби или с много твърда 
кърпа. Ако това не ви помогне, подръ-
жте обувките за няколко секунди над 
съд, от който се издига пара. После 
третирайте повърхността им с гу-
мената четка.

УЛЕСНЕНИЯ

КАК ДА НАПРАВИТЕ ТАКА, ЧЕ СЛЕДВАЩИЯ 

ПЪТ ВСИЧКО ДА БЪДЕ ПО-ЛЕСНО?

Ако обувките ви са се намокрили, по-

грижете се за тях бързо, веднага след 

като се приберете вкъщи. Не чакайте да 

изсъхнат, а бързо ги обработете с влажна 

кърпа. Така ще предотвратите проникване-

то на солта в кожата. Ботушите ви няма 

да изгубят формата си от влагата, ако ги 

напълните с вестници, но без да ги уплътня-

вате така, че да ги разширите. 

Преди да излезете от вкъщи, нанесе-

те върху обувките паста, която ще 

ги предпази от влагата, снега и солта. Ко-

жените ботуши можете да мажете с обик-

новен детски крем или крем за ръце, в чийто 

състав има силикон. Но не ги третирайте 

прекалено често с този крем – използвайте 

го един или най-много два пъти седмично.

Бела, брой 4 (134), 2009114



В
ече седем години ай-
подите са лидери сред 
разнообразието от 
други плейъри. Тайната 

на тяхната популярност е 
лесна за разгадаване – все-
ки нов модел еволюира с 
няколко революционни подо-
брения, на които потреби-
телите се възхищават. Ос-
вен с идеално звучене, ка-
чествени слушалки и по-го-
лям обем памет последните 
модели са в състояние да 
възпроизвеждат не само ау-
диофайлове, но и да придру-
жават музиката с показва-
не на картинки. Разбира се, 
на тях могат да се гледат 
и филми – диагоналът на 
монитора на iPod Video дос-
тига вече 2,5 дюйма. 

Google каза
Дюйм е холандска мярка за дължи-

на и спада към европейската неме-

трична измерителна система. Пре-

данието свързва тази мярка с дъл-

жината на три средно дълги ече-

мичени зърна. По тази причина в 

различните държави тази мярка 

няма еднакви стойности. 1 дюйм 

е равен на 25,4 мм, с което е при-

ет да бъде еднакъв като измери-

тел с 1 инч (английският инч, гер-

манският цол и холандският дюйм 

са с еднаква дължина – 25,4 мм). 

Калибърът на оръжията се измер-

ва в дюймове. Например означение-

то 30-и калибър показва размер на 

патрона 0,30 дюйма, което е равно 

на 7,62 мм. 

ПЛЮС НА МИНУС

Айподът, естествено, си 
има и недостатъци. Но по 
удивителен начин те ня-
как си се превръщат в не-
гови достойнства. Серия-
та уреди iPod Shuffle няма 
дисплеи, а само едно голя-
мо кръгло копче за пускане, 
спиране и смяна на парче-
тата. На пръв поглед това 
е неудобство, но на втори 
е направо гениално измис-
лено за заетата жена, коя-
то просто иска да си слу-
ша музика, докато бърза 
нанякъде. От нея се иска 
само да събере любимите 
си мелодии, да ги качи на 
плейъра и да избере режим 
за тяхното възпроизвежда-
не – поред или разбъркано. 
Никакви други настройки 
не є се налага да запомня. 
А най-хубавото е, че дъл-
жината на този плейър е 
колкото малкия пръст на 
ръката, не повече!
Вторият минус е свързан 

с това, че за да качите 
музика от компютъра на 
айпода, ви трябва компю-
търната му програма. Тя 
се предлага на диск заед-
но с продукта, но се нала-
га да отделите време, за 
да я инсталирате. Заслужа-
ва си обаче, защото благо-
дарение на тази разработ-

ка на гениални програми-
сти качеството на звука 
в айпод формата е направо 
божествено!
Тези, които желаят да 

гледат видео на своя iPod, 
трябва да изгубят довол-
но много време, за да кон-
вертират филма или клипа 
в нужния им формат. Днес 
за обработка на 1 минута 
видео отиват цели 10 ми-
нути. Положението спася-
ва само това, че в продаж-
ба има вече адаптирани за 
тези плейъри филми. 
Един от важните плюсове 

на айпода е неговата голяма 
памет. Съвременните моде-
ли разполагат с до 120 ги-
габайта, което е сравнимо 
с капацитета на компютъ-
рен твърд диск. 

НАЧИН НА ЖИВОТ

От момента на появата 
си айподът е и модерен ак-
сесоар, любим на енергични-
те фенове на най-новите 
технологии. Но онова, кое-
то ни радва особено, е, че 
при създаването на аксесо-
арите към айпода някой се 
е сетил да се погрижи спе-
циално за жените. Айподите 
могат да се носят спокойно 
в дамската чанта. Екранът 
им е защитен от надраск-
ване (даже и ключовете не 
могат да повредят повърх-
ността му). Има модели, ко-
ито се закачат към дрехи-
те. Някои производители на 
дънки предвиждат за айпода 
специален джоб. Черният или 
белият iPod отиват на тоа-
лети във всякакъв стил. 
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ВСИЧКО СВОЕ НОСЯ 
СЪС СЕБЕ СИ
ПЪРВИЯТ АЙПОД С ТЕГЛО 184 Г МОЖЕШЕ ДА ЗАПАМЕТЯВА ЦЕЛИ 
1000 ПЕСНИ. ТОГАВА, ПРЕЗ 2001 Г., ТОВА НИ СЕ СТРУВАШЕ 
НЕВЕРОЯТНО! НАЙ-МОДЕРНИЯТ АЙПОД СЕГА ТЕЖИ САМО 150 Г. 
ПРИТЕЖАВАЙКИ ГО, МЕЛОМАНИТЕ МОГАТ ДА КАЖАТ, ЧЕ НОСЯТ 
ВСИЧКО, КОЕТО ОБИЧАТ, СЪС СЕБЕ СИ. ЗАЩОТО КАПАЦИТЕТЪТ МУ Е 
120 GB – ПОЧТИ КОЛКОТО НА ЕДИН ТВЪРД КОМПЮТЪРЕН ДИСК.

е к с п е р т и з а
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Печем Печем 
козунаккозунак

Ако се оплаквате от трудни отношения 
с капризното козуначено тесто с мая, не се 
старайте да приготвяте огромен козунак. 

Изпечете малки – те ще се зачервят много 
по-бързо! А и изглеждат по-добре.

ПРОДУКТИ: 
 5 ч. ч. брашно (пресято)

 1,5 ч. ч. сметана (22% 

масленост)

 1 ч. ч. захар

 8 яйца (жълтъци)

 250 г краве масло

 1 ч. ч. смес от оре-

хи, стафиди и захаросани 

плодове (можете да купи-

те всичко поотделно)

 100 г „жива“ или 10 г 

суха мая

 1/3 ч. л. сол

СЪВЕТ
ЗА ДА СЕ ПОЛУЧИ 

ВСИЧКО ДОБРЕ

Тестото за козунака 

може да измесите с 

миксер с кръгла прис-

тавка (специална за 

бъркане на тесто), до-

като в него не се поя-

вят мехури. Те са знак, 

че то достатъчно до-

бре се е обогатило с 

кислород и месенето 

може да приключи.

Бела, брой 4 (134), 2009116



НАЧИН НА 
ПРИГОТВЯНЕ:

1. Тестото пригответе, като за-греете за кратко сметаната на 
котлона. Сложете вътре в нея ма-
ята, 1 с. л. захар и половината от 
брашното. Разбъркайте добре и ос-
тавете сместа на топло място. 

2. Разбийте жълтъците със захар-та и размекнатото краве масло 
до гладка смес. 

3. Нарежете на ситно по-големи-те ядки, измийте стафидите, 
а захаросаните плодове нарежете на 
малки парченца.

4. Когато тестото увеличи обе-ма си, добавете към него оста-
налите продукти. Добре го омесете 
и го оставете да втасва на топло 
място. Тестото трябва да увеличи 
2 пъти първоначалния си размер. 

5. Подгответе формите за пече-не на козунаците (най-добре е 
да са кръгли). Намажете отвътре 
стените им с краве масло, а дъна-
та им застелете с кръгчета пер-
гаментова хартия. Изсипете тес-
тото във формите, като запълва-
те с него само по 1/3 от техния 
обем. Изчакайте, докато то отново 
се повдигне (почти до ръба на фор-
мата).

6. Изпечете козунаците в предва-рително загрята до 200–210 °С 
фурна. Готовността на козунака мо-
жете да определите, като внима-
телно го прободете с дървена клеч-
ка. Ако след изваждането є тя е 
суха, козунакът е готов. Ако по 
нея е полепнало тесто, е необходи-
мо да го печете още (например още 
40 мин). 

7. Готовия козунак завийте с ха-влиена кърпа, изчакайте да из-
стине и го украсете с пудра захар 
или с шоколадова глазура. Гарнирай-
те го най-отгоре с орехи, захаро-
сани плодове или с настъргана кора 
от лимон.

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ Малките козунаци се 

пекат най-удобно в използвани консервни кутии. 

Но не забравяйте да отделите добре етикети-

те от кутиите и да загладите острите им ръ-

бове. Козунаците ще се изпекат много по-бързо 

от обикновено (с около 30 мин по-бързо), затова 

партията „мъничета“ можете да пуснете, преди 

да сложите в пещта по-големите козунаци.

СЕРВИРАНЕ Пасхалният козунак се сервира още 

на сутринта на Великден. Той и боядисаните 

яйца са основните блюда на празничната тра-

пеза. Прието е хората да си разменят козунаци 

или парчета от тях – още една причина да из-

печете малки козуначета вместо един или два 

по-големи. Всяко едно козуначе можете да пре-

върнете в идеален великденски подарък, като го 

опаковате по подходящ начин.

Ванилов козунак
Продукти:  250 г брашно  1 пакет ванилова захар  0,5 ч. ч. топло мляко  2 яйца  75 г кра-

ве масло  0,5 ч. ч. захар  11 г суха мая  1/3 ч. л. сол  стафиди, орехи, захаросани плодове

Приготвяне: 1. Смесете маята със 125 г брашно, залейте с половината от млякото, добавете 

3 с. л. захар. Когато тестото се повдигне, добавете останалите продукти. 2. Бухналото тес-

то омесете добре, напълнете с него 1/3 от формата, в която ще го печете, изчакайте да се 

вдигне до ръбовете на формата, след което го изпечете до порозовяване. 

По-лесна рецепта

Тайните на тестото
1. Брашното трябва да е качествено, много сухо и задължително пресято. 

2. Жълтъците трябва внимателно да бъдат отделени от белтъците, да бъдат старател-

но разбити, прекарани през сито и чак тогава да ги разбивате до бяло със захарта. 

3. Температурата в кухнята по време на месене на козунака трябва да е минимум 25 °С.

4. Стафидите и захаросаните плодове придават сладост на козунака, така че ако не спази-

те тяхната пропорция и сложите по-малко, трябва да добавите по-голямо количество за-

хар. Но не прекалявайте със захарта, защото тя може да попречи на козунака да бухне. 

5. Най-големият враг на козунака са студеният въздух и течението, така че бъдете особе-

но внимателни по време на приготвяне на тестото и неговото печене. Освен това стари-

те хора вярват, че повишаването на тон (да не говорим за семейните скандали) и тряска-

нето на врати развалят козунака. Той трябва да се меси с любов, за да стане хубав! 

СъветУкраса
За получаването на бяла захарна глазура 

разбийте 1 белтък на твърда пяна, доба-

вете 50 г пудра захар, без да преставате 

да разбивате. В захарната глазура може-

те да добавите готови или натурални хра-

нителни бои. Морковеният сок ще є прида-

де жълтеникав оттенък, сокът от цвекло 

или от замразени малини – розов. 

Корона от целувки
Празничния козунак можете да украсите 

и с ефектен крем за целувки. Охладените 

белтъци от две яйца разбийте с миксер 

до образуване на пяна. Продължавайте да 

разбивате и същевременно прибавете по-

ловин чаена чаша пудра захар към сместа. 

Напълнете с кремообразната смес слад-

карски шприц с приставка на розичка и ук-

расете вече изпечения козунак. След това 

сложете козунака в загрята до 180 °С фур-

на за 15 мин, за да се втвърдят шприцова-

ните отгоре целувки. 
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Изберете 
лекотатаЗа април сме подбрали 

за вас не само лесни за 
приготвяне ястия, но 
и необичайно „леки“ от 
калорийна гледна точка. 
Все пак лятото приближава 
и е добре да не прекаляваме 
с мазните храни. А иначе 
на Великден си хапнете 
агнешко печено и козунак. 
Без тях празникът няма да 
е същият!

ПАЛАЧИНКОВА ТОРТА

В действителност тя не е сладка и 

въобще не прилича на торта. По-ско-

ро можете да я поднесете като пре-

дястие. 

1. Правим палачинките

Изпържете 7–9 палачинки по рецептата, по 

която обикновено ги правите. Само не слагайте 

никаква захар в тестото! Нека последната пала-

чинка да е по-малка по размер. Когато палачинките 

са готови и поизстинали, се заемете с приготвянето 

на „крема“ за тортата.

2. Правим „крема“

Натрошете с вилица 200 г обикновено бяло сирене. Разбъркайте в него 

нарязани на ситно копър и магданоз (примерно по 1 връзка и от двете). 

Добавете и пасирана скилидка чесън. Ако сместа ви се стру-

ва прекалено гъста, можете да я разредите с малко теч-

на сметана. 

3. „Сглобяваме“ тортата

Намажете всяка палачинка с тънък слой 

смес от сирене, като ги нареждате една 

върху друга. Последната, най-малката, 

сложете най-отгоре. 

4. Украсяваме тортата

Можете да декорирате това „произ-

ведение на изкуството“ с нарязани 

на кръгчета репички и стрък къдрав 

магданоз. Сервирайте тортата цяла, 

в средата на масата, но предвари-

телно разрязана на парчета. 
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ПРОДУКТИ: 

 2 пласта многолистно тесто   2 консерви риба тон (отцедете 

течността!)  200 г настъргано сирене  1 сварено яйце, нарязано на 

ситно  1 сурово яйце  1 с. л. краве масло

КАК СЕ ПРИГОТВЯ:

1. Единия слой тесто разтеглете добре и застелете с него дъното на 

намазана с масло форма за печене, като изтеглите тесто и по стени-

те на съда, за да се получат бордове. 

2. Почистете спанака и за кратко го запържете в кравето масло.

3. Нанесете плънката на слоеве: варено яйце, спанак, парченца консер-

вирана риба, сирене. Похлупете с втория пласт тесто, като защипете 

краищата му към тези на долния слой. С остър нож направете 4 наре-

за върху пирога и го намажете го със суровото, разбито предварител-

но яйце. 

4. Печете го в предварително загрята до 200 °С фурна 35–40 мин.

Сосът песто е подходящ не само за подправяне на паста, но и за при-

готвяне на „зелено“ ризото. 

Смелете в блендера 50 г пресен босилек, 1 скилидка чесън, 1 с. л. кедро-

ви ядки, 6 с. л. зехтин, 25 г пармезан и малко морска сол. Смесете соса 

песто с 230 г суров ориз, сложете всичко в тиган, разбъркайте до-

бре, залейте сместа с 500 мл зеленчуков бульон и я оставете на огъ-

ня, докато кипне. Разбъркайте добре още веднъж, посолете ризотото 

на вкус и похлупете тигана с капак. Гответе ястието 20 мин на бавен 

огън. През това време отрежете горната част на чушките, изчисте-

те ги от семките и ги запечете във фурната, докато омекнат. Накрая 

ги напълнете с готовото „зелено“ ризото.

ПРОДУКТИ:

 1 глава карфиол (500 г)  50 г сирене рокфор (нарязано на парчета) 

 2 дафинови листа  25 г краве масло  1 стрък праз лук  2 картофа 

 2 стръка целина  2 с. л. сметана  перца зелен лук за украса  сол, 

смлян черен пипер

КАК СЕ ПРИГОТВЯ:

1. Карфиолът се разделя на „розички“, които се слагат в тенджера и се 

заливат с 1,5 л вода. Добавят се дафиновите листа, посолява се и тен-

джерата се слага на котлона. Когато водата кипне, зелето се вари 20 

мин на слаб огън. 

2. В друга тенджера в кравето масло се запържват нарязаният на кръг-

чета праз и нарязаните на парчета целина и картофи. След това се за-

душават 15 мин под капак. 

3. Изсипете съдържанието на първата тенджера (с карфиола) във вто-

рата. Изчакайте супата да кипне и варете 20–25 мин на слаб огън. 

4. Отстранете дафиновите листа, отлейте малко от течността, ако 

е прекалено много, и пасирайте продуктите. Добавете сметаната, раз-

бъркайте и разпределете супата по чиниите. Гарнирайте всяка порция 

с малко рокфор и перца от зелен лук.

Пирог с риба 
и спанак

Чушки със 
„зелено“ ризото

Кремсупа от 
карфиол с рокфор
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АГНЕШКО ПО 3 НАЧИНА

ЗА 20 ПАРЧЕТА: За многослойното тесто:  600 г брашно  2 яйца  200 мл вода 

 10 г сол  200 г краве масло За каймата:  500 г крехко агнешко  200 г агнеш-

ки тлъстини (от областта около опашката)  300 г кромид лук За каймата с карто-

фи:  600 г картофи  200 г кромид лук  200 г агнешки тлъстини За каймата с тик-

ва:  700 г тиква  200 г кромид лук  100 г агнешки тлъстини  100 г захар, сол и че-

рен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Замесете твърдо тесто от продуктите за тестото и го ос-

тавете да „почине“ 30–40 мин на прохладно място. Разточете го с дебелина 1–1,5 мм. Раз-

топете маслото, намажете тестото, навийте го на руло и го сложете в хладилника за 

1,5–2 часа. 2. Месото, лука и тлъстините нарежете на кубчета и овкусете със сол и че-

рен пипер. 3. Картофите, лука и тлъстините нарежете на кубчета и подправете на вкус. 

4. Настърганата на едро тиква, тлъстините и лука нарежете на дребни кубчета. Добаве-

те захарта, солта и черния пипер и разбъркайте. 5. Завийте в тесто различните видове 

„кайма“, като придавате на самсите различни форми – триъгълна, продълговата или кръг-

ла. Намажете ги с масло и ги изпечете в предварително загрята фурна до получаване на 

зачервена коричка. Преди да ги сложите в печката, можете да ги поръсите със сусам.

ЗА 1 ПОРЦИЯ:  300 г агнешко месо  120 г ориз  120 г кромид лук  150 г свежи зелени 

подправки  сокът от 1/2 лимон  75 г олио  щипка шафран  сол  млян черен пипер 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Месото се нарязва на едри парчета (примерно по 25–30 г 

едното), посолява се и се запържва в олиото. 2. Лукът също се запържа в олио (но в от-

делен съд) до златисто. Лимоновият сок, нарязаните зелени подправки и предварително 

пасираният лук се добавят към месото. Всичко се оставя да се задушава на бавен огън. 

3. Оризът се сварява до полуготовност. В тенджера с предварително загрято олио сло-

жете ориза и шафрана и задушете до готовност. При сервиране сложете в средата на 

чинията ориза, полейте го с малко разтопено краве масло и около него подредете аг-

нешкото. 

НА ЯХНИЯ С МАКАРОНИ

УЗБЕКСКА САМСА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИ ПИЛАФ

ЗА 6 ПОРЦИИ:  1 пакет макарони  500 г агнешко месо  150 мл олио  150 г лук  3–4 

скилидки чесън  200 г чушки  100 г бяла ряпа  50 г доматено пюре (или 200 г прес-

ни домати)  100 г моркови  30 г целина  пресни зелени подправки на вкус  сол  че-

рен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Сварете макароните в кипяща подсолена вода и малко олио. 

2. Нарежете лука на полумесеци, доматите – на парчета, морковите и ряпата – на слам-

ки, чушките – на ивици. Месото нарежете на дребни парчета и ги запържете в олиото 

заедно с лука. Добавете доматеното пюре (или пресните домати). 3. След около 5–10 

мин сложете морковите, ряпата, чушката, целите скилидки чесън и запържете всичко 

още 10–15 мин. Залейте с около литър вода, подправете на вкус и задушете до готов-

ност. 4. Сварените макарони стоплете в микровълновата и сервирайте в средата на 

масата, поръсени със свежи зелени подправки. Те се прибавят към яхнията като гарни-

тура.
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В
сяка година на 25 януари шот-
ландските общности по света 
и приятелите на шотландската 
култура отбелязват рождение-

то на поета Робърт Бърнс с Бърнс 
вечер. На трапезата освен шотланд-
ско уиски задължително присъства и 
хагис – национално блюдо, възпято в 

поезията на шотландския бард. Тази 
година Ротари клуб София интерне-
шънъл отбеляза 250-ата годишнина 
от раждането на поета с първата 

в
к у с н и  м а р ш р у т и

Стъпка по стъпка:

ЙЪН ГРИЙВ: „КОЙТО ПРЕЗИРА 
ХРАНАТА, Е ГЛУПАК“

Визитка
Йън Грийв идва в България през юни 2005 г. като тим лидер на международна консултантска агенция, 

за да работи по присъединяването ни в ЕС. Когато този проект приключва, Йън става  консултант 

в „Нестле“ – България. В момента е председател на Ротари клуб София интернешънъл – най-голяма-

та неправителствена хуманитарна организация в света, която работи по благотворителни програ-

ми, насочени към образование, здравеопазване, подпомагане на даровити деца и деца в неравностой-

но положение.

„Реших да остана в България не заради работа, а защото тук се чувствам позитивен“ – споделя Йън.
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1. Лукът се почиства 

и нарязва на дребно.

2. Дреболиите 

и изрезките 

се почистват 

от ципите, из-

миват се и се 

варят около 2 

часа (в тен-

джера под на-

лягане става 

по-бързо).

3. След като се сва-

рят, дреболиите се 

нарязват на дребно.
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в България шотландско-българска бла-
готворителна вечер.
С вид на гвардеец и маниери на ари-

стократ, Йън се развихри из кухня-
та, за да разкрие за читателите на 
„Бела“ тайната на шотландското на-
ционално ястие хагис стъпка по стъп-
ка. „Този, който изпитва презрение 
към храната, е глупак“ – цитира той 
една шотландска поговорка, преди да 
запретне ръкави над тенджерите.  

ПРОСТОТА 
И ИЗЧИСТЕНОСТ

Развитото животновъдство в 
Шотландия определя и изобилието 
от месо на шотландската трапеза: 
овнешко, агнешко, телешко, свинско. 
Разбира се, и дивеч: сърнешко, еленско 
и риба. Основно шотландците консу-
мират сирене, риба и месо. Кухнята 
на шотландците е непретенциозна – 
в традиционните им ястия рядко се 
използват подправки. Голяма част от 
манджите обаче са доста мазни, ко-
ето ги прави не особено здравослов-
ни. Заради преобладаващия суров кли-
мат и бедните почви растениевъд-
ството не е много развито в Шот-
ландия. По тези географски ширини 
пшеницата не може да узрява (зара-
ди повишената влажност на въздуха) 

и затова овесът и ечемикът са кул-
тури, по-популярни в Шотландия от 
житото.

СЬОМГА НА КОРЕМ

Въпреки обвиненията, че шотланд-
ската кухня е най-нездравословната 
и е най-свирепо критикувана в Крал-
ството заради изобилието от маз-
нини и сол и липсата на зеленчуци в 
нея, тя име нещо неоспоримо ценно и 
това е рибата. При това не каква да 
е, а сьомга! Езерата, емблематични за 
Шотландия, обясняват и изобилието 
на риба и морски дарове на трапеза-
та на шотландците.

ПРЕПЪНИКАМЪК 
ЗА ВИКИНГИТЕ 

по пътя им към завладяване на Шот-
ландия се оказал... магарешкият трън. 
Преданието разказва, че през 1263 г. 
войските на норвежкия владетел Ха-
акон решили да изненадат спящите 

шотландски войници през нощта. За 
да се придвижват по-безшумно, нор-
вежците се събули боси. За беда един 
от войниците на Хаакон настъпил 
магарешки трън. Излишно е да казва-
ме кой победил в тази битка. Отто-
гава трънът е национален символ на 
Шотландия и даже стои върху герба 
на тази страна. А шотландците се 
научили да опушват сьомгата от ви-
кингите. Кой не е чувал за шотланд-
ската пушена сьомга! 

ТИПИЧНО ШОТЛАНДСКО

 Традиционната закуска в Шот-
ландия е овесената каша. Може да 
се консумира солена или подсладена с 
мед. В по-разширен вариант закуската 
включва още и пържени яйца, бекон, 
тост с мармалад, наденички и сва-
рен фасул. Сервира се задължително 
с шотландски чай с мляко.  Шот-
ландия се слави с овесените кейкове, 
пудингите и различните видове пала-

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 

 1 агнешки комплект (сърце, бял дроб, 

черен дроб, агнешки, изрезки, було)  2 

глави кромид лук  225 г овесено брашно 

 сол  смлян черен пипер  кориандър 

 настъргано индийско орехче  мал-

ко олио

Хагис

4. Нарязаните въ-

трешности се из-

сипват в тиган 

(тенджера) с дебело 

дъно, в който пред-

варително е сипа-

но олио.

5. Към тях 

се прибавя 

ситно наря-

заният лук...

6. ...Овесеното 

брашно и под-

правките.
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чинки.  Шортбред са популярен вид 
ронливи шотландски бисквити, напра-
вени от маслено тесто.  Стекпай е 
традиционно шотландско ястие, кое-
то се прави от печено тесто, пълне-
но с говеждо месо и сос. Понякога в 
пълнежа се слагат и различни зеленчу-
ци.  Таблет е традиционен шотланд-
ски десерт, който се прави от захар, 
масло и кондензирано мляко.  Дру-
га национална гордост е гъста чорба с 
месо, овкусена с билки и корени.  Спи-
съкът няма да е пълен, ако пропуснем 
хагис – ястие, което може да се яде 
както горещо, така и студено. По 
вкус се доближава до вкуса на българ-
ския бахур. 

ПЪБОВЕТЕ 
Днес традиционното в шотландска-

та кухня отчаяно се съпротивлява 
на глобализацията, но без особен ус-
пех. За да привличат туристи, мно-
го шотландски ресторанти предлагат 
модификации на считаните за бру-
тално мазни шотландски гозби. „Мо-
дернизираната“ версия на хагис напри-
мер представлява нещо като тънко 
хлебче, намазано с накълцано агнеш-
ко месо. 
На шампионските по размер стеко-

ве се дължи славата на Steak house в 

Шотландия. В шотландските плани-
ни пасе знаменитата абърдийн-ангус 
порода крави, от които се приготвя 
най-вкусното в света „Филе миньон“.
Наред с традиционните пъбове шот-

ландците днес се радват на разно-
образие от чуждоземски ресторанти 
– френски, италиански, индийски, ки-
тайски, тайландски, японски, турски, 
полски.

ИЗПИЙ МЕ

Стотици са видовете уиски с шот-
ландски запазен знак – почти всяко 
населено място в родината на уиски-
то има своя марка. Най-напред уис-
кито се е произвеждало в манастири-
те и е било използвано за лекарство. 
Скоро обаче фермерите също усвоили 
технологията и започнали да произ-
веждат масово неотлежало уиски как-
то от ечемик, така също и от ръж 
и овес. 
Днес думата „скоч“ е с шотландски 

запазени права – така може да се на-
рича само двойнодестилирано и отле-
жало поне 3 години в Шотландия уис-
ки. Само бутилирането на напитка-
та е допустимо извън пределите на 
страната. Причина за налагането на 
този каноничен подход е качеството 
на тамошната вода – според шот-

ландците никъде другаде водата не е 
толкова чиста и вкусна. В Шотлан-
дия дори се води целенасочена еколо-
гична политика за опазването є. 
Не по-малко слава на шотландците 

носят и  пивоварните. На много мес-
та пивото и днес се прави по викто-
рианска технология на огън, малцът 
се карамелизира и придава на теч-
ността разкошен меден привкус. 

ЩО Е ТО ХАГИС?
Това е ястие от смлени овнешки ка-

рантийки, оваляни в сол, лук, овесено 
брашно, лой и подправки и натъпкани 
в шкембе, което се вари 3 часа. Из-
лишно е да споменаваме количества-
та уиски, които отиват за потуша-
ване на жаждата след консумиране на 
хагиса. 
Когато отидох да купувам проду-

ктите за това ястие, което Йън 
реши да сготви на живо за „Бела“, 
продавачът в супера ме погледна въ-
просително. Очевидно за него миксът 
от точно тези продукти изглеждаше 
кошмарен. „Какво, магия ли ще прави-
те на някого“ – попита ме той. „Не, 
ще почетем паметта на един от най-
великите шотландски поети“ – отго-
ворих му аз.

Теодора СТАНКОВА

7. Всичко се разбърк-

ва добре и се залива 

с бульон или вода, до-

като се овлажни дос-

татъчно (брашното 

трябва да стане на 

трохи, а не на каша). 8. Варенето продъл-

жава при непрекъс-

нато бъркане, дока-

то водата изври.

9. Хагис се под-

нася с гарниту-

ра от цвекло и 

картофи (сваре-

ни и пасирани).
Хагис с повишена 
трудност
Според оригиналната рецепта сварените 

дреболии, ситно нарязаният лук, овесеното 

брашно и подправките се смесват и с тази 

маса се пълни овче или агнешко шкембе. То 

се зашива с конец, пробожда се с вилица на 

няколко места, за да не се спука при варене-

то, и се вари 3 часа на бавен огън, без ка-

пак. Вода се долива непрекъснато, така че 

хагисът да остане покрит с нея.
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П
ри избора на цветя за място 
в градината, където слънчевата 
светлина е ограничена, са от 
значение качествата на почвата 

и циркулацията на въздуха. Макар че 
повечето растения, които предпочи-
тат сянка или полусянка, се развиват 
добре и в по-бедна почва. 

ОСНОВНИ ГРИЖИ

 При засаждането на растението за-
дължително поставете органичен тор 
в дупката, след което периодично го 
наторявайте и поливайте.  Обога-
тяването на почвата в сенчестата 
градина с изгнила листна маса и кори 
от дървета върши чудеса.  През по-
сухите периоди растенията, които 
живеят на сянка, трябва да се поли-
ват по-често.  По принцип повече-
то градински растения, които вире-
ят на сянка (под дървета и храсти), 
са луковични, цъфтящи рано напролет, 
преди дърветата да са се разлистили. 
Има обаче и 

ПОДХОДЯЩИ ЗА СЯНКА ВИДОВЕ 
които цъфтят през останалата част 
на годината. Такова е например ед-
ногодишното циганче (Impatiens). Мо-
жете да избирате и измежду някол-
ко вида растения, които покриват 
по-големи площи и оформят нещо 
като цветен килим – анемония блан-
да (Anemone blanda), брунера макрофи-

ла (Brunnera macrophylla), градински ка-
ладиум (Caladium hortulanum).
Подходящи многогодишни видове са 

тези с атрактивна по форма и цвят 
листна маса, които се нуждаят от 
минимални грижи. Ключът към успеш-
ното им развитие е в допълнително-
то обогатяване на почвата. Те се раз-
множават по принцип чрез разделяне 
на корените (може и чрез резници и 
по-рядко чрез семена). Многогодишни 
растения, които се развиват добре на 
сравнително сухо и сенчесто или по-
лусенчесто място, са функия (Hosta) и 
астилбе (Astilbe).
В сенчестата градина ще виреят ус-

пешно почти всякакви видове папра-
ти и някои популярни дървета и хра-
сти (камелия, рододендрон, бреза, вър-
ба и др.). Размножаването на папрати-
те става чрез спори (взимат се чрез 
разтръскване на листата върху лист 
хартия), които се слагат във влаж-
на пръст, в сандъче, докато станат 

около 20–25 см, след което се прена-
сят в градината. Дървесните видо-
ве се размножават сравнително лесно, 
от резници.

СЕНЧЕСТ 
БИЗНЕС

Фаворити
ФУНКИЯТА лесно се адаптира към различ-

ни условия и осигурява изобилие от тучни 

листа и красиви пурпурни или бели цветове 

в градината. Може да се използва за гра-

нични лехи или да расте сред други много-

годишни цветя. 

АСТИЛБЕ е идеалното растение за сен-

чести и полусенчести градини. Предпочи-

та богатите почви. Силното следобедно 

слънце може да причини изсъхването му, за-

това му осигурете защита. Цветовете му 

са много красиви – в розово, бяло, праско-

вено и др.  

И двете растения с времето растат все 

по-пищни и атрактивни: туфите им ста-

ват по-големи, листата – по-плътни, а цве-

товете – по-наситени.

С Anemone blanda, по-известна като хубава съсънка, можете да покриете като с килим 

по-големите сенчести площи в градината

Астилбе
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за месец АПРИЛ

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

Любовни недоразумения

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

На прага на нов житейски цикъл

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Стихийни неочаквани промени

РАКРАК

Не допускайте никакви грешки

ЛЪВЛЪВ

Действайте!

ДЕВАДЕВА
Няма да ви е лесно

ВЕЗНИВЕЗНИ

Проблеми с интимния партньор

СКОРПИОНСКОРПИОН

Хиперенергични сте

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Влюбчивост и креативност

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Не се страхувайте от обвързване

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Късметът ви чака на... път

РИБИРИБИ

Погрижете се за здравето си
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ОБЗЕТИ СТЕ ОТ ЕНТУСИАЗЪМ И 

ПОЗИТИВИЗЪМ Април определено е 
вашият добър месец – ще покажете най-до-
брото от себе си. Моментът е подходящ 
да потърсите ново поле за изява, нова сре-
да и нова работа. Слънцето, Венера и Мер-
курий се движат във вашия знак и подпо-
магат изявите и самоутвърждаването ви.  
Време е да се погрижите за външния си 
вид и за здравето си. Промените в ими-
джа и поведението ви ще допринесат за 
успеха ви. Носете по-екстравагантни дре-
хи и бижута, които да подчертават ва-
шата уникалност и сексапил. 

УБЕДИТЕЛНИ СТЕ ПРЕД СЪДРУЖ-

НИЦИТЕ И ОПОНЕНТИТЕ Сега 

спокойно можете да поставяте условия на 
партньорите, с които работите. Ще ус-
пеете да лансирате много от идеите си. 
4-ти, 5-и, 13-и, 14-и, 22-ри и 23-ти са най-
успешните ви дни от месеца. Концентри-
райте се и действайте най-активно точ-
но тогава. 

СЕМЕЙНИ ДРЯЗГИ И НЕДОРАЗУ-

МЕНИЯ От 1-ви до 3-ти семейни 
дрязги и недоразумения ще ви застигнат 
най-неочаквано. На 3-ти стъпвайте на пръ-
сти около интимния си партньор. Има 
опасност да излязат наяве някои грижливо 
пазени от тайни и да се чудите как да се 
измъкнете от ситуацията. Бъдете нащрек, 
за да не нарушите крехкото равновесие, 
което цари в семейните ви отношения. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА До 17-и 
се старайте да задържите една за-

раждаща се нова връзка. Позволете є да 
се развие. До тази дата е хубаво да се 
замислите от какви стари модели на по-
ведение в любовта можете да се отърве-
те. Приключете стари и ненужни контак-
ти, които ви теглят назад.  

СИЛНИ СТРАСТИ От 11-и Венера 
преминава от знака Овен в знака 

Риби. Това ще събуди у вас силни емоции, 
които ще ви провокират да предприемете 
ненужно изясняване на отношения. 

МЕРЕТЕ СИ ДУМИТЕ, когато сте 
афектирани. Най-вече през периода 

8–10 април, когато ще трябва доста да се 
постараете в общуването. Бъдете по-
тактични. Пълнолунието на 9-и много ще 
ви напрегне. Концентрирайте се, за да не 
направите фатални грешки на работното 
място. Внимателно подбирайте хората и 
фирмите, с които работите, защото лес-
но можете да се заблудите. Проверявайте 
фанатично всичко, което ви предлагат. Не 
предприемайте нови съдружия и начинания, 

без да сте проверили всички документи по 
два пъти предварително. 

ДНИ ЗА ИЗЯВА Хубавите дни, кога-
то ще можете да се изявите и да 

се поглезите, са 4-ти и 5-и. Добре ще 
бъде, ако се организирате и пътувате от 
12-ти до 14-и – пътуването ще ви зареди 
с много енергия и творчески идеи. 

ОПАСНОСТ ОТ ГРЕШКИ На 15-и и 
16-и все нещо ще се случи, което ще 

ви извади от равновесие. Съобразявайте 
се с изискванията на институциите и ав-
торитетите. Това са дни на грешки. Въз-
можно е да претърпите загуби. Внимавай-
те, когато шофирате – има опасност от 
инциденти на пътя. След 17-и, с „обръща-
нето“ на Венера в директна посока, ви се 
дава шанс да поправите всички любовни 
грешки. 

ПЛОДОТВОРЕН ПЕРИОД От 22-ри 
до 25-и звездите ще подпомогнат 

инициативата ви за стартиране на собст-
вен бизнес. Дава ви се шанс да започнете 
нов, по-добър живот, след като приключи-
те с една трудна връзка. 

НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ На 
26-и някой може да предяви претен-

ции за част от властта, която сте при-
добили, и за нещата, които сте си изво-
ювали сами. Сдържайте нервите си! Из-
бухливостта само би ви навредила. Изча-
кайте „бурята“ да премине и чак тогава 
преминете в контраатака. 

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ Еуфорията, 
с която започнахте месеца, в края 

на април ще се е трансформирала в раз-
дразнение, отегчение и умора. Пазете 
здравето си, което става лабилно след 21-
ви. Има опасност от нервни кризи и сму-
щения в ендокринната система. Вероятни 
са и проблеми с пикочно-половите пътища. 
Пазете се от инфекции.

Ликувате!
До 20-и често ще изпитвате чувство на 

радост, пълнота и доволство от себе си 

– нещо, което отдавна не ви се е случва-

ло. Съветвам ви да се опитате максимал-

но дълго да запазите това състояние на 

духа. Ще проявявате инициативност на 

всички нива, защото жизнената ви енер-

гия ще е в подем. Доброто ви самочувст-

вие ще ви даде сили да помагате и на 

околните. Единственото, от което тряб-

ва да се пазите през този еуфоричен пе-

риод, е да не проявявате излишна гордост 

и самохвалство, защото веднага ще раз-

валите доброто впечатление, което сте 

създали.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ     
На 3-ти ви очакват любовни проблеми.

4-ти, 5-и, 12-и, 14-и, 22-ри и 25-и са хуба-

вите ви дни през месеца.

На 15-и и 26-и е възможно да се почув-

ствате много напрегнати от дребни не-

приятности. Внимавайте, когато шофира-

те. Старайте се да не участвате в спо-

рове и скандали.

„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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ПОВЕЧЕ РАБОТА, ПО-МАЛКО ЛЮ-

БОВ До 17-и се занимавайте повече с 
работа и по-малко с любов. Не се мъчете 
точно сега да въвеждате ред в личните 
си отношения. Ще пропилеете много сили 
в съвършено ненужни разговори за изясня-
ване на отношения, а ефектът от тях 

ще е нулев. 
ПСИХИЧЕСКИ ДИСКОМФОРТ 3-ти 
и 4-ти са травматични дни за ваша-

та психика. Правилната преценка ви се 
изплъзва. Бъдете по-наблюдателни – тай-
ните ви врагове ще станат явни. Ще ус-
пеете да ги неутрализирате само ако сте 
спокойни и уверени в себе си. Не предпри-
емайте прибързани раздели, защото не 
виждате нещата реално. 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ 

УСПЕШЕН ПЕРИОД На 6-и и на 7-и 
преценете прецизно хората, с които мо-
жете да работите съвместно. Възможно 
е сега представител на зодия Дева да ви 
окаже силна подкрепа. До пълнолунието на 
9-и се постарайте да си изясните посока-
та, в която искате да се развивате. На-
мирате се на прага на нов житейски ци-
къл, който ще започне след 20-и. 

След 9-и планетата на комуникации-
те, пътуванията, търговията и биз-

неса Меркурий се премества във вашия 
знак. Това би ви помогнало да си намери-
те нова работа. Ще се чувствате увере-
ни при взимането на изпити и правенето 
на служебни справки, които обикновено ви 
отнемат много време. Административна-
та работа ще ви се удава с лекота, осо-
бено от 15-и до 17-и. Влиятелни личности 
ще изявят желание да ви помогнат. Не 
отказвайте подкрепата им. 

КЪСМЕТ След 17-и вашата управлява-
ща планета Венера тръгва в директ-

на посока. Чарът и влиятелността ви на-
растват. Интересна ситуация ще се съз-
даде около вас на 18-и, когато получавате 
благоприятни възможности за работа, 
обучение и продължителни пътувания (ня-
кои с цел обучение, други с цел работа). 
Но няма да ви се размине без натоварва-

не и компромиси. За да можете да напра-
вите една много голяма крачка напред, ще 
се наложи да отстъпите от други пози-
ции. 18-и и 19-и са напрегнати, но ползот-
ворни дни. Тогава ще осъществите поне 
една своя мечта. Само трябва да вземете 
бързо и в известен смисъл ексцентрично 
решение. Всяка проява на слабост, нере-
шителност и мудност ще ви отдалечи от 
успеха. 

СВЕТЪЛ ПЕРИОД На 20-и сте силни 
и адекватни. Слънцето е в Телец и 

започвате да получавате награди за поло-
жените усилия. Любовта се завръща в жи-
вота ви. На 21-ви и 22-ри ви очакват при-
ятни изненади от противоположния пол. 
Младите и необвързани Телци ги очакват 
силни и емоционални запознанства. 

ИЗРАЗЕТЕ ЛИЧНОТО СИ МНЕНИЕ 
Ако на 23-ти ви се налага да полага-

те изпит или да се явявате не конкурс, 
трябва да се подготвите много прецизно. 
Ще успеете само ако изразите спокойно 
личното си мнение. Не се страхувайте от 
провокативни въпроси. Не ви препоръчвам 
да пътувате на този ден, защото ви оч-
акват трудности и неуредици. 

ПРОМЯНА Ако до този момент не 
сте се възползвали от благоприятни-

те възможности за промяна, на 25-и и 26-и 
получавате още един шанс. На 25-и е но-
волунието във вашия знак Телец. То се 
случва само веднъж в годината в този 
знак, затова горещо ви препоръчвам да се 
възползвате от съзидателната енергия, 
която ще ви изпрати. Изречете на глас 
мечтите си за любов, сигурност, матери-
ална обезпеченост и просперитет. Какво-
то замислите и стартирате през тези 
два дни, ще даде много добри резултати 
в бъдеще. 

Приключвате житейски 
период
Първите три седмици от април са под-

ходящи за приключване на житейски пе-

риоди – първо на емоционално ниво, след 

това на ментално и физическо. Моментът 

е уникален. Съветвам ви да се възползва-

те от него, като анализирате целия си 

досегашен опит, и да „вземете“ от него 

само най-полезното и най-градивното. До-

като Слънцето навлезе в знака на Теле-

ца на 20 април, вие сте „в сянка“. Но пък 

точно тази позиция понякога е решаваща 

за успеха. Интуицията ви се изостря, по-

лучавате прозрения, сънувате интересни 

сънища. Ако успеете да разгадаете пос-

ланията на сънищата си, ще „изтеглите“ 

оттам много важна и нужна информация 

за вашето бъдеще. Ако внезапно се почув-

ствате уморени и апатични, не се насил-

вайте с работа. Слушайте тялото си и 

ума си – всяко насилие над вас самите ще 

доведе до дискомфорт и здравословни про-

блеми. Ако имате нужда да останете на-

саме със себе си, непременно го направе-

те. Периодът е „лечебен“ за вас – тран-

сформирате силите си, правите анализ, 

самопреценка и равносметка.

„ИЗКУШЕНИЕ“

От най-четения американски писател в Европа
Дейвид Армитидж е неуспешен писател, който от 13 
години работи в книжарница. Жена му се опитва да 
пробие като актриса и двамата се местят в Холи-
вуд, подгонили големия късмет. Но там откриват, че 
трябва да се бъхтят от сутрин до вечер – той като 
продавач в магазин, тя също като продавачка, но в тв 
канал – само за да си платят сметките. Тогава им се 
ражда бебе и проблемите истински „набъбват“. Дей-
вид обаче упорито пише пиески и сценарии и дори ус-
пява да си намери агент, който вярва в него – наисти-
на късмет в света на Холивуд. И тогава идва бленува-
ното телефонно обаждане – едно студио е проявило 
интерес към негов сценарий. Следва мечтаният успех, 

съпроводен от още по-големи пари, и Дейвид напуска 
семейството си, за да заживее с разкошната си любов-
ница. Изкушенията, на които не устоява, растат ла-
винообразно и изведнъж всичко тръгва по нанадолни-
щето. Късметът ли му изневерява, или се случва нещо 
наистина зловещо?
Дъглас Кенеди притежава завидното писателско 
умение да въвлече читателя в повествованието, да 
го направи част от разказа, да го накара да се отъж-
дестви с някого от героите и да участва в приклю-
чението до последната буква. Да се каже за книгата, 
че те държи със затаен дъх от начало докрай, е из-
търкано клише. Но „Изкушение“ действително под-
държа напрежението по този начин. И, да използваме 
друго клише, е една много добре разказана история.

ИЗДАТЕЛСТВО „КОЛИБРИ“

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
Късметът ви се завръща след 17-и.

На 21-ви и 22-ри ви очакват приятни лю-

бовни изненади и приятелска подкрепа.

На 25-и или на 26-и започнете нещо 

ново. Новите инициативи със сигурност 

ще се увенчаят с успех.
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ТУРБУЛЕНТЕН МЕСЕЦ През пери-
ода 13–15 април ви очакват големи 

промени и много напрежение. Дотогава 
трябва да сте свършили много работа. 
Започвате месеца с проблеми и затрудне-
ния с колеги. Работата ще ви затормозя-
ва повече от обикновено. До 7-и включи-
телно сте много нервни и разсеяни. Поня-
кога ще ви липсва обективна преценка, 
лесно ще ви заблуждават. Контактите с 
приятели и съмишленици ще са много ак-
тивни, но това общуване няма да е гра-
дивно за вас.

ВНИМАВАЙТЕ КАКВО ГОВОРИТЕ 
Близнаците, които се занимават с об-

ществено-политическа дейност, ще имат 
много напрегнато ежедневие. На 5-и изказ-
вайте мнения и преценки предпазливо, за-
щото думите ви ще бъдат изтълкувани 
погрешно, а недоразуменията ще навредят 
на имиджа ви. Всички публични личности 
е най-добре да не отговарят на подвежда-
щи и провокативни въпроси на този ден.

ЗАРЕЖДАТЕ СЕ С ОПТИМИЗЪМ 
Първите хубави дни от месеца за вас 

са 8-и и 9-и, точно преди пълнолуние. Дото-
гава е добре да сте фомулирали желания-
та си. Получавате шанс да откриете 

спонсорите и покровителите, които ще 
ви помогнат да осъществите мечтите 
си. Твърде вероятно е те да са от ви-
сшите ешелони на властта. Посредник в 
тези контакти ще е ваш добър приятел. 

СТИХИЙНИ НЕОЧАКВАНИ ПРО-

МЕНИ От 12-и вечерта получавате 
новини, които ви подсказват за скорошна 
голяма промяна в живота ви. Но както ви 
предупредих, през периода 13–15 април ще 
сте подложени на много изпитания и рез-
ки обрати. Малцина от вас са подготвени 
за такова фундаментално разместване на 
пластовете, но няма да успеете да се про-
тивопоставите на промените, тъй като 
сега ви липсва енергия. Много от важни-
те решения ще се наложи да взимате в 
движение. 

ДЕЙСТВАТЕ АДЕКВАТНО Още на 
17-и вечерта ще се успокоите и ще 

намерите сили да действате адекватно в 
променените условия. 18-и и 19-и са успеш-
ни за вас дни. 

ЕМОЦИОНАЛНО НЕСТАБИЛНИ 

СТЕ От 20-и до 22-ри сте емоционал-
но нестабилни. Ще бъдете подложени на 
манипулации от страна на партньорите 
ви (както в работата, така и в личния 
живот). Бъдете внимателни, когато под-
писвате важни документи. След 22-ри мо-
жете вече да си отдъхнете. Започвате да 
се държите по-адекватно в интимните си 
отношения. Увереността и самочувствие-
то ви се завръщат.  

ТРУДЪТ ВИ Е ВЪЗНАГРАДЕН На 
25-и и 26-и получавате признание, пари 

и повишение в работата, а мнозина от 
вас и... нова любов. Много успешни за пъ-
туване и за осъществяване на бизнес и 
лични контакти ще са 27-и и 28-и. Замис-
ляте се за смяна на местоживеенето или 
за дълго пътуване зад граница. Моментът 
е подходящ да го осъществите. 

ЗДРАВЕ Превъзбудени и нервни ще 
бъдете през по-голямата част от ме-

сеца. Често ще страдате от безсъние. 
Следете стойностите на кръвното си на-
лягане, особено от 11-и до 14-и, когато те 
ще са много колебливи. Пазете се и от 
травми на крайниците. Възможни са и 
пристъпи на главоболие. В здравословно 
отношение трябва да внимавате най-мно-
го на 2-ри, 7-и, 11-и, 14-и, 17-и, 21-ви, 26-и и 
30-и. Опитайте се да не действате емо-
ционално – всяка ваша необмислена спон-
танна реакция ще ви докара проблеми. 
След 21-ви здравето ви се подобрява. 

,,ЛЮБИМИ ПЕСНИ ЗА ЛЮБИМИ ХОРА“ VI

В елитния ресторант „Континентал плаза“ БГ радио 
представи едни от най-обичаните български песни, събра-
ни в 6-ата компилация „Любими песни за любими хора“. 
Дискът носи името на популярното вечерно предаване на 
БГ радио с водещ Наско. Той бе и лицето, което представи 
„Любими песни за любими хора“, част 6. Събитието ува-
жиха почти всички изпълнители, чиито песни са вклю-
чени в компилацията. Изненада за гостите беше томбо-
лата за спечелване на първото копие на „Любими песни 
за любими хора“ с автографи от звездите Графа, Мария 
Илиева, Миро, Любо, Дичо, Мери от Мери Бойс бенд, Ки-
рил Маричков, Калин Вельов, Виктория Керин, Данчо Кара-
джов, Роси Кирилова и Тео Шишманов и Милица Божинова. 
15-те песни, които събраха най-много слушателски гласове 

на www.bgradio.net, са някои от безспорните златни хито-
ве от 80-те години на миналия век – „Приятели“ на „Тони-
ка“, „Пролетна умора“ на братя Аргирови, „Кукла“ на „Ат-
лас“, „Тишина“ на Роси Кирилова и Васил Найденов, „Може 
би“ на „Сигнал“. Освен тях за най-любими свои песни слуша-
телите посочиха и едни от най-силните хитове на мина-
лата година: „Чуваш ли ме“ – Графа и Мария Илиева, „Губя 
контрол, когато“ – Миро, „На края на света“ – Любо, „Пъ-
тувам“ – Дичо и „Акага“, „Дългият път към дома“ – Мери 
Бойс бенд, „На прага на сърцето“ – „Щурците“, „Каква лю-
бов“ – Мариана Попова, „Абсент“ – Нина Николина и Ка-
лин Вельов. Един от най-големите и обичани певци –  Васил 
Найденов – присъства с още една песен – „Веднъж“. Като 
бонус са включени най-новата песен на Виктория Керин 
„Такава, каквато“, както и караоке версията на „Губя кон-
трол, когато“.

Любовни залитания
Марс и Уран се съюзяват в знака Риби и ви 

правят много емоционални. Най-неочаква-

но е възможно да започнете нови любов-

ни отношения. Някои Близнаци даже ще се 

влюбят спонтанно и ще направят всичко 

възможно за задържат избраника/избрани-

цата си. Предупреждавам ви обаче да не 

избързвате, преди да сте опознали добре 

човека срещу вас. Сега сте много довер-

чиви и уязвими. Най-вероятно тази връзка 

няма да е перспективна за вас. 

Не е изключено стихийните промени да 

засегнат и работата ви – да вземете 

мълниеносни решения за смяна на работ-

ното място. Повишението или уволнение-

то ще ви се случат толкова бързо, че няма 

да можете въобще да реагирате. Запом-

нете само, че дори и ако сега не виждате 

положителната страна на тези непред-

видени промени, по-късно ще бъдете бла-

годарни на съдбата за тях. Не бива да се 

страхувате от новостите.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
8-и, 9-и, 10-и, 17-и, 18-и, 19-и, 25-и, 26-и, 

27-и и 28-и са хубавите ви дни през април. 

Периодът от 13-и до 15-и е кризисен 

за Близнаците. Очакват ви непредвидени 

промени, придружени с много проблеми.

На 25-и и 26-и ще бъдете възнаградени 

за труда си! Не е изключено да създадете 

нова връзка.

От 20-и до 22-ри има опасност партньо-

рите (и в личния живот, и в бизнеса) да ви 

подведат.

ЛЮБИМ ДИСК ЗА ЛЮБИМИ ХОРА
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 МЕСЕЦЪТ ЩЕ Е НАПРЕГНАТ Ще 
трябва да отстоявате позициите си 

на работа и в любовта. През първите три 
седмици на април ще вложите всичките си 
усилия в професионалното си израстване. 
Честолюбието ви е изострено. Насочете 
амбициите си в правилна посока, не 
упорствайте да отваряте „врати“, които 
са „залостени“ за вас. 

ПРЕГОВАРЯЙТЕ С НАЧАЛНИЦИТЕ 
1-ви и 2-ри са подходящи за преговори 

с началници, висши чиновници  и автори-
тетни личности, от които зависи бъде-
щето ви. Разговаряйте тактично обаче, 
за да не ядосате шефовете. 

ТРУДЕН ПЕРИОД До 20-и (докато 
Слънцето е в Овен) се въоръжете с 

трудолюбие и упоритост. Нещата ще се 

случват бавно и трудно, макар че амбици-
ите ви ще са много големи. Конкуренти-
те непрекъснато ще търсят слабите ви 
места, за да ви атакуват. Не си позволя-
вайте лукса да се явявате на бизнес сре-
щи неподготвени. Проверявайте по някол-
ко пъти проектите, които предстои да 
предавате. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
На 6-и и 7-и ще успеете да се поотър-

сите от напрежението. Добре е да се по-
грижите за здравето си. Стартирайте ди-
ета, подредете дома си и изхвърлите всич-
ко, което ви навява тежки спомени. Вие 
трудно се разделяте с вещите си, но сега 
е „здравословно“ да изхвърлите част от 
старите неща, заредени с информация за 
трудни житейски моменти от миналото. 

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ На 8-и и най-
вече на 9-и, когато е пълнолуние във 

Везни, ще се чувствате много напрегна-
ти. Това са дни, заредени с много кон-
фликтност. Партньорите и колегите ви 
ще предявяват претенции към вас. Те са 
свикнали да вършите безропотно не само 
своята, но и тяхната работа. Трудно ще 
можете да се отървете от тяхното об-
себващо поведение сега. На 9-и е твърде 
възможно да си изпуснете нервите. Ще се 
сблъскате с чистата истина! Ще ви е 
трудно да я приемете, но е за ваше до-
бро. На пълнолуние бъдете подготвени в 
живота ви да се завърнат стари семейни 
спорове и вражди с роднините. Интимни-
ят ви партньор е твърде възможно да за-
почне да негодува, че не му обръщате дос-
татъчно внимание. Ако успеете да преми-
нете невредими през тази буря, до 12-и 
включително ви очакват три чудесни хар-
монични дни. Отдайте се на релакс. По-
грижете се за любимите си хора. Докато 
си почивате, е възможно да ви хрумнат 

нови и оригинални идеи, с които на по-къ-
сен етап да спечелите пари. 

ЛЮБОВЕН ПЕРИОД На 11-и Венера 
навлиза в хармоничния ви знак Риби и 

ще стои там до 24-ти. Това ще е много 
романтичен период за повечето Раци. Ще 
ви се предостави шанс да разкриете чув-
ствата си пред някого и да поправите 
грешките в емоционалното си общуване. 
Обадете се на стар приятел, за когото 
се улавяте, че често мислите напоследък. 
От 11-и до 17-и Венера все още е ретрог-
радна, което означава, че в живота ви 
може да се върне някоя стара любов. 

НЕ ПРИСПИВАЙТЕ ВНИМАНИЕТО 

СИ Напрежението на работното мяс-
то спада, когато Слънцето се премества 
от Овен в Телец. Тогава за вас започва по-
спокоен период. Все пак не приспивайте 
вниманието си, на 22-ри Марс навлиза в 
агресивния Овен и отново ви подлага на 
изпитания. Конфликтите се завръщат в 
живота ви. Конкурентите ви пак се ак-
тивизират. Но поне ще имате много енер-
гия и воля за работа. 

НЕПРИЯТНОСТИ С ИНТИМНИЯ 

ПАРТНЬОР след 24-ти. Той може да 
ви изненада със сцени на ревност и посто-
янни обвинения. Ще се почувствате са-
мотни и неразбрани. Добри новини ще по-
лучите на новолуние в Телец. Потърсете 
верни приятели, с които можете да пред-
приемете съвместен бизнес или едно пъ-
туване. 29-и и 30-и са благоприятни за Ра-
ците дни. По-спокойни сте. В здравослов-
но отношение обаче ще се почувствате 
отпаднали и уморени. Консумирайте пове-
че витаминозни храни и допълнително 
приемайте витамини и минерали на таб-
летки. Движете се повече, това ще подо-
бри паметта ви и ще ви разтовари от 
напрежението.

 „ПРАВИЛНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЪЖДА“

„Правилното отношение към дъжда“ е трета книга от поре-
дицата за вълнуващите, понякога смешни, а понякога и зага-
дъчни събития от живота на Изабел Далхаузи. Заради дълбо-
ко човешкия начин, по който Алегзандър Маккол Смит раз-
казва за обикновените преживелици, страсти и вълнения на 
обикновения човек, поредицата се радва на изключителна по-
пулярност. 
Правилното отношение към дъжда е основа за разбирането 
на шотландския климат, а може би и ключ към житейското 
щастие – човек трябва да се наслаждава на това, което има. 
Но Изабел Далхаузи – богата, привлекателна и самотна жена 
на средна възраст – въпреки философското си образование не 
престава да копнее по невъзможното.
Внезапно в уреденото є съществуване нахлуват страсти, въл-

нения и подозрения, страхове и изненадващи развръзки. Житей-
ските драми, разиграващи се на очарователния фон на Единб-
ург, този път включват появилия се наскоро в града американ-
ски милионер и много по-младата му годеница, постоянен из-
точник на проблеми и конфликти. Изабел е въвлечена в сложна 

плетеница от любов, рев-
ност и дори съмнения за 
престъпление. Неуправля-
емата є племенница Кат и 
Джейми, младият и красив 
музикант, в когото Изабел 
е тайно влюбена, също ще є 
поднесат изненади, а заве-
сата ще падне след един на-
пълно неочакван финал.

ИЗДАТЕЛСТВО 
„ЕДНОРОГ“

НОВИ КНИГИ ОТ „ЕДНОРОГ“

Не допускайте грешки
Стремете се да не допускате грешки – 

колкото и да са невинни, те ще бъдат из-

ползвани от вашите врагове, за да ви 

дискредитират и унижат. Най-рисков ден 

в това отношение е 3 април. Пригответе 

се да посрещнете удар срещу вас. Ще ус-

пеете да го неутрализирате, защото Лу-

ната ще бъде все още в Рак и ще изостря 

интуицията ви. Не си позволявайте обаче 

да се противопоставяте открито на ни-

кого. Спазвайте закона. Платете си на-

време данъците и таксите.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
На 1-ви и 2-ри поговорете с шефове-

те си и деликатно им изложете искания-

та си. 

На 3-ти се старайте да не влизате в 

конфликти!

От 11-и до 17-и стара любов се връща в 

живота ви.

На 25-и и на 26-и стартирайте съв-

местни инициативи с приятели.

От същия автор...
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ВДЪХНОВЕНИЕ И КРЕАТИВНОСТ 
Имате достатъчно огнен заряд, за да 

се придвижите напред в кариерата. До 
20-и Слънцето е в амбициозния Овен и ви 
вдъхновява да се развихрите. В добро на-
строение сте, гледате на света през розо-
ви очила. Стремежът ви да разширите 
кръгозора си ще ви подтикне да създавате 
контакти с чужденци. Ще планирате да-
лечни бизнес пътувания или с цел образо-
вание. Не спирайте този „полет“ на душа-
та си. Звездите ви дават възможност да 
опознаете света – в прекия и в преносния 

смисъл. Много млади Лъвове ще изберат да 
учат в престижно учебно заведение. А на 
по-старите ще им хрумне да прибавят 
още една диплома към досегашната си ко-
лекция. Слушайте интуицията си и няма 
да сбъркате. В такива точно периоди на 
растеж и духовно развитие Лъвовете се 
чувстват най-силни и най-щастливи. 

ЛЮБОВНА ХАРМОНИЯ От 1-ви до 
11-и и любовният ви живот ще вър-

ви гладко, особено ако успеете да се аб-
страхирате от факта, че любимият чо-
век ще се опитва да ви натяква стари 
грешки. През периода 11–20 април ви съ-
ветвам да сдържате негодуванието и раз-
дразнението си към интимния партньор, 
за да не усложните отношенията си. 

ПРИЕМЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ, отправени ви на 4-ти, 5-и, 13-и 
и14-и, особено ако те се отнасят за за-
почване на нова работа или за пътуване и 
обучение в чужбина. Преодолейте колеба-
нията си, защото след време ще разбере-
те колко изгодни са били те за вас. 

СРЕЩАТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И НЕ-

РАЗБИРАНЕ На 10-и, 11-и, 12-и, 18-и, 
19-и, 25-и и 26-и е добре да бъдете по-ти-
хи и скромни. Няма да срещате разбиране 
от околните. С навлизането на Слънцето 
в Телец ще концентрирате вниманието си 
изцяло върху темата за вашата работа. 
Амбициите ви нарастват, много работа 
ви се струпва и ще трябва да доказвате 
вашите умения, за да си извоювате пове-
че пари. 

ТЕМАТА ЗА ПАРИТЕ ще бъде болез-
нена за вас през периода от 20-и до 

30-и и затова препоръките са да се въздър-
жате от прекомерно харчене. Пазете се 
от необмислени покупки на 23-и и особено 
на 24-ти, защото впоследствие ще се ока-
жат дефектни или непотребни. Тогава сте 

разсеяни и е възможно да загубите порт-
монето си или някоя своя ценна вещ. 

СТАВАТЕ МНОГО ЕМОЦИОНАЛНИ 
След 22-ри Венера и Марс отново се 

събират в знака на страстния Овен и 
няма да можете да си съберете мислите 
за работа. Ще мечтаете само за любов. 
Настроени сте за флиртове. Чарът ви е 
неустоим за околните. 

УМОРА И БЕЗПОКОЙСТВО На 24-
ти вечерта ви спохождат умора и не-

мотивирано безпокойство. Силите оконча-
телно ви напускат на 25-и, точно на но-
волуние в Телец, което ще внесе много 
объркване в живота ви, ако не се прими-
рите временно със ситуацията. На 25-и и 
на 26-и не предприемайте никакви промени 
в живота си, не извършвайте никакви 
плащания, покупко-продажби и инвестиции. 
Добре е, че това са почивни дни и ще мо-
жете да сведете до минимум деловите си 
ангажименти. На 26-и не вярвайте на ду-
мите на приятел, колкото и аргументира-
но да ви звучи предложението му. Почти 
е сигурно, че ви заблуждава, за да се въз-
ползва от вас. 

ПОТЪРСЕТЕ НОВИ ВЪЗМОЖ-

НОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ На 27-и се 
чувствате значително по-добре. 28-и, 29-и 
и 30-и са подходящи дни да потърсите 
благоприятни възможности за бъдещото 
си развитие. Положението с финансите се 
оправя, успявате да стабилизирате и здра-
вето си. 

ЗДРАВЕ От 21-ви до 30-и има опас-
ност от проблеми с храносмилането 

на нервна почва, както и от проблеми с 
кръвоносната система. Вероятни са болки 
и спазми в краката, особено ако вече има-
те разширени вени. Около новолунието (на 
25-и и 26-и) се пазете от травми (особе-
но на краката).

Действайте!
Вашата управляваща планета е Слънце-

то – символ на жизнената сила и творче-

ския заряд. Няма нищо по-тъжно от един 

омърлушен Лъв, без желание за действие. 

Периодът от 1-ви до 20-и е благоприятен 

да пътувате, да се срещате с интересни 

хора, да се занимавате с юридически въ-

проси, да се дипломирате или да подгот-

вите дисертацията си. Обърнете внима-

ние и какви книги ви попадат за четене уж 

случайно. Много е вероятно те да съдър-

жат важни послания за вас и по-точно за 

духовното ви развитие. Подгответе всич-

ки важни документи и проведете всички 

важни разговори до 9-и. Периодът от 1-ви 

до 9-и включително е подходящ за пре-

дприемане на гореспоменатите дейст-

вия. Бизнес преговорите ще вървят мно-

го гладко.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ 
3-ти, 4-ти, 10-и, 12-и, 17-и, 18-и и 19-и 

са напрегнатите ви дни през април.

От 1-ви до 20-и потърсете контакти в 

чужбина и започнете ново обучение.

На 25-и и 26-и не взимайте важни реше-

ния. Не харчете неразумно, защото има 

опасност да изпаднете във финансови за-

труднения. 

ИНТЕРАКТИВНИЯТ ПОРТАЛ 4FUN.BG НА БТК

Предлага се за пръв път в България безплатен даунлоуд на музика и свобо-
ден достъп до геймсървъри в портала 4fun.bg. В него потребителите на висо-
коскоростния интернет БТК ADSL ще могат да си даунлоудват повече от 
100 000 песни от всякакви музикални стилове. Музикалното съдържание на 
сайта е каталог на най-голямата музикална компания в света Universal Music. 
В списъка присъстват най-новите и актуални имена от световната музи-
кална сцена, като Rihanna, Duffy, Akon, Jay-Z, Anastacia, Ne-Yo, Morandi, 50 Cent, 
Enrique Iglesias, както и богати колекции на легендарни изпълнители като U2, 
Metallica, Sting, Andrea Bocelli, Rolling Stones, KISS, Dire Straits, Barry White, Tom Jones, 
ABBA, Marvin Gaye и много други. Такъв богат списък от музикални заглавия се 
предлага за първи път легално на интернет потребителите в България. Му-
зиката в 4fun.bg e групиранa в 9 жанра: POP, ROCK, DANCE, RAP, R&B, WORLD, 
CLASSIC, JAZZ, OST (Original SOUNDTRACK). Интернет потребителите мо-
гат да слушат любимите си стилове и изпълнители, да свалят както най-

новите албуми и сингли, така и богата 
фонотека от евъргрийни, джаз, класиче-
ска музика и цели дискографии на популяр-
ни световни изпълнители. Освен даунлоуд 
на музика секцията 4fun Music предлага по-
следни новини от световната музикална сцена с акцент върху топ артист 
от каталога в рубриката „Артист на месеца”. Специално за подписването 
на договора между БТК и Universal в България пристигнаха Ричард Абдалиан, 
вицепрезидент на дигиталния департамент, и Вико Антипас, президент за 
Северна, Централна и Източна Европа на Universal Music Group International. 
Новият портал е достъпен за всички интернет потребители, които мо-
гат свободно да разглеждат секциите му и да прослушват песни в рамките 
на 30 секунди. Само ADSL потребителите обаче могат да свалят безплат-
но музика от него. Специално за българските геймъри БТК предлага безпла-
тен достъп до GAME сървъри за едни от най-играните в България и света 
игри Counter Strike 1.6 и Condition Zero.

ДАУНЛОУД НА МУЗИКА, НО ЛЕГАЛЕН
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НЯМА ДА ВИ Е ЛЕСНО Още през 
първите дни на април се мобилизирай-

те, за да се промъкнете през трудните 
събития и да избегнете емоционалните 
капани, които сами си заложихте през 
март. В живота ви ще се завърнат ста-
ри, болезнени теми, които ще ви вкарат 
в психологическа криза. Направете всичко 
възможно да не се поддавате на черноглед-
ство и на самокритичност. Не споделяй-
те с никого страховете и колебанията си 
– така само ще ги хиперболизирате в съз-
нанието си и ще ги преживеете още по-
силно. 1-ви е ден, зареден с конфликтност. 
Очаквайте препятствия. Не пътувайте 
(отложете пътуването за 4-ти, ако е въз-
можно). И общувайте по-малко. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ДИСКОМФОРТ 
ще ви изненада на 5-и. Ще осъзнаете, 

че дълго време доброволно сте позволява-
ли някой (може да е бизнес или интимен 
партньор) да ви спъва и манипулира. Око-
ло тази дата е добре да сте максимално 
концентрирани, за да променяте ситуаци-
ите във ваша полза. Ако отново се под-
дадете на нечия манипулация, скоро няма 
да можете да промените живота си към 
по-добро. Ще се наложи да кажете теж-
ки, но правдиви думи на някого. Овладей-
те максимално нервите си, защото е въз-

можно да избухнете до степен да използ-
вате физическа сила като метод за убеж-
даване на опонента. Ако интимният ви 
партньор е агресивен по характер, се ста-
райте да не го предизвиквате да упражни 
физическо насилие над вас. 

ХАРЧЕТЕ РАЗУМНО През периода 
от 1-ви до 20-и бъдете много внима-

телни по отношение на парите – не те-
глете кредити, не взимайте заеми от 
приятели. Бъдете нащрек при попълване 
на счетоводни документи. Не си и помис-
ляйте за някакви измами (дори и най-дреб-
ни) или пък да заобикаляте закона. Пери-
одът е критичен и ви очакват неприят-
ности. Бъдете предпазливи и с какви хора 
се запознавате и допускате до себе си. 
Сега сте склонни да привличате психиче-
ски неустойчиви хора, които могат да ви 
изненадат с агресивно поведение. Тази 

тенденция продължава и малко след споме-
натите дати. 

УЯЗВИМИ СТЕ На 26-и сте в слаба 
позиция. Много сте доверчиви. Попа-

дате в заплетени обстоятелства и окол-
ните много лесно могат да ви заблудят. 
Пазете парите си, подписвайте с повише-
но внимание документи и анализирайте 
внимателно информацията, която стига 
до вас. Бъдете предпазливи и със запоз-
нанствата в интернет. Не се впускайте 
веднага в бурни любовни романи или флир-
тове, особено до 17-и. Започната през 
този период интимна връзка ще ви доне-
се само проблеми. Човекът, с когото ще 
влезете в контакт, ще събуди ваши ста-
ри комплекси. 

НАСТРОЕНИЕТО ВИ СЕ ПОДОБРЯ-

ВА на 20-и. Забравяте всички непри-
ятни преживявания от началото на месе-
ца. Сега Слънцето навлиза в практичния 
Телец, който е хармоничен на Девата знак, 
и ви прави уравновесени, градивни и пре-
цизни. Новолунието в Телец на 25-и ви носи 
позитивни промени. Очаквайте оферти за 
нова работа, която ще ви донесе по-голе-
ми доходи. Все пак ви съветвам да не я 
приемате веднага, тъй като 26-и е много 
измамен ден. По-добре вземете окончател-
но решение на 27-и или на 28-и. 

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ВСИЧКИ 

НОВИ НАЧИНАНИЯ На 29-и и 30-и 
имате зелена светлина за всичките си 
нови начинания. Добрата новина е, че и в 
любовта недоразуменията изчезват и на-
прежението утихва. 

ЗДРАВЕ В здравословно отношение 
организмът ви укрепва и неприятни-

те симптоми на умора и безпокойство за-
почват да изчезват от 20-и нататък. 

Шанс за намиране 
на допълнителна работа
На 6-и и 7-и се успокоявате и психиката 

ви се уравновесява. Започвате да вижда-

те живота откъм хубавата му страна. С 

наближаване на пълнолунието на 9-и от-

ново ви обземат притеснения, най-вече за 

пари. Уплашени сте дали ще успеете да се 

справите с наличните финанси. Успявате 

обаче да прозрете къде точно грешите, 

за да стигате всеки месец до финансов 

колапс. След 9-и ви потръгва в работата и 

в обучението, защото вашата управлява-

ща планета Меркурий преминава в Телец. 

Това ви кара да мислите практично и гра-

дивно. Сега е моментът да се мобилизира-

те и да намерите възможности за допъл-

нителна работа, което означава и допъл-

нителни доходи. А пари на вас в момента 

са ви много необходими!

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
5-и и 15-и са най-проблемните ви дни. Не 

ви съветвам да влизате в конфликти и да 

общувате с неприятни хора. Пазете здра-

вето си.

След 9-и се активизирате в работата и 

в общуването.

След 20-и и особено на 25-и очаквайте 

стабилизиране на финансите си. 

На 26-и се пазете от заблуди и лъжи.

NIVEA ЗНАЕ КАКВО ИСКА ТОЙ

На парти под мотото „Това искат мъжете” световната козметична мар-
ка NIVEA даде официален старт на специално разработения за мъжката по-
ловина на българите уебсайт www.niveaformen.bg и заедно с това предста-
ви най-новите си продукти: дезодорантите Silver Protect, душ-гела Active 3 и 
гела за бръснене Cross shave.
NIVEA FOR MEN Active 3 Shower комбинира в един продукт душ-гел, шам-
поан и гел за бръснене. Формулата на продукта е разработена на основата 
на нова микротехнология, високотехнологични полимери и витамин F. Ви-
тамин F се съдържа в две от съставките на продукта – авокадо и слънчог-
ледово масло, които правят кожата гладка. Високотехнологичните полиме-
ри създават филм върху кожата, който позволява на бръснача да се движи 
леко върху кожата, без да причинява раздразнение. NIVEA FOR MEN Active 3 
Shower има приятен аромат с дървесни нотки и е изключително практичен 
– особено за любимите на всеки мъж фитнес и пътуване.  NIVEA FOR MEN 

гел за бръснене Cross shave прави косъмчетата по-меки и подвижни, бръсна-
чът се плъзга по тях без проблем. Гелът дава свобода на мъжете – те могат 
да бръснат брадата си във всички посоки, дори и срещу растежа на косъма 
(на контра). Формулата е базирана на иновационна микротехнология и ак-
тивна естествена съставка – пантенол. Благодарение на микротехнологи-
ята естествените съставки са разде-
лени на микрочастици, които веднага 
след нанасяне на гела проникват в кос-
мите на брадата, омекотяват ги и ги 
правят по-гъвкави. Това дава възмож-
ност на бръснача да се плъзга по кожа-
та още по-лесно във всички посоки. 
В сайта www.niveaformen.bg ще откри-
ете подробна информация, снимки и ви-
деоклипове и за другите представени в 
България продукти на NIVEA for Men. 

САМО ЗА МЪЖЕ
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КОНКУРЕНЦИЯТА ВИ ДИША ВЪВ 

ВРАТА До 20-и сте в стрес – и в 
личните отношения, и в работата. Ще 
се появят здравословни проблеми на нерв-
на почва. Ситуацията се усложнява и от 
факта, че управляващата ви планета Ве-
нера до 17-и се движи в ретроградна посо-
ка, което потиска инициативността ви. 
Ще ви се наложи да довършвате изоста-
нала работа. Проверявайте детайлно ра-
ботата на съдружниците си. Не е изклю-
чено някой от тях да ви лъже в очите, 
а вие да се правите, че му вярвате. Това 
трябва да спре веднага, защото след 25-и 
финансовите злоупотреби ще си проли-
чат, но ще бъде късно. В случай че рабо-
тите в съдружие с някого, бъдете по-на-
блюдателни и постоянно контролирайте 
съдружника си. Това е наложително, ако 
не искате после само вие да „плащате“ 
за негативите. На 2-ри и 3-ти не поемай-
те чужда вина, жестът ви няма да бъде 
разбран.

НА ФОКУС – ИНТИМНИЯТ ЖИ-

ВОТ Цялото ви внимание ще е погъл-
нато от партньорските отношения. Слън-
цето в Овен ви провокира да ги доизясня-
вате и изглаждате. Но периодът до 17-и е 
пълен с подводни камъни и вместо да ги 
оправите, има опасност тотално да по-
тънете в недоразумения. 

ИЗМИСЛЕТЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЙСТ-

ВИЕ В събота и неделя (на 4-ти и 5-и) 
се постарайте да си починете добре и да 
си обмислите стратегия за действие през 
следващата седмица. Макар и да сте в 
труден период, ще успеете да се справи-
те с някои проблеми през периода от 6-и 
до 9-и включително. Пълнолунието във 
Везни ще ви донесе поне няколко нови въз-
можности, както и нови идеи. Приливна-
та вълна на пълнолунието ще ви отнесе 
на по-добър бряг. 

НЕЩАТА В РАБОТАТА СЕ ОПРА-

ВЯТ Напрежението в работата и в 
деловите ви ангажименти ще се уталожи 
след 20-и. Тогава за вас става актуална 
темата за управление на семейните фи-
нанси. Жените Везни получават шанс за 
зачатие след тази дата, като най-голяма 
вероятност има на 21, 22, 27, 28, 29 и 30 ап-
рил.

ВЪЗМОЖНА Е РАЗДЯЛА С ИНТИМ-

НИЯ ПАРТНЬОР С навлизането на 
Марс в Овен на 22-ри и на Венера в Овен на 
24-ти обаче се очертават трудни дни за 
личните ви отношения. Много раздели ще 

се случат още на 22-ри рано сутринта, ко-
гато е точният съвпад на тези две пла-
нети в знака Риби. Ако не искате да се 
карате с партньора си, се постарайте да 
не го провокирате нито с думи, нито с 
действия. 
Възможно е да се почувствате изтоще-
ни, без капка сила за действие на 23-ти 
и 24-ти. 

ЩЕ ПЛАЩАТЕ С ЛИХВИТЕ На 25-
ти ще участвате в разискването на 

въпроси за наследства, застраховки и ин-
вестиции. Не се отказвайте от едно на-
следство, което някой ви предлага срещу 
гледане. Ако в началото на месеца сте си 
позволили да пренебрегнете финансовите 
си задължения, сега вече ще трябва да 
плащате дори с лихвите. В случай че сте 
допуснали нередности или сте били невол-
но въвлечени в такива, сега те ще изля-
зат на „светло“ и ще се почувствате 
много напрегнати от това. 

МНОГО НАПРЕГНАТ ДЕН ще е 26-и 
вечерта. Някой ще ви притисне да 

поемете някаква отговорност. Ще ви 
липсва необходимата информация, за да се 
защитите от нечии нападки. 

ВЪЗРАЖДАТЕ СЕ На 27-и и 28-и ся-
каш възкръсвате от пепелта. Част 

от проблемите в работата ви се реша-
ват. Дори в интимните отношения на-
стъпва известна хармония, стига да сте 
преживели момента, в който имаше риск 
от раздяла. Време е да проведете откро-
вен разговор с партньора си. Подписаните 
на този ден договори ще са успешни. Пъ-
туванията – също. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕЦА-

ТА СИ на 29-и и 30-и. Ако не го сто-
рите, има опасност между вас да се на-
стани отчуждението. 

Й

Най-критичният ден
за личните ви отношения е 3-ти. Опит за 

манипулация от страна на партньора ще 

ви извади от равновесие. Ще бъдете под-

ложени на кръстосан разпит и бурни сце-

ни на ревност. Това много ще ви шокира и 

притесни, защото вие, с вашата въздуш-

на, демократична природа, не сте ревниви 

и дълбоко в себе си се дразните и не раз-

бирате ревността, която е израз на без-

силие и ниско самочувствие. Ще се почув-

ствате по-скоро като преследван прес-

тъпник. Последното нещо, за което ще се 

сетите, е, че ви обичат и ценят и затова 

ви ревнуват. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 3-ти и 4-ти са трудни дни за Везните. 

Ще се скарате с колегите си. Възможно е 

интимният ви партньор да демонстрира 

непоносима ревност.

 8-и и 9-и са благоприятни дни за изява и 

завоюване на нови пространства

 След 22-ри ви очакват любовни разоча-

рования.

СКОРОСТИ

БЪЛГАРСКИ ДЕБЮТ НА НОВОТО AYGO

AYGO е поредният нов модел в гамата на 
Toyota, при който е приложена новата Toyota 
Optimal Drive технология за намаляване на раз-
хода на гориво и отделянето на по-малко вред-
ни емисии, без да се намалява удоволствието 
от шофиране. 
AYGO предлага гама двигатели и предавател-
ни кутии с безупречна лека и компактна раз-
работка и ефективно изгаряне на горивна-
та смес.
AYGO е компактен и пъргав автомобил, който 
преди всичко е Toyota. Разбира се, това означава 
сигурност, икономичност, перфектна връзка 
между дизайн и функционалност и, разбира се, 

3 години гаранция. 
Новото AYGO е част от безпрецедентна про-
дуктова офанзива на Toyota, която включва 
общо 10 нови модела през 2009 г.  
Aygo City (лимитирана серия) притежава всич-
ки качества, които може да очаквате от един 
компактен и уникално маневрен автомобил – 
комфорт, безопасност и стил се обединяват 
в перфектната градска визия. Aygo City се от-
личава както с богатото си стандартно обо-
рудване, така и с нов син цвят и 14’’ алумини-
еви джанти, ексклузивно създадени за лими-
тирана серия. За улеснение и безопасност при 
провеждане на телефонни разговори по време 
на шофиране  Аygo City се предлага стандарт-
но и с Bluetooth свързване с аудиосистемата.
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ЗАРЕДЕНИ СТЕ С ЕНЕРГИЯ До 20-и 
ще сте амбицирани да успеете в ра-

ботата и в обучението. Имате потенци-
ал и ще успеете дори и ако ненадейно ре-
шите да си смените професията. Хронич-
ната ви неудовлетвореност се заменя от 
струяща креативност. Някои от вас дори 
ще си позволят да превърнат своето хоби 
в професия и това наистина ще им доне-

се успех и удовлетворение.
ЗДРАВЕТО ще е другата важна за 
вас тема до 20 април. Направете си 

дълго отлагани изследвания и започнете 
адекватно лечение, в случай че ви поста-
вят диагноза. За старите болести е на-
стъпило времето да смените и лекаря, и 
терапията. Точно стационарността на 
Плутон ще ви помогне да си направите 
повторни много по-задълбочени изследва-
ния и този път диагностиката ще бъде 
вярна. Месецът е много подходящ да за-
почнете лечебно гладуване. Намалете кон-
сумацията на вредни храни и прегърнете 
идеята за природосъобразен начин на жи-
вот. Препоръчвам ви от 1-ви до 12-и да 
проведете прочистваща диета. През тези 
дни не пропускайте да посетите фитнес 
залата или да се позанимавате с йога. Ако 
не спортува и не се храни здравословно, 
Скорпионът впряга мощната си енергия в 
саморазрушение. Затова се вслушайте в 
съветите ми и от 1-ви до 9-и направете 
нещо добро и градивно за себе си. Слушай-
те и интуицията си, която сега ще е 
много силна заради позицията на Марс в 
Риби. Марс в Риби ви прави обаче и напа-
дателни в сферата на чувствата.

ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ВЛЮБИТЕ ОТ 

ПРЪВ ПОГЛЕД на 21-ви, когато е съв-
падът между Венера и Марс в Риби. Това 
ще е много силно, почти фатално привли-
чане. Добре ще е да проявите максимална 
предпазливост и сдържаност. В следващи-
те дни Марс и Венера навлизат в Овен, 
емоциите стават прекалено горещи и мо-
гат да излязат извън контрола ви. 

В дните на новолуние в Телец ще по-
харчите много пари и ще изразходите 

много енергия. Ще се наложи да решавате 

и имотни проблеми. Не давайте прибърза-
но съгласието си за прехвърляне или про-
дажба на ваша собственост, защото има 
опасност някой да ви измами. На никого 
не давайте дори и копие от документите 
си за собственост. Не се уговаряйте за 
огледи на жилища и имоти на 26-и. 

ДОБРИ ДНИ 29-и и 30-и са добри дни 
за всички Скорпиони. Ще успеете да 

решите нещо, което до момента ви се е 
изплъзвало и все не сте успявали да наме-
рите верния подход към него. Задължител-
но е обаче решението, което ще вземете, 
да е лично ваше (да сте го съгласували 
единствено с интуицията си). По-добре 
пренебрегнете всички добронамерени съве-
ти дори и от най-близките ви хора, защо-
то те ще ограничат свободата ви на из-
бор. Не допускайте да бъдете манипулира-
ни фатално, особено в сферата на чув-
ствата.

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ДНИ НА МЕ-

СЕЦА Непременно се погрижете по-
вече за здравето си, независимо че не се 
оплаквате от нищо в настоящия момент. 
Отделяйте повече време за сън, релакса-
ция и за разтоварване с любими дейности. 
Концентрираната у вас свръхенергия през 
първите 10 дни на април (през периода на 
стационарния Плутон) може да ви нанесе 
много здравословни поражения. Възможни 
са колебания на настроението – от екзал-
тираност и вдъхновение до пълен срив и 
депресия. Това пък ще доведе до сериозен 
дисбаланс на всички органи и системи, до 
нарушение на сърдечния ритъм, проблеми 
със съня и храносмилането. През послед-
ните 10 дни от месеца са възможни нерв-
ни кризи. Потъвате в илюзии и неадек-
ватност. 

ЧРД НА ПАТЕРИЦА НА БГ РАДИО!

На 3 март БГ радио отбеляза още една ползотворна година! Въпреки по-
чивните дни екипът на радиото, подкрепящо българската музика, работи 
за своите слушатели, които през изминалите 8 години се превърнаха в ос-
новен източник на неговото вдъхновение. 
Акцент на програмата бе специалното издание на „Следобед с Наско“. 
По случай рождения си ден БГ радио получи много поздрави на живо от 
студиото, което се превърна в сцена за най-големите имена на българска-
та музика – Васил Найденов, Йордан Караджов и Александър Малиновски 
от „Сигнал“, „БТР“, Дичо. Докато Графа изпълняваше песента „Давам всич-
ко за теб“, в студиото влезе Мария Илиева, която я допя заедно с него. 
Двамата изпълниха и песента „Чуваш ли ме“. Мария Илиева беше подгот-
вила още една изненада за слушателите на БГ радио. Заедно с Криста и 
Боян тя изпя една специална версия на „Лунен сън“, направена за случая. 
Припомняме, че това е първата є песен, която излезе през 2001 – година-

та, в която стартира и БГ радио. Събитието за пореден път доказа, че 
БГ радио е единственото българско радио, което се радва на искрена обич 
от българските изпълнители и от слушателите, които не спираха да звъ-
нят през целия 3 март!
Освен че получи много песни подаръци, БГ радио направи един подарък на 
всички свои фенове: на 3 март всеки 
посетител на сайта www.bgradio.net 
получи безплатен download на кавър на 
песента „Моя страна, моя България“ 
– специална продукция на БГ радио с 
изпълнение на Васил Найденов, Орлин 
Горанов, Наско от „БТР“ и Любо. Пе-
сента на Емил Димитров „Моя стра-
на, моя България“ е емблематична за 
БГ радио, тъй като именно с нея ме-
дията стартира преди 8 години.

Мощна енергия 
от Плутон
От 1-ви до 9-и вашата мощна управлява-

ща планета Плутон ви зарежда с много 

енергия. Още от 1-ви Плутон забавя своя 

ход, а на 4-ти става ретрограден, след ко-

ето от 4-ти до 9-и отново се движи пре-

калено бавно. В астрологията за този 

процес се използва терминът „стационар-

ност“. През този специфичен период вие 

можете да направите много сериозна пре-

ценка на работата си, както и на отно-

шенията си с колегите. Ако искате да се 

отървете от някои стереотипи, които 

намирате за отживели и затормозяващи 

ви, сега е точният момент. През тези дни 

ще изпитвате непреодолимото желание 

да направите големи реформи на работно-

то място, както и да ревизирате отноше-

нието си към собственото здраве. До 9-и 

с лекота се оправяте с търговски сделки, 

премествания, подаване на документи, но 

след тази дата трябва да подхождате с 

удвоено внимание към тези дейности.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 От 1-ви до 20-и сте в отлична форма. 

Направете замислените в работата про-

мени.

 На 21-ви може да се влюбите от пръв 

поглед.

 На 26-и не предприемайте никакви ва-

жни действия.

ЮБИЛЕЙ
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ВЪВ ВЪРХОВА ФОРМА СТЕ Творче-
ският ви заряд е много силен през ап-

рил. Желанието ви за любов и забавления 
също ще е силно, докато Слънцето се 
движи в знака Овен. Оптимистично на-
строени сте, искате да покажете най-до-
брото от себе си. Ще се стараете да бъ-
дете забелязани, значими и дори да стане-
те любимци на компанията. Успехите 
няма да закъснеят, но се старайте да бъ-
дете верни на себе си. Правете само 
това, което ви е на сърцето. Всяко при-
теснение, ограничение или копиране на не-
чие поведение ще ви вкарат в трудни си-
туации. Ако имате деца, сега е най-подхо-
дящото време да заздравите връзката си 
с тях. 

МАЛКИ НЕПРИЯТНОСТИ Още през 
периода 5–7 април обаче обстоятел-

ствата ще се опитат да ви „приземят“. 
Ще се наложи да направите сериозен из-
бор между амбиции, желания и възмож-
ности. Нещо ще трябва да пожертвате, 
за да успеете да се придвижите напред. 

ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ в началото на 
април са 3-ти и 4-ти и 8-и и 9-и (кога-

то е пълнолуние). Тогава ще почувствате 
прилив на вдъхновение и на желание за ра-
бота. В случай че професията ви е твор-
ческа, ще направите много вдъхновени 

творби и изяви. 13-и и 14-и са също много 
успешни в делово отношение дни, стига 
тогава да не решите да се занимавате с 
любовните си отношения.

ВЛЮБЧИВИ СТЕ Непрекъснато ще 
си търсите повод да скочите с гла-

вата надолу в нови романтични приключе-
ния. Дори ще ви хрумне и ексцентричната 
идея да се обадите на ученическата си 
или на студентската си любов. Това най-
вероятно ще направите през периода от 
1-ви до 17-и. Но нека ви предупредя, че 
идеята няма да е много добра. Това ще ви 
донесе по-скоро разочарование, отколкото 
силни емоции. 

КРИТИЧНИ ДНИ На 20-и и особено на 
21-ви ще се чувствате много напрег-

нати. Дните са критични не само в лю-
бовта. Ще бъдете сериозно предизвикани 
и на работното място. Пазете се от аг-
ресивни хора, които искат да се възполз-
ват от вашите възможности и таланти. 
Не пътувайте през тези дни. Не споде-
ляйте с никого своите планове. 

ЗДРАВЕ След 20-и до края на месеца 
ще почувствате спад в ентусиазма, с 

който стартирахте месеца. Умората ще 
си казва думата по-често. Имунната ви 
система става уязвима. Вероятни са сър-
дечносъдови проблеми. Но въпреки отпад-
налостта ви ще трябва здраво до пора-
ботите до края на месеца. И дано успее-
те да съберете сили за действие. Ще 
трябва да се погрижите не само за собст-
веното си здраве (особено на 27-и и 28-и), 
но и за здравето на ваши близки. Ролята 
на болногледач определено няма да ви ха-
реса и ще ви изнерви, но не бягайте от 
задълженията си. Ще стане по-лошо – 
скоро и вие може да изпаднете в затруд-
нено положение и да имате нужда от не-
чии грижи. 

ТРЕВОГИ И КОНФЛИКТИ Дните 
около новолунието – 24-ти и 26-и – 

ще ви донесат тревоги и конфликти. Ще 
се амбицирате обаче от преживяното и 
ще започнете да общувате с околните по 
нов начин. Добре е точно по новолуние, 
когато Луната подпомага започването на 
нов житейски цикъл, да направите ревизия 
на отношенията с началниците и колеги-
те си. През тези дни получавате шанс да 
подобрите отношенията си на работното 
място. Началниците ще оценят по дос-
тойнство една ваша оригинална идея. Тя 
ще се окаже много напредничава и полезна 
за всички, с които работите.

НОВИЯТ FORD KA 

Той направи своя дебют на автомобилното изложение в Париж през 2008 г. 
и дойде на мястото на емблематичния оригинал, който още с появата си 
през 1996 г. внесе напълно ново усещане за стил и удоволствие в сегмента на 
малките автомобили.
Новият Ka съхранява всички качества, направили марката Ka толкова попу-
лярна – компактен размер, невероятно излъчване, динамика и забавна инди-
видуалност... Сега обаче поднесени в една нова и свежа „опаковка“. 
Със своя запомнящ се интериор и екстериор, отличителна динамика и уни-
кален характер Ford Ka поставя нов стандарт при малките и достъпни 
коли. Практичен, безопасен, евтин за поддръжка и добронамерен към окол-
ната среда, този смел модел отваря нова глава в историята на Ka. 
Създаден за младото поколение, което смело избира своя автомобил, нови-
ят Ka е със същите компактни размери като предшественика си, но с мал-
ко „по-мускулесто“ излъчване. В интериора и екстериора на автомобила 

умишлено са използ-
вани смели контра-
сти и експресивни 
цветове, които да 
съответстват на 
приключенския вкус 
на типичния Ка по-
требител. 
Новият Ка е изклю-
чително практи-
чен – предлага голя-
мо пространство и 
удобни места за че-
тирима възрастни и техните вещи в купето си. Високите седящи места, 
предвидливо разположените контролни уреди и отличната видимост пре-
връщат Ка в истинско удоволствие за шофьори от всякаква възраст.

АВТОДЕБЮТ

Разочарования от 
настоящия партньор
Още в началото на април ще се опитате 

да се сближите повече с настоящия си ин-

тимен партньор, но няма да намерите не-

обходимото разбиране от негова стра-

на. Това много ще ви разочарова. Стреле-

цът обича страстно, раздава се и много 

се обижда, когато не отговорят на роман-

тичния му порив. През периода от 11-и до 

24-ти в любовния живот ви очакват по-

скоро проблеми и разочарования, отколко-

то хубави емоции. На 21-ви някой ще нара-

ни чувствата ви. Не предприемайте дра-

матични обяснения или раздяла – такова 

решение би било много прибързано. Дори 

и ако партньорът ви настоява точно сега 

да изяснявате отношенията си, не се съ-

гласявайте. Още на следващия ден звезди-

те ви предлагат шанс да се разберете с 

любимия човек. След 24-ти и Марс, и Вене-

ра ще се намират в хармоничния ви Овен и 

ще се радвате на любовна хармония.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 На 5-и ще се наложи да направите ва-

жен избор.

 На 15-и се случват непредвидени съби-

тия, които ще променят живота ви.

 На 21-ви се пазете от провокации в лю-

бовта и в работата.

 На 24-ти и 25-и ще ви хрумнат ориги-

нални идеи, които ще направят впечатле-

ние на колегите ви.
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ОБСЕБЕНИ СТЕ ОТ ТЕМИТЕ ЗА 

СЕМЕЙСТВОТО И ДОМА Това оп-
ределено ще ви натоварва и изнервя, за-
щото ще ви пречи да се изявявате в ра-
ботата. Постоянното мърморене и кап-
ризничене на някой от вашите близки по-
стоянно ще ви изваждат от равновесие 
и дълго след това няма да можете да си 
съберете мислите. Ненадейно ще изник-
нат и имотни въпроси, които трябва да 
решавате сега. Първите два дни от месе-
ца са доста напрегнати и притеснител-
ни. Ще ви се струпат проблеми в служ-
бата, спешно ще трябва да приключите 
изоставени проекти, колегите ще ви на-
товарят и със своята работа. Всичко 
това по закономерен начин ще се отрази 
на личните ви отношения, които и без-
друго са леко напрегнати. На 3-ти очак-
вайте големи разправии и недоразумения с 
интимния партньор. Ще изпитвате рев-
ност, но и ще бъдете ревнувани. Не си 
позволявайте днес да се връщате късно 
от работа и да пренебрегвате чувствата 
на хората, които обичате.

НАПРЕЖЕНИЕ В СЛУЖБАТА То 
ще расте с наближаване на пълнолуни-

ето. На 8-и 9-и ще бъдете подложени на 
тест за издръжливост. Очертават се 
проблеми с колеги и бизнес партньори. Ще 
бъдете тотално учудени защо, след като 
сте се постарали да дадете всичко от 

себе си, околните продължават да изис-
кват от вас още и още. Не се тревоже-
те, това не означава, че не оценяват сто-
реното от вас. През тези два дни не под-
писвайте договори и не водете важни пре-
говори. Това пълнолуние във Везни ще бъде 
голямо изпитание за вашата тактичност 
и дипломатичност. 

ОТДЪХВАТЕ СИ След 9-и ще си от-
дъхнете поне по отношение на тър-

говията, бизнеса и пътуванията, защото 
Меркурий, който управлява точно тези 
дейности, ще премине в хармоничния ви 
знак Телец и много ще ви улеснява. Ще бъ-
дете речовити и убедителни и лесно ще 
завързвате нови делови връзки. Кореспон-
денцията ви вече ще протича много по-
бързо и гладко.

НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ОТ ОБВЪРЗ-

ВАНЕ До 11-и личните ви отношения 
ще са много полярни. Но след това – от 
11-и до 24-ти – имате малко „почивка“, ко-
гато ще се разбирате с любимия човек. 
21-ви е вашият любовен ден. Ще успеете 
да завоювате нечие сърце и дълго време 
да останете в него. Споделете с избрани-
ка/избраницата си всичко, което ви тежи 
на сърцето. Пригответе се и вие да чуе-
те неговите/нейните признания, които 
дори малко ще ви притеснят. Не се стра-
хувайте от обвързване – това е нещото, 
към което вие подсъзнателно се стреми-
те и от което имате нужда. След 24-ти 
бъдете с повишено внимание към интим-
ните си отношения – Венера и Марс от-
ново се завръщат в нехармоничния ви 
Овен и ви потапят в атмосфера на нераз-
бирателство.

НАБЛЕГНЕТЕ НА ДОМАКИНСКИ-

ТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ За да има хармо-
ния  в дома ви, не пренебрегвайте теку-
щите домакински задължения. След 17-и 

купете вещите за домакинството, които 
отдавна отлагате да купите. Добре е да 
се захванете с малък ремонт (например на 
водопроводната или на електрическата 
инсталация). На 6-и или на 7-и обърнете 
внимание на възрастните си родители. 

ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД за Козиро-
зите настъпва след 20-и. Ще имате 

чувството, че огромна тежест ви е пад-
нала от гърба. Слънцето се премества в 
Телец и за вас настъпва време да реализи-
рате знанията и уменията си. 

ВРЕМЕ ЗА ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА 
До 28-и свършете важната си рабо-

та. На 29-и и на 30-и се оттеглете в за-
служена почивка и обърнете отново вни-
мание на семейството си. 

Интересен ден
ще е 23-ти. Някой ще ви откаже услуга 

или няма да хареса ваше предложение. Но 

пък ще срещнете много влиятелни хора, 

които ще ви помогнат за нещо важно, 

дори без да сте ги молили. Възможно е да 

ви предложат дори нова работа или по-

висок пост. Не се колебайте нито мину-

та – веднага го приемете. В икономическа 

криза подобна оферта е истинско чудо. 

На следващия ден – 24-ти – ще имате го-

лям късмет. Ненадейни срещи ненадейно 

ще променят живота ви към по-добро. На-

стъпващото новолуние в Телец идва, за да 

затвърди всички тези щастливи случай-

ности и благоприятни възможности. Как-

вото решите да започнете на този ден, 

ще е много продължително и много успеш-

но. Замислете се за някоя по-дълготрай-

на и сигурна инвестиция. Сега моментът 

е подходящ да купите земеделски земи или 

друг имот. След години тази покупка ще 

се окаже златна мина – средствата ще ви 

се върнат умножени многократно. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 На 8-и и 9-и ще усетите напрежение в 

отношенията с бизнес партньорите. Не 

подписвайте важни договори сега!

 От 11-и до 24-ти ви очаква хармоничен 

период с интимния партньор.

 На 23-ти и 24-ти очаквайте предложе-

ние за нова работа или за повишение в на-

стоящата.

3 Х 30 МИН С FITCURVES 

„Кървс интернешънал“ – най-големият фитнес франчайз в света, откри 
първия свой фитнес клуб в България в столичния квартал „Лозенец“. В при-
съствието на посланичката на САЩ в България Нанси Макълдауни, пред-
ставители на медиите и бизнеса компанията демонстрира своята ексклу-
зивна 30-минутна фитнес програма, създадена специално за жени. По-къс-
но тази пролет „Фиткървс“ ще открие и своите първи клубове във Варна и 
Пловдив. Дамският фитнес клуб на „Фиткървс“ осигурява на посетителки-
те си подкрепяща атмосфера и предлага едно 30-минутно фитнес решение 
за разумна загуба на тегло. 
„Развълнувани сме да представим „Фиткървс“ на женската общност в Со-
фия“ – каза Мирена Спирова, собственик на клуба в „Лозенец“. „Фиткървс“ 
предлага уютна, гостоприемна среда, където всички жени могат да се уп-
ражняват. Клубът е оборудван така, че дамите взаимно да се окуражават 
и подкрепят, докато се упражняват в кръг. 

Според посланик Макълдауни откриването на този клуб е чудесна възмож-
ност за поддържане на женската сила, красота и здраве.
Системата на „Фиткървс“ позволява на жени от всички възрасти и с раз-
лични нива на физическа подготовка да изпълняват всичките пет елемен-
та на една цялостна фит-
нес програма – загрява-
не, разтягане, комбинира-
не на кардиоактивност и 
упражнения за сила. Обу-
чените инструктори на 
„Фиткървс“ дават нуж-
ните инструкции, дока-
то жените разговарят 
помежду си и взаимно се 
мотивират по време на 
тренировката. 

САМО ЗА ЖЕНИ

Бела, брой 4 (134), 2009 137

к о з и р о г  (23.12 – 20.01)



info

НАСТРОЕНИ СТЕ ДЕЛОВО в начало-
то на април. Имате желание да свър-

шите много работа и да осъществите 
много нови контакти. Инициативни сте. 
Информацията ще стига до вас точно в 
момента, в който имате нужда от нея. 
Периодът е подходящ за подаване на до-
кументи за нова работа, за специализации 
и квалификации. Бъдете по-настоятелни в 
образоването си, защото периодът е бла-
гоприятен за усвояване на знания и уме-
ния, които много скоро ще ви потрябват. 
Ако не друго, поне се запишете на езиков 
или на шофьорски курс. 

В ДОБРА ФОРМА СТЕ на 1-ви и на 
2-ри. Семейните ви връзки укрепват. 

В работата действате по интуиция и 
взимате присърце проблемите на колеги-
те си. 

ТРУДНИ ДНИ ще са 4-ти и 5-и, кога-
то личности с незаслужено високо са-

мочувствие ще ви правят забележки или 
ще демонстрират „класа“. Съветът ми е 
да не се хващате на въдицата на тези 
предизвикателства. 11-и и 12-и също се 
очертават като напрегнати дни. Не до-
пускайте да ви манипулират и използват.

НАПРЕДЪК В БИЗНЕСА На бърз ум 
и адекватни решения ще се радвате 

в дните около новолунието във Везни – 
от 8-и до 10-и на обяд. Това е отлично вре-
ме да регистрирате фирма, да направите 
съдружие или да подготвите нов проект. 
Ще бъдете по-силни, ако работите в 
екип. Подбирането на подходящите хора, 
изпипването на детайли и събирането на 
информация направете през предишните 
два дни – 6-и и 7-и. Доверете се на пред-
ставители на Дева или на Козирог. Те са 
достатъчно прецизни и ще ви помогнат 
ефективно да реализирате оригиналните 
си мащабни идеи.  

НЕ ХАРЧЕТЕ НЕРАЗУМНО След 9-и 
внимавайте с харчовете. Въздържай-

те се от излишни покупки и не давайте 
пари на заем. След тази дата вече малко 
по-внимателно подхождайте с подписване-
то на документи и селекцията на инфор-
мация. 

СБЪДВАТ СЕ ЖЕЛАНИЯТА ВИ На 
17-и късно вечерта Луната минава във 

Водолей, а Венера се „обръща“ в директна 
посока. Очаквайте да ви се сбъднат поне 
две желания. Ще успеете да заздравите 
отношенията в настоящата си интимна 
връзка. Ще пристигне при вас отдавна ча-
кана информация или някакъв писмен от-
говор, който отдавна чакате.

КРЕАТИВНИ СТЕ На 15-и ще ви 
движи силен творчески импулс. Инту-

ицията ви е завидна и най-ценното е, че 
ще сте склонни да я слушате. Наблюда-
вайте събитията около себе си. Почти 
във всяко от тях ще се съдържа важно 
послание за вашето бъдеще. Сънищата ви 
ще са пророчески. Възможно е да получи-
те прозрения, които ще ви помогнат да 
промените живота си към по-добро. 

НАПРЕГНАТ ПЕРИОД ви чака след 
20-и. Не се напрягайте с нищо излиш-

но. Всички спешни задачи вършете с по-
вишено внимание. Изведнъж може да се 
почувствате изтощени и апатични. В из-
вестен смисъл наистина се нуждаете от 
почивка, особено ако сте се възползвали 
от хубавия динамичен и комуникативен 
период в началото на месеца. Ако остане-
те насаме със себе си, ще можете на спо-
койствие да обмислите сполучливите си 
ходове в бъдеще. 

ПОНИЖЕН ТОНУС Имате късмет, 
че 25-и и 26-и са почивни дни и че 

поне ще се предпазите от професионални 
грешки. Сега Луната е във враждебно на-
строения спрямо Водолей знак Телец. Има 
и новолуние, което още повече ще ви обез-
сили. През нощите на новолуние в небето 
няма светлина и от мрака „изплуват“ 
много лъжливи предложения и изкушения. 
Ще ви липсва реална преценка за нещата 
и много лесно можете да бъдете подведе-
ни и манипулирани. Изкушенията ви ще 
бъдат предимно материални, но не е из-
ключено някой да ви съблазни и с непри-
лично предложение за секс. В случай че се 
поддадете, после горчиво ще си плащате. 
Препоръчително е да не пътувате през 
тези дни, а още по-малко да шофирате. 
Ако пътуването ви е неотложно, бъдете 
нащрек, с повишено внимание.

Време за пътувания
Периодът до 20-и е подходящ за кратки 

пътувания. Командировките ще са мно-

го резултатни. Пътувайки, има шанс да 

се запознаете и с бъдещата си половинка, 

ако сте необвързани. Късметът ви оба-

че е на път. Запознанствата по интернет 

също ще са плодотворни, но изчакайте да 

мине 17-и, за да започнете по-сериозни 

отношения с новите си познати.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ 
 След 9-и харчете парите си по-разумно, 

проверявайте по два пъти документите, 

които подписвате.

 След 17-и стара любов се завръща в жи-

вота ви. Получавате и важно известие.

 На 25-и и 26-и не се поддавайте на съ-

блазни и изкушения. Не пътувайте!

ПО-ЩАСТЛИВИ БЕБЕТА С НОВИТЕ 
PAMPERS STRETCH

Колкото повече расте вашето бебче, 
толкова по-активно става. Затова е до-
бре да му осигурите 100% удобство при 
движенията. Активният период на бебе-
то фактически започва с опитите му да 
се изправя и с пълзенето. После идва пе-
риодът на несигурно ходене с леки олю-
лявания и залитания. Постепенно бебе-
то започва да става по-смело, да прохож-
да, падайки, ставайки, навеждайки и из-
правяйки се. По време на тези активни 
движения коремчето му непрекъснато 
ту се разширява, ту се свива (в рамките 

на 8 см). И тук на помощ идва най-добри-
ят приятел на бебето – новият Pampers 
Stretch. Подобрените пелени Pampers Active 
Baby, които се разтягат до 10 см, улес-
няват мобилността и гъвкавостта на 
малкото същество и му позволяват да 
се движи спокойно и свободно. Иноватив-
ното откритие на Pampers Active Baby – 
Pampers Stretch, осигурява пълна свобода на 
действие за бъдещите пакости и при-
ключения, които очакват вашия любо-
знателен откривател!
Чрез иновативните Pampers Stretch, които 
се разтягат до 10 см, вашето бебче може 
свободно да пълзи, ходи и танцува с неве-
роятна лекота и гъвкавост!

БЕБЕШКА РАДОСТ
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МИСЛИ ЗА ПАРИ Твърди се, че на 
една Риба не є подхожда да говори, 

мисли и да се стреми към пари. Вярно е, 
че сте прекалено отдадени на мисли за ду-
ховното и рядко се сещат за пари, но 
през този месец – до 20-и, ще направите 
изключение от това правило. Сега почти 
цялото ви внимание ще бъде ангажирано 
от финансите. Това не означава непремен-
но, че няма да имате никакви пари и за-
това ще се съсредоточите в тази посока. 
По-скоро ще ви се иска да отвоювате 
най-сетне финансовата си независимост. 
Много млади Риби ще тръгнат за пръв 
път на работа точно през този месец. 
Останалите ще търсят източници за до-
пълнителни доходи. 

ЗДРАВЕ Периодът от 1-ви до 20-и е 
белязан и от още една тенденция – 

на укрепване на вашето здраве. Ще натру-
пате повече енергия, ако се храните балан-
сирано. Времето не е подходящо за гладу-
ване или за спазване на екстремни диети. 
Съветвам ви да прочетете някоя книга по 
здравословно хранене, за да се научите как 
да се лекувате, как да укрепите имунната 
си система и как да контролирате на-
строението си чрез храната. Хората от 
зодия Риби рядко притежават умение да 
се хранят правилно. Това е причина и за 
честите спадове в енергията ви, както и 
за продължителните депресивни състоя-
ния, в които изпадате. Не ви съветвам 
сега да злоупотребявате с алкохол и цига-
ри. Много е важно точно през този пери-

од да погледнете сериозно на възможност-
та да промените хранителните си навици, 
за да обезпечите доброто си здраве. 

ПОМОГНЕТЕ БЕЗРЕЗЕРВНО НА НЯ-

КОГО От 1-ви до 3-ти сте в добро 
настроение, твърдо решени да осъществи-
те всичките си намерения. Това са дни, в 
които, ако проявите разбиране към някого, 
ако му помогнете безрезервно, ще получи-
те неочакван прилив на енергия. Съдбата 
веднага ще откликне на молбите и жела-
нията ви. Проявете любов, направете ня-
кого щастлив и веднага ще видите как ре-
алността ще се промени към по-добро. 

СРЕЩАЙТЕ СЕ С ХОРА Организирай-
те така свободното си време, че на 

4-ти да бъдете сред много хора. Посете-
те изложба, концерт или частно парти. 
Много е вероятно на такива места да 
срещнете вашите бъдещи благодетели. 

ПЪРВИЯТ ДЕН НА ИЗПИТАНИЯ 

ПРЕЗ АПРИЛ е 5-и. Вероятни са и 
проблеми със здравето. Посетете веднага 
лекар, ако се появят обезпокоителни симп-

томи. Щадете стомаха си. Възможни са и 
нервни кризи. Не приемайте успокоителни 
лекарства. Внимавайте с алкохола – има 
опасност от опасни алергични реакции. 
Има риск да се скарате жестоко с колеги 
или с хора, с които ви свързват общи ин-
тереси. Една неприятна вест ще ви изва-
ди за дълго време от равновесие. 

ЛЮБОВТА ИДВА ПРИ ВАС през пе-
риода от 11-и до 24-ти. Минаващата 

през Риби Венера ви дарява с чар и при-
влекателност. Ако сте човек на изку-
ството или имате публична професия, 
това ще са много успешни и силни дни. 

 ВЪВ ВИХЪРА НА ОБЩУВАНЕТО 

След 20-и разчитайте на успешна ко-
муникация. 20-и и 21-ви са най-подходящи-
те дни, за които да насрочите важните 
си срещи. Ще срещате разбиране и под-
крепа. Използвайте чара си, за да лансира-
те идеите си, за да направите невъзмож-
ното възможно. На 21-ви можете да се 
влюбите от пръв поглед или пък да наме-
рите сили да се обясните в любов. 

ЗАДАВАТ СЕ КОНФЛИКТИ След 24-
ти трябва много да внимавате в 

сферата на близките си отношения, защо-
то се задават конфликти. Трети човек се 
намесва и хармонията с интимния ви 
партньор се нарушава. Няма да сте в до-
бра форма на 27-и и 28-и. Възможно е да 
направите грешки и другите да се присме-
ят на некомпетентността ви. Сведете 
до минимум публичните си изяви тогава. 
Проверявайте информацията, която ви 
подават. Твърде е възможно да се окаже 
невярна и да стане повод за грешките, ко-
ито ще направите. 

ЧУДЕСЕН КРАЙ Завършвате победо-
носно месеца с два чудесни хармонични 

дни – 29-и и 30-и. Получавате признание и 
дори повишението, за което толкова мно-
го се старахте от началото на април. П
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Още проблеми
очаквайте на 6-и и 7-и, които също са 

трудни, конфликтни и изпълнени с грижи 

дни. Можете да чуете клюки по свой ад-

рес. Всичко добро, което сте направили до 

този момент, ще бъде интерпретирано 

превратно и манипулативно и това мно-

го ще ви ядоса и огорчи. Ако сте ангажи-

рани в политиката или социалната сфера, 

компроматите ще са неизбежни. Поста-

райте се да не задълбочавате проблеми-

те. Стиснете зъби до 10-и на обяд. Сле-

добед вече овладявате ситуацията и ус-

пявате като една истинска Риба бързо и 

ловко да се измъкнете от калните води. – 

До 13-и ви предстои изкачване към „върха“, 

оставили в подножието всички завистни-

ци и провокатори.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 На 5-и се пазете от клетви и компро-

мати.

 От 11-и до 24-ти ще ви върви в любо-

вта. Направете някого щастлив.

 1-ви, 2-ри, 10-и, 12-и, 20-и, 21-ви, 29-и и 
30-и са щастливите ви дни през април.

НОВОСТИ ОТ REVLON

ЗА ПО-ЕСТЕСТВЕН И СЪВЪРШЕН ТЕН

Beyond Natural™ skin matching makeup Световни-
ят козмитичен гигант REVLON отново завладя паза-
ра с уникален продукт. Започнете вашия  макиаж с 
адаптиращия  се към цвета на кожата фон дьо тен 
Beyond Natural™ skin matching makeup с SPF 15. Леката 
и ефирна текстура се нанася равномерно, като по-
степенно цветът  є се променя от бял в телесен, 
за да се слее с естествения цвят на кожата ви. Фон 
дьо тенът става съвършено незабележим върху ко-
жата, без ефекта на маска.
Само 3 палитри с адаптиращи се нюанси по-
криват широката телесна гама – Light Medium, 
Medium и Medium Deep. Незабележимото 
естествено покритие подчертава ес-

тествената красота  и придава напълно съвършен завършек. Цена: 19,90 лв.

ColorStay® Mineral Foundation е първият фон дьо тен с 
минерали, който се грижи за кожата и издържа 16 часа 
върху нея. Продуктът съчетава плътното покритие 
на фон дьо тена и ефирния матов финиш, който при-
дава пудрата. Ексклузивният минерален комплекс в 
състава му е изключително нежен. Тенът става рав-
номерен, гладък, с изискано меко сияние благодарение 
на светлоотразяващите частици, кои-
то пречупват светлината. Чувствате 
се толкова леко и комфортно в про-
дължение на 16 часа, сякаш не носи-
те грим. Продуктът е подхо-
дящ и за чувствителна кожа. 
Цена: 22,90 лв.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–9, както и 

26–30 април 

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 4, 5, 

13, 14, 23 и 24 април.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се пре-
работват най-добре на 6, 7, 15, 16, 17, 25 и 26 април.  Мазни храни, както и различни видове ядки е 
най-целесъобразно да консумирате на 1, 8, 9, 18, 19, 27 и 28 април.  Въглехидратите (всички тестени 
и сладки храни) се усвояват най-добре на 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29 и 30 април.

9 април, 17.55 ч., 

Луната е 

във ВЕЗНИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 На пълнолуние трябва да спазвате пост и въздържание. Не яжте месо, не пийте алкохол. Коли-
чествата храна, която приемате, трябва да са умерени. Преяждането е противопоказно. Препо-
ръчват се храни в свежо състояние – плодове и зеленчуци. Ако искате да отслабнете, пийте само плодо-
ви сокове или чай с мед.  На пълнолуние във Везни е добре да се запишете на релаксиращ масаж или 

аромотерапия (подходящите аромати са роза и ванилия). Тези процедури са много ефективни сега. 
 Вечерта, за да заспите спокойно, си направете чай от мащерка, ревен или сладник.

10–25 април 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 4, 5, 13, 14, 23 и 24 април са препоръчителни дати за 
занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 6, 7, 15, 16, 17, 25 и 26 април са датите за скулпти-
ране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 
2, 3, 11, 12, 20, 21, 22, 29 и 30 април се препоръчват за сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспи-
нинг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да елими-
нирате токсините и задържаната между мастните клетки вода, което ще доведе до изглаждане 
на целулита. 1, 8, 9, 10, 18, 19, 27 и 28 април са дните на дихателни упражнения, разходки на чист въз-
дух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

25 април, 

6.22 ч., Луната е 

в ТЕЛЕЦ 

НОВОЛУНИЕ

 Днес е добре да пиете натурални сокове от ягода, малина, круша и праскова. Малки количества 
храни, приготвени от овес, ечемик, ръж или елда, ще ви се отразят много тонизиращо.  За да из-

чистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече теч-
ности, за да подпомогнете процеса на изчистване на организма. Ако изберете по-лек вариант на 
диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва най-лес-
но и трайно.

 Със свежи листа от бял равнец, откъснати непосредствено след новолуние в Телец, можете да 
направите любовни заклинания, за да привлечете любов към себе си. Пригответе си чай от бял рав-
нец (1 с. л. билка се запарва в чаша вряла вода) или пък изплакнете тялото си с отвара от билката, ако 
искате по-бързо да си намерите партньор.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В
таляването ви е гарантирано, когато дните на намаля-

ваща Луна (проверете кои са те в горната таблица!) съв-

паднат с периодите от 1-ви до 7-и или от 18-и до 21-ви 

ден, отбелязани във вашия менструационен 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 ка-
лендара ви периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът 
ви е неутолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коре-
мът и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща 
Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържането 
на течности в организма, както и увеличаването на апетита 
и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази конфигурация, ви 
съветвам да не се мъчите и насилвате с диети и ограничения, 
защото много ще се изнервите. Стремете се през тези пери-
оди да приемате повече диуретични чайове и натурални соко-
ве. И в никакъв случай не яжте солени храни!

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ АПРИЛ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 2, 3, 20, 21, 22, 29, 30
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

4–9, както и 26–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

10–20 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

25, 26 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

5, 7, 8, 14, 16, 18, 23 –
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 – 2, 3, 20, 21, 22, 29, 30 –

6–10, 15, 16, 17, 25, 26 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

4, 5 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 2, 3, 20, 21, 22, 29, 30 –

6–9 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 2, 3, 20, 21, 22, 29, 30
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1–9, 20, 21, 22, 
както и 26–30

Датите са неподходящи за епилация.

9–19, както и 23–25 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

9–19, както и 23–25 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

9–19, 23–25 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 л

е-
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

10–25 – –

Парна баня
– 1–9, както и 26–30 Има опасност да ви останат белези.

10–25 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

4, 5, 13, 14, 23, 24 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

6, 7, 15, 16, 25, 26 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–9, както и 26–30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 4 и 5 април, 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

4–9, 25, 26 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–9, 26–30 – –

Оформяне 
и лакиране 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 – –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1–9, както и 26–30 –

10–25 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 16–29 –

1–9, както и 26–30 – –

С
А

У
Н

А

10–25 – Ефектът ще е максимален на 10, 11, 12, 23 и 24 април.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АПРИЛ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на 
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в 
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни 
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но 
поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам 
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 10–25 април.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 2, 3, 20, 21, 22, 29 и 30 април. Това са т. нар. дни 
на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраня-
ват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 8, 9, 10, 18, 19, 27, 

28 април. Тогава по стъклата след избърсване ще остават 
упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които 
ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната през април.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 8, 9, 10, 20, 21, 

22, 25 и 26 април.

Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 15, 16, 17, 25, 26, 29 и 30 април.

Автомобил, мотор или колело: 1, 10, 11, 12, 23, 24, 27 и 28 ап-

рил.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 23 и 24 ап-

рил.

Канцеларски материали и книги: 1, 6, 7, 27 и 28 април.

Спортни стоки: 4, 5, 13, 14, 23 и 24 април.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 18 и 19 април.

Обувки и дрехи: 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25 и 26 април.

Бижута, злато, луксозни вещи: 4 и 5 април.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, 
когато са лекували своите пациенти. За да не се обреме-

нявате с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят 
нещата с критичните дни за планови операции през АПРИЛ 

2009 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща 
Луна. ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови 
оперативни интервенции на 9 АПРИЛ (пълнолуние), както и 
на 25 АПРИЛ (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

23, 24
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
8, 9, 10

25, 26 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 11, 12

1, 27, 28, Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 13, 14

2, 3, 29, 30 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 15, 16, 17

4, 5 Сърце, слезка (далак) 18, 19

6, 7
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

20, 21, 22

8, 9, 10
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
23, 24

11, 12 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 25, 26

13, 14 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 1, 27, 28

15, 16, 17 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 8, 9, 10

18, 19
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
4, 5

20, 21, 22 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 6, 7

* 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: 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 

29 и 30 април. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 8, 9, 18, 19, 27 и 28 

април.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате по-
явата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 10, 11 и 12 април.

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 периодите 10–14 и 18–25 април!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 15, 16, 17, 23, 

24, 25 и 26 април. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходе-

те на зъболекар на 9 април (пълнолуние), както на 25 април (но-

волуние). Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 26.04 (от 6.22 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 – 26.04 (от 6.46 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за 
нови начинания. 
3-ти ЛД – 27.04 (от 7.31 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 28.04 (от 8.27 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 – 29.04 (от 9.34 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 – 30.04 (от 10.48 ч.) Смирете се. Дай-
те прошка. Не изразявайте недоволство 
на глас. Подходящ е за подмладяващи коз-
метични процедури. Ден за гадаене и про-
рочества.
7-и ЛД – 1.04 (от 10.35 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 2.04 (от 11.43 ч.) Сега се активи-
рат фините и неуловими енергии в органи-
зма. Добре е да се гладува, за да се про-
чисти тялото.
9-и ЛД – 3.04 (от 12.58 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 4.04 (от 14.14 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 

Медитирайте.
11-и ЛД – 5.04 (от 15.29 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 – 6.04 (от 16.43 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 7.04 (от 17.55 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 8.04 (от 19.05 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 – 9.04 (от 2.15 ч.) Сънищата са ве-
рни и важат за месец напред. Лош ден за 
секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат 
зли изкушения. Проявете аскетизъм.
16-и ЛД – 10.04 (от 21.25 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 11.04 (от 22.33 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 12.04 (от 23.39 ч.), както и 13.04. 

Изгонете лошите мисли. Прочистете сто-
машно-чревния тракт. Дните са подходящи 
за гладуване с цел прочистване.
19-и ЛД – 14.04 (от 0.38 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 15.04 (от 1.30 ч.) Получават се ду-
ховни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!

21-ви ЛД – 16.04 (от 2.15 ч.) Много активен, 
творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 17.04 (от 2.52 ч.) Ден на мъдрост-
та. Предайте на другиго своите знания. 
Посетете астролог.
23-ти ЛД – 18.04 (от 3.22 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 – 19.04 (от 3.49 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 20.04 (от 4.12 ч.) Всичко на този 
ден става с лекота, с вътрешен порив. 
Спонтанно могат да се появят телепатия 
и ясновидство. Днес не бързайте!
26-и ЛД – 21.04 (от 4.33 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 22.04 (от 4.55 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 23.04 (от 5.17 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 24.04 (от 5.41 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 – 25.04 (от 6.10 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!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луната. 
Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. По-
някога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие. 
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: 

„Да защитиш живота си“. Тон. „Порно“. Абонат. Килим. Стока. Инана. Туткал. Лидит. Канаста. Арена. Ези. Ера. Омая. Сом. Опал. Пола. „Те“. Ад. Леща. „Ако“. Ко. Ва-

рел. Паста. Ток. Таз. Соло. Лев. Типи. Бокс. Сган. Барета. Шола. Отел. Народ. Набор. Мерак. ТУ. Динамо. Блато. Осил. Топола. Осика. Ура.

ОТВЕСНО:

Патина. Опера. Ебонит. Зол. Немощ. Ствол. Но. Санитар. Лакта. Канап. Мусака. Оазис. АМО. Чип. ТТ. Обол. „Тоска“. Сто. Мирта. Герб. Шнола. АЛ. Ло. Джок. Мас. 

„Але“. Нети. Ива. Ин. Барок. Обида. Отава. Тара. Отони. Опека. Сироко. Анатема. Ортопед. Су. Асан. Зала. Еолит. Тир. Италия. Делко. Акула. 
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