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И агнето не е по-голямо от 
ХЛЯБА
Ако на 6 май някой започне да ви замеря с тро-

хи хляб, да знаете, че изпълнява стария гергьов-

ски ритуал за плодородие. В опасност от такава 

атака са само младите булки. Обръщаме внимани-

ето ви върху трохите, защото дори на този ден 

не бива да се заблуждавате, че агнето е по-голя-

мо от хляба. Погачата за празника се приготвя 

ритуално в деня преди Гергьовден. Наричат я още 

боговица, кравай, колак, пита за свети Георги, ов-

чарник и пр.

ГРАМОТНИ ли сте?
 „Ученици, извадете по един бял лист...“ Началото на тази учителска реплика, 

особено произнесена без предупреждение, често завършва с двойка на контрол-

ното. На 24 май отворете един нов уърдовски документ, кръстете го „азбука“, 

като използвате нарочно кирилски букви, и си направете контролно. Задачата 

е една – напишеше цялата азбука. Ако се объркате, когато стигнете до „ц“, „ч“, 

„ш“, спомнете си думите на добрия учител: „Не е важно да имаш двойка, важно-

то е да го научиш за следващия път.“ После изтеглете някое хубаво изпълнение 

в стар аранжимент 

на „Върви, народе въз-

родени“ и го слушайте 

цял ден. За това, кой е 

написал химна на све-

тите братя, няма да 

се изпитваме.

Лечение на болката 
с... МУЗИКА
Ако ви мъчат мигрена или зъбобол, 

просто си пуснете любимата пе-

сен на Шакира или пък Моцарт. 

Музиката е ефективно обезболява-

що. Резултати от медицински из-

следвания потвърждават, че тя об-

лекчава болката като с магическа 

пръчка. Учените констатирали, че 

пациенти, които веднага след опе-

рация имат достъп да аудионоси-

тел, понасят болката по-леко. А 

тези, които оздравяват на тиши-

на, имат нужда от значително по 

голяма доза обезболяващи.

Хайде на плетка 
в ПЕТЪК ВЕЧЕР
Обявете бойкот на петъчните запои по кръчми-

те и съботния махмурлук, както впрочем и на пе-

тъчното обикаляне до изнемога по магазините. 

Защо не пробвате да посветите петъчните ве-

чери на нещо, което много обичате да правите? 

Обожавате да решавате кръстословици или судо-

ку, да гледате нови филми, да плетете или да шие-

те? Петъчната вечер сякаш е създадена, за да се 

заемете най-после с любимото си занимание. Във 

времето, когато здравословният начин на живот 

се превръща във верую за все повече хора, никак 

няма да е чудно, ако се сдобиете с последовате-

ли, които вместо „Хайде на кръчма в петък вечер“ 

ще ви канят у тях с думите: „Хайде на плетка в 

петък вечер.“

Разтоварващ 
ден
Обявете един ден от 

седмицата за разтовар-

ващ и ако не от друго, 

поне от месото се отка-

жете. Хапвайте повече 

сурови плодове и зелен-

чуци и се постарайте да 

изпивате 4 литра мине-

рална вода. Или пък 3 ли-

тра минерална вода и 1 

л зелен чай. Ще се почув-

ствате много освежени.
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е мога да се начудя как 
така се сетихме да посве-
тим шест страници на бор-
бата с целулита (не че тя 

не заслужава и десет) в майския брой 
на „Бела“, а на 24 май – нито една. 
Само едно каре в рубриката „Бела ка-
лендар“, но то е нищожно на фона 
на величието на този празник. Пълна 
културнопросветителска амнезия!
Ще ви спестя патоса си на човек, 

завършил българска филология, макар 
че, уверявам ви, в него няма нищо от 
духа на манифестациите от близкото 
минало. Просто е много личен. 
Обществена тайна обаче е тъжни-

ят и уличаващ факт, че българинът 
не знае кога е написана българската 
азбука. Не че помненето на истори-
чески дати е висша проява на па-
триотизъм, но аз лично бих оглави-
ла кампания „Как по-лесно да запом-
ним кога е написана българската аз-
бука“. И това също е много лично. 
Оправдавам хората, които не помнят 
дати, защото и аз съм от тяхната 
„партия“. Всяка година, като набли-
жи 24 май, започвам да ровя в мозъ-
ка си за трите цифри и много рядко 
успявам да ги уцеля. От възрастта 
ли, от пресищането с информация 
ли, от стреса ли, но не мога да се 
сетя и туй то. Прилежно намирам 
датата в интернет и си обещавам 
тържествено, че повече никога няма 
да я изтрия от паметта си. Толко-
ва съм убедена, че вече съм я запе-
чатала в съзнанието си, че отхвър-
лям категорично провала си на след-
ващия 24 май, когато отново ме хва-
ща срам, че съм филоложка! Толкова 
ли е трудно да се запомнят три ци-
фри?! Защо никога не забравяме име-
ната на Левски и Ботев? 
Сигурна съм, че това не е невеже-

ство, а просто проблем с помнене-
то на цифри. Виж, буквите се пом-
нят по-лесно. С тях започва и свърш-
ва битието ни. Те назовават нещата 
от живота по място и време и им 
придават смисъл. 

Живея във вход „А“, учила съм в VII 
„г“ клас, името на момчето, с кое-
то се целунах за пръв път, започва с 
буквата „Т“, на отиване към Амери-
ка миналата година пътувах на мяс-
то 12 „С“ в самолета… Ето какви 
буквени подробности помня, а кога е 
създадена българската азбука, не мога. 
Мога по памет да ви направя нещо 
като буквен опис на майския ни брой 
по реда на страниците. „П“ като пе-
дофил, „Ц“ като целулит, „А“ като 
авитаминоза, „Н“ като невроза, „Т“ 
като Том Ханкс, „М“ като харизма-
тичния Миро, „Л“ като лидер, „Ф“ 
като „флирт“, но на работното мяс-
то, „Ц“ като целувка и „К“ като 
кино, или по-скоро като кинокадрите 
зад кадър... 
Трудното запаметяване на тази свя-

та за българите дата се дължи и на 
различните хипотези за написването 
на глаголицата и кирилицата. Спо-
ред една от тях Константин-Кирил 
с помощта на брат си Методий още 
през 855 г. в манастира „Полихрон“ 
в Мала Азия създава глаголицата за 
нуждите на Брегалнишката мисия. 
Кирилицата пък се смята за дело 
на ученика на братята Климент Ох-
ридски. Според други учени Констан-
тин-Кирил Философ е създателят на 
кирилицата (855 г.), а глаголицата е 

творение на преследваните Кирило-
Методиеви ученици. Господстващо 
сред учените обаче е разбирането, 
че още през 855 г. в манастира „По-
лихрон“ Константин-Кирил и Мето-
дий започват подготовката по създа-
ването на графична система, отразя-
ваща точно особеностите на славян-
ския език, който те познават – бъл-
гаро-славянския или старобългарския – 
и това е глаголицата, като оконча-
телно я завършват през 862–863 г. 
Напоследък друго становище упори-
то си пробива път в историческите 
среди. Гениалният Константин-Кирил 
Философ на два пъти сътворява сла-
вянски азбуки: веднъж през 855 г. за 
мисията си сред българските славяни 
по поречието на Брегалница – кири-
лицата, и втори път през 862–863 г. 
за мисията си сред западните славяни 
от Моравия и Панония – глаголицата. 
Кирилицата се оказва по-практичната 
азбука, постепенно взима връх и окон-
чателно измества глаголицата. 
Объркахте ли се? И аз. Ако тряб-

ва да запомните само три цифри, те 
трябва да са 863. 

Българската азбука е създадена през 

863 година! Ако гo забравите, поне 

помнете, че българските букви са из-

мислени към края на IX век.

Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

© abdulsatarid – Fotolia.com
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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...

„ЗАБРАНЕНА ЛЮБОВ“ 
И ФЕЛИНИ

„Здрасти. Какво правиш?“ „Гледам „Забранена лю-
бов“. Ще ти звънна след половин час.“ „Ти луда ли 
си да гледаш тази боза?! Бездарни актьори, кухи 
диалози, плосък сюжет...“ „Уфф. Гледам филма! Ще 
ти се обадя след малко.“ „Не мога да повярвам, че 
и ти си се опростачила! Аз от пет години насам 
дори телевизия не гледам. А пък „Забранена любов“ 
не бих гледала, дори и ако някой ми е опрял писто-
лет в слепоочието. Какво да гледам точно? Тити 
Папазов, дето не му се разбира какво говори, някак-
ва актриса, която не знае дали е актриса или мане-
кенка, или Бойко Борисов, който се появи преди две 
серии заедно с Цеца Ризова на някакъв бал…“
Сигурно се досещате, че този телефонен разговор 

приключи за мен с пропусната серия на „Забране-
на любов, главоболие и наченки на чувство за вина, 
че някак неусетно съм напуснала абаносовата кула 
на истинското изкуство, който обитавам от сту-
дентските си години насам, и сега се плацикам са-
модоволно в морето от солена пот и сладко-кисе-
ли сълзи, отделящи се от чалгата и сериалите. Не-
възможно! Предишният уикенд нали гледах „Сладък 
живот“ и „Казанова“ на Фелини (е, честно казано, 
„Казанова“ едва го издържах!)?!
Сега вече се ядосах. Как може непретенциозният 

и нелош български сериал „Забранена любов“ да се 
коментира като филм на Фелини от хора, които 
със сигурност не са гледали Фелини предишния уик-
енд?  И още по-неприемливо – от хора, които ни-
кога през живота си не са гледали Фелини, а само 
са чували за него и без никакво чувство за вина из-
ползват името му, за да изглеждат интелигентни в 
очите на… Не знам на кого. Ето това е сектант-
ски естетически вкус. 
Ако първото и неопровержимо доказателство за 

наличието на интелект е адаптивността, а второ-
то – любопитството към света, значи не съм се 
опростачила. И вкусът ми не е деградирал, а прос-
то е направил шпагат върху сериалите от една 
страна и, да кажем, Фелини от друга. Светът ми 
е любопитен в цялата си палитра.

Да не говорим, че днес телевизията е диктаторка 
– ти си това, което тв екрана каже, че си. Бун-
тът срещу телевизията е лицемерен. Вкъщи анти-
теливизионерите може и да нямат телевизори, но 
със сигурност киснат с часове в интернет. И дано 
не се окажа лош пророк, но сигурно в свободното 
си от телевизия време не четат Достоевски, а… 
Балдачи, не четат Библията, а Пауло Куельо. Ето 
това е масово шлифован интелигентски вкус.
Няма какво да се лъжем. Светът става все по-

телевизионен, все по-мрежови и по-електронен. Това 
не е нито само хубаво, нито само лошо. Главата 
на света ще се пръсне от толкова много инфор-
мация! Затова той с удоволствие се изтяга на ди-
вана в някой сериал, където времето тече бааавно 
и от едната до другата серия не се случва почти 
нищо. В световен мащаб се зараждат тенденция да 
се правят все по-високобюджетни сериали. Някои 
от тях (като Lost и Heroеs) гълтат повече пари 
дори от игрални филми с претенции. Защо ли? За-
щото в сериалите животът си почива. А ние си 
почиваме от него пред телевизорите. Тогава си гу-
бим времето без угризения на съвестта. Заети сме 
един вид с гледане на сериала и никой за нищо да 
не ни закача! Я, пробвайте да гледате така филм 
на Фелини.  
Да си гледа работата моята приятелка, но аз не 

виждам нищо лошо в това, че гледам „Забранена 
любов“ барабар с кухите диалози и рецитиращите 
актьори. Ако искам да гледам Фелини, имам поне 
пет негови филма в колекцията си. Хм, а не ви 
ли се струва странно някой, който от пет годи-
ни не е гледал телевизия, да познава в такива де-
тайли сериалче като „Забранена любов“ и да знае, 
че в него участват „величия“ като Бойко Борисов 
и Тити Папазов?
Този някой или чете някое жълто издание (от 

тези дето обичат да преразказват сюжети на се-
риали) или гледа тайно „Забранена любов“. Ето за 
това лицемерие на вкуса ви говоря. Хайде, че по-
чна серията. 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
ЗА ЛИЦЕМЕРИЕТО НА ВКУСА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Е
ВЪРГРИЙНИТЕ СЕ ПОЯВЯВАТ 

НА БЯЛ СВЯТ някъде през 60-те 
години и бързо стават популярни 
поне колкото хапчетата против 

забременяване. Причината е много проста – 
с тяхна помощ табутата започват да па-
дат като плочки на подредено домино и 
преди плочата да се е извъртяла, флиртът 
на плажа се превръща в буйна любовна ис-
тория...
Като се замисли човек, логично е тогава и 
бургаският грамофон да е точно на това 
място – малко преди входа на Морската 
градина, в края на „Богориди“, където хор-
моните в топлите летни вечери са много 
повече от комарите!
ГРАМОФОНЪТ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА 

БЪДЕ РЕТРО, показва творението на Руси 
Стоянов, който, верен на стила си, демон-
стрира, че грубата външност обикновено 
крие фина душа. Затова и под металните 
листове на неговия грамофон свирят две 
цитри, както и кристалният сервиз, който 
му подарила сестра му. Днес звуците са 
отлетели, както и душата на художника...
ДА НАМЕРИШ СТАРИЯ ГРАМОФОН оба-
че, е като да надникнеш в семейния албум 
– ролята на снимки в него играят плочи 
на Лили или пък „Музикална стълбица“. Ос-
тавете го да пее въпреки модерната тех-
ника и... игличката! Щом ви връща в спо-
мените, значи връща и любовта...

Текст Красимир ПРОДАНОВ 
Снимки Деница ДАБИЖЕВА

Бела, брой 5 (135), 20098



Daylong 16 / Дейлонг 16 лосион
Изключително добри козметични свойства 

  SPF 16 / средна защита
  водоустойчив, с продължително действие
  не мазна емулсия, без парфюм

Употреба:
  тип кожа 3-4
  през пролетта и в края на лятото

Liposomal
sunscreen
lotion

D
ay

lo
ng

 1
6

Waterproof
Non-perfumed

UVA protection
conforms with
the Australian
standard

swiss
made

SPF16

Daylong 25 / Дейлонг 25 лосион и спрей
Основен и необходим слънцезащитен продукт за ежедневна 
употреба в областите от централна Европа. 
Предлага се и във формата спрей.

  SPF 25 / средна защита
  водоустойчив, с продължително действие
  не мазна емулсия, без парфюм

Употреба:
  тип кожа 2-4
  светла чувствителна кожа, която 
все още не е „свикнала” със слънцето

  спрей: особено подходящ за окосмени
области от тялото (напр. за мъже)

Liposomal
sunscreen
lotion

D
ay

lo
ng

 u
lt

ra

Waterproof
Non-perfumed

UVA protection
conforms with
the Australian
standard

swiss
made

SPF25

Daylong extreme / 
Дейлонг екстрийм лосион
Надеждна слънцезащита при екстремни 
условия (продължително излагане на силно слънце, 
сняг, в тропиците или по високите планини).

  SPF 50+ / много висока защита
  водоустойчив, с продължително действие
  без парфюм

Употреба:
  тип кожа 1-2
  много светла, чувствителна кожа

Liposomal
sunscreen
lotion

D
ay

lo
ng

ex
tr

em
e

Waterproof
Non-perfumed

Suitable for
highly sun-
sensitive skin

Very high
protection

swiss
made

SPF 50+

Daylong Kids / Дейлонг Кидс лосион
Идеалният слънцезащитен продукт за деца 
над 1 година: изключително добра 
водоустойчивост и ниско съдържание 
на химически филтри.

  SPF 30 / висока защита
  оптимална концентрация на химични 
UV-филтри

  водоустойчив, с продължително действие
  не мазна емулсия, без парфюм
  съдържа витамин Е, декспантенол и 
глицерин

Употреба:
  за деца над 1 година и за възрастни

Microsun BabyBaby / 
Микросън БейбиБейби крем
Слънцезащитен крем само с микропигменти  
за най-чувствителната кожа.

  SPF 30 / висока защита
  водоустойчив, с продължително действие
  без парфюм
  без химически филтри

Употреба:
  за бебета и малки деца
  за възрастни с много чувствителна 
към химически вещества кожа

Избягвайте прякото излагане на слънце 
на бебетата и малките деца!

Lichtschutz-
Crème

M
ic

ro
Su

n
Ba

by
Ba

by

Ohne Parfum
Wasserfest

Hoher Schutz
High protection

Auf Micropigment-
Basis

Sun cream
Micropigment Base
Contains no
chemical filters
Waterproof
Perfume-free

Ohne chemische
Lichtschutzfilter

SPF30

swiss
made

100 ml, 200 ml

100 ml, 200 ml,
спрей 150 ml

50 ml

100 ml

www.spirig.bg

Произведени в Швейцария.
Търсете в аптеките!

швейцарският стандарт
за слънцезащита

Daylong®

Лосионите Дейлонг съдържат като база липозоми от соев лецитин, 
в които са интегрирани химическите фотофилтри. Тази уникална 
технология има изключителни предимства за осигуряване на опти-
мална слънцезащита: липозомите са подобни на естествени липиди 
и се натрупват в най-горната част на роговия слой. Там се образува 
плътен защитен филм от UV-филтри. Благодарение на базата от 
липозоми, протективният филм е много устойчив и рискът от 
пенетрация на химически вещества в кожата е минимален. Всички 
продукти Дейлонг имат силен хидратиращ ефект и са подходящи за 
всеки тип кожа, за лице и за тяло. Съдържат широкоспектърните 
филтри Tinosorb® S и/или Tinosorb® M и отговарят на Европейските 
и световни стандарти за защита от UVA- и UVB-лъчи.

100 ml
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

П
рез последните години на тери-
торията на България жертви на 
педофили станаха десетки деца. 
Категоричното обобщено мнение 

на обществеността е, че педофили-
те са чудовища, недостойни за сниз-
хождението и съчувствието ни. Чув-
ствата ни към тези хора са смесица 
от гняв, ярост, страх и безсилие. Да, 
съчувствие наистина липсва. Сигурно 
защото ни е трудно да повярваме, че 
много от тези хора са болни, както 
и че може и даже е нужно да бъдат 
лекувани. Така поне твърдят психоло-
зите и психиатрите. 
Знаем ли какви хора са всъщност пе-

дофилите? Чии пациенти са те (или 
по-скоро би трябвало да бъдат)? Как-
во причинява тяхната болест? Кои 
деца рискуват най-много да станат 
техни жертви? И как де се държим, 
за да предпазим детето си от тях?

ДИАГНОЗАТА

Педофилията е сексуално разстрой-
ство, заболяване, характеризиращо се 
с постоянни еротични фантазии и 
действия по отношение на деца, по-
малки от 13 години (тази възрастова 
граница е приета от лекарите в мно-
го страни по света).  В общия случай 
под „педофилия“ се разбира всякаква 

сексуална активност, свързана с ма-
лолетни лица (деца – както момчета, 
така и момичета). Педофилия е как-
то осъществяването на полов акт с 
малолетно лице, така и използването 
му без акт за постигане на сексуална 
цел. Т.е. дори и без детето да е до-
косвано, самото му използване за по-
стигане например на възбуда се смя-
та за педофилски акт. Сексуалните 
действия на педофилите по отноше-
ние на детето най-често се изчерп-
ват с поглаждане на гениталиите или 
с орален секс. Вагиналното или анал-
ното сношение с деца, в това чис-
ло с прилагане на насилие, се срещат С
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доста по-рядко. Предполага се, че в 
тези случаи педофилите страдат и 
от друго, по-сериозно психично забо-
ляване – шизофрения, епилепсия или  
старческо слабоумие. 
Доказан факт е обаче, че НЕ САМО 

психически болни хора изпитват сек-
суална възбуда от детското тяло. 
Когато родителите гласят дъщерич-
ката си за някакъв празник, винаги 
ще се намери някой мъж, най-често 
братовчед, който да възкликне: „Тази 
малката, като порасне, ще стане мъ-
жемелачка! Много е хубава!“ 
„Този пример илюстрира, че архаични-

ят мъжки мозък може да „види“ в мо-
миченцето жена – обяснява френски-
ят псхиатър Ролан Кутансо (Roland 

Coutanceau). – Има много повече хора, 
отколкото можем да си представим, 
способни да се възбудят от деца. Но 
това не означава, че всеки възрас-
тен човек, чиито сексуални фантазии 
включват и деца, веднага ще поже-
лае да ги реализира. Опасността не се 
крие във фантазиите, а в незрелост-
та на психиката. Някои педофили ни-
кога не стигат до нападение на дете, 
защото притежават достатъчно раз-
вита психическа организация, която не 
им позволява да направят това.“ 
Има логика. Сексуалният маниак, 

който постоянно си фантазира, че 
прави секс с конкретна жена, също 
едва ли би предприел нападение над 
нея. Или би го направил, но в много 
редки случаи.

КОИ ПРИСТЪПВАТ КЪМ ДЕЙСТВИЕ

И все пак в живота има хора, гото-
ви не само да фантазират за сексуа-
лен акт с деца, но и да се опитат да 
реализират своите фантазии. 
Някои от тях извървяват дълъг 

път от фантазирането към действи-
ята. Те осъзнават цялата аморалност 
и противозаконност на своите наме-
рения, преживяват тежък вътрешен 
конфликт, но в края на краищата 
възбудата и влечението им към деца 
започват да доминират и над морал-
ните забрани, и над страха им да не 
бъдат уличени в престъпление. 
По-особена група педофили са хора-

та, които не просто блудстват с 
деца, но често упражняват насилие 
върху тях – бият ги и даже ги уби-
ват най-хладнокръвно. Тези педофили 
въобще не се отнасят критично към 
своите желания и действие по отно-
шение на децата. Те не приемат свое-

то поведение като нещо ужасно, без-
нравствено и престъпно. Освен педо-
филия обаче в повечето от случаите 
тяхната диагноза включва и още ня-
кое сериозно психично отклонение. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ

Напълно възможно е да се обобщят 
психологическите черти, присъщи на 
педофилите. За тези хора са харак-
терни ниска самооценка, неувереност 
в себе си (като в сексуален парт-
ньор), страх при общуване с възраст-
ни жени. Те са необщителни, тревож-
ни, страхливи, неспособни да сдържат 
импулсите си. Тези личностни особе-
ности се формират под влияние на 
няколко фактора. 
Повечето педофили в детството са 

били жертви на насилие – тях са 
ги унижавали, насилвали, преживели са 
инцест (сексуални отношения между 
членовете на едно семейство). И ко-
гато пораснат, в своите сексуални 
действия те започват да възпроиз-
веждат травматичния си опит от 
детството (осъзнато или не тръг-
ват да отмъщават за болката и уни-
жението, които са преживели в ми-
налото). Но защо някои от тях въ-
обще не смятат своите постъпки за 
аморални и противозаконни? Сигурно 
защото в детството си самите пе-
дофили са били обекти на сексуал-
на експлоатация. В тяхната психика 
се е запечатло, че да правиш секс с 
деца, е нещо напълно нормално. 
Освен това много педофили прежи-

вяват първия си травматичен опит в 
подрастваща възраст, когато се фор-
мира сексуалността им. Първият сек-
суален опит при педофилите често 
е неуспешен – поясняват клинични-
те психолози. В миналото педофилът 
може да е бил отхвърлен от жена или 
пък след претърпян сексуален неуспех 
да е бил подложен на подигравки от 
страна на партньорката си. Мнози-
на дотолкова се травмират от тези 
случки, че тяхната сексуалност си ос-
тава на нивото на инфантилната еро-
тика. Когато преживяното насилие се 
сблъска с проблемите на преходната 
възраст и с все още дисхармоничната 
личност, за която са характерни нес-
табилност и импулсивност, „сместа“ 
може да се окаже взривоопасна.

ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ

Педофилията се лекува от психи-
атри и сексолози, специализирали в 

Общественото мнение е убе-
дено в това, че всички въз-
растни, които насилват или 

се гаврят с деца, са психично болни 
хора. В действителност повечето 
прелъстители на деца са обикнове-
ни мъже, които са женени и имат 
деца. Бащите и пастроците, изна-
силващи и блудстващи със  собстве-
ните си деца, не посягат принципно 
към чуждите. Те имат много мал-
ко общо с педофилите и сексуални-
те маниаци. 
По този въпрос не е нужна предо-

хранителна стратегия (как да запа-
зим децата си от сексуални посега-
телства), а позитивна стратегия – 
как да им осигурим психическо и сек-
суално здраве и блегополучиe, смятат 
някои сексолози. Основните средства 
за това са родителската любов и 
топлата емоционална атмосфера в 
семейството, позволяваща на децата 
да не се чувстват самотни и да за-
пазят доверието към родителите си. 
Един от важните елементи на до-
верителната семейна атмосфера се 
явява уважението към личното прос-
транство на детето и към неговата 
сексуалност, както и внимателното 
отношение към нейната поява. 
Нетърпимостта на родителите 

към сексуалните интереси на дете-
то, наказанията за мастурбация или 
разглеждане на еротични списания 
увеличават вероятността от това 
в някакъв момент детето да се от-
даде на рисковани сексуални експе-
рименти. 
Още от ранна детска възраст мо-

мичетата и момчетата трябва да 
бъдат предупреждавани за това, 
че някои контакти с възрастните 
следва да бъдат избягвани. Обяснете 
им, че под никакъв предлог не бива 
да взимат подаръци или пари от не-
познати хора, да приемат покани за 
гостуване, кино или за посещение на 
кафене – колкото и съблазнително и 
обосновано да звучат тези покани и 
предложения. Нужно е да говорите 
тактично за това пред детето си, 
без да го плашите и да пробужда-
те у него болезнена подозрителност 
към околните хора и към неговата 
собствена сексуалност. 

Помощна тема: 

ИНЦЕСТЪТ
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областта на сексуалната патология. 
Всъщност проблемът е в това, че 
тези, които осъзнават в себе си вле-
чение към деца (фантазии за полов 
акт с дете, сексуално удовлетворе-
ние от гледането на детска порногра-
фия и желание да разглеждат детско 
тяло или да го докосват), 

рядко се обръщат за помощ към спе-
циалистите. Те се срамуват да при-
знаят за своите фантазии. Боят се, 
че ще бъдат осъдени, отхвърлени или 
за тях ще бъде съобщено на право-
охранителните органи. И така тези 
хора все повече затъват в своята 
болест. Накрая стават „клиенти“ не 
на лекарите, а на полицията. Излиза 
така, че по-често лечението на пе-
дофилите започва, след като те бъ-
дат заловени в престъпление. И до-
колкото болшинството от тях се 
признават за психически вменяеми, 
се изпращат в местата за лишаване 

от свобода, където никой не ги леку-
ва. Ако такъв човек излезе на свобо-
да, вероятността отново да извърши 
престъпление е много голяма. 
Лечението на педофилите (индивиду-

ално и групово) се провежда в  някол-
ко направления. Психолози, психоте-
рапевти и лекари помагат на стра-
дащите от педофилия да открият 
причината за сексуалното им влече-
ние им към деца, за страха, който 
изпитват от контакти с възраст-
ни партньори, за неувереността и 
за неспособността им да контро-
лират  импулсите си. 

ДА МОЖЕШ ДА КАЗВАШ „НЕ“
Трябва да се признае, че  престъпле-

нията на сексуална основа, разкрива-
ни от правоохранителните органи, са 
само върхът на айсберга. Има много 
педофили, които извършват своите 
престъпления абсолютно безнаказано. 
Това се дължи на факта, че педофи-
лите умеят безпогрешно да избират 
жертвите си. Те нападат деца, за 
които са сигурни, че няма да разка-
жат за онова, което им се е случило 
– най-често безпризорни деца, които 
просто няма на кого да се оплачат. 
Често тези деца са подрастващи, 

готови да изпитат своя първи сексу-
ален опит и по тази причина инте-
ресуващи се от сексуално общуване 
с възрастни. Жертви на педофилите 
стават и децата на доминиращи ро-
дители, защото тези деца обикнове-
но не умеят да казват „не“ на въз-
растните. 
Не бива обаче да се успокояваме, че 

нашите деца не влизат в т. нар. ри-
скови групи. Защото жертва на педо-
фил може практически да стане вся-
ко дете или тийнейджър, независимо 
от възрастта, умственото и  психи-
ческото си развитие. 

ХОМОСЕКСУАЛИСТИ ЛИ СА МЪЖЕТЕ, КОИТО БЛУД-
СТВАТ С МОМЧЕТА? Защитниците на хомосексуализма 
настояват да се разграничава педофилията от хомосек-
суализма. Педофилите, които блудстват с момчета, не 
бива да се смятат за хомосексуални, ако някога през жи-
вота си са били женени или ако са имали сексуални от-
ношения с жени. 
Истината е, че термините „хомосексуалист“ и „педофил“ 
не са взаимно изключващи се. Те характеризират две пре-
сичащи се форми на сексуално привличане. Хомосексуалис-
тът се привлича от лица от същия пол.  Педофилът – 
от деца.  В първия случай става въпрос за пола на сек-
суалния обект, а във втория – за възрастта на сексуал-
ния обект. 
Следователно мъж, хомосексуален педофил, е някой, кой-
то е привлечен (но не изключително, виж долу) от момче-
та, докато жена, хомосексуален педофил (колкото и ряд-
ко да се срещат, има и жени педофили), е привлечена от 
момичета.  
Терминът „хомосексуален педофил“ е използван за пръв 
път в началото на XX век от виенския психиатър 
д-р Ричард вон Крафт-Ебинг (Richard von Krafft-Ebing), пи-
онер в изследването на сексуалните извращения.  Крафт-
Ебинг описва педофилите като хетеросексуални, бисексу-

ални или хомосексуални. Това разделение е прието от са-
мите педофили и от съответната специализирана лите-
ратура: академичният журнал The Journal of Sex & Marital 

Therapy публикува изследване какво е пропорционалното 
съотношение между хетеросексуалната и хомосексуална-
та педофилия. Според изследването процентът на хомо-
сексуални педофили е доста по-голям от процента на хе-
теросексуалните педофили. 
Много педофили смятят себе си за хомосексуалисти. Спо-
ред изследване, проведено сред 229 лица, осъдени за блуд-
ство с малолетни, и публикувано в Archives of Sexual 

Behavior, 86% от тези, които са извършили престъпле-
ния срещу момчета, се описват като хомосексуални или 
бисексуални.  
Има и множество доказателства, които показват, че ма-
кар че се интересуват предимно от деца, педофилите де-
монстрират широка гама от сексуални поведения, включ-
ващи и връзки с жени. Но доклад на американското ми-
нистерство на правосъдието обръща внимание на стра-
тегиите, които педофилите използват, за да скрият ис-
тинските си желания: „Сексуалните престъпници могат 
да се уважавани членове на обществото. Те почти винаги 
имат достъп до деца, например чрез брак, или в кварта-
ла, или на работа.“ 
Следователно хомосексуалните педофили не могат да бъ-
дат описани единствено като хора, които са привлечени 
единствено от млади момчета. Но е факт, че има голямо 
общо множество между хомосексуализма и педофилията.

ХОМОСЕКСУАЛНА педофилия
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МОДАМОДАМОДА

2НОВИТЕ 
РОКЛИ

С МНОГО ПРЕЗРАМ-

КИ Причудливата „но-
сеща“ конструкция на рок-
лята подчертава красота-
та на раменете и сякаш 
приканва към разсъбличане. 
Тясната вталена кройка 
очертава женствените из-
вивки. Тъмносиньото е еле-
гантен цвят, но не толко-
ва строг като черното.

ТОГА Асиметричното 
деколте на тази рокля 

превръща жената в богиня. 
Наборът в горната част 
„издува“ деколтето и оп-
тически смалява ханша. 

Т-ШЪРТ РОКЛЯ Къса, 
подчертаваща фигу-

рата, с огромни джобо-
ве... Тази рокля за съжале-
ние отива само на жени с 
много тесен ханш и краси-
ви крака. 

Пролет по   

ДОБРЕ ОБЛ
ЕЧЕН ЧОВ

ЕК Е ОНЗ
И, НА ЧИ

ИТО 

ДРЕХИ НИ
КОЙ НЕ О

БРЪЩА ВНИМАНИЕ. 

СЪМЪРСЕТ МОЪМ„ “
Супертесни панталони, къси рокли, вталени 

кожени якета, обемни поли... Модата си е мода, 
но е добре да избирате дрехите си творчески 

и разумно. А избор имате богат през този 
сезон. Затова обличайте само онова, което 

подхожда оптимално на вашата фигура. 

1НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ПАНТАЛОНИ 

(от ляво на дясно)

ПИЖАМА СТИЛ Дамите, които са се наспали до-
бре, носят свободни сатенени панталони. Шегич-

ка! Причина за предпочитанието към тях са свобод-
ната кройка и леката є като перце материя, които 
„нивелират“ мастните възглавнички около ханша, бе-
драта и талията. Гланцът на сатена придава благо-
родство на дрехата.

ЦИГАРА Тази кройка остава на мода, защото 
кара нормалните женски крака да изглеждат тън-

ки, стройни и дълги. Къде трябва да свършва под-
гъвът на този панталон? Колкото по-високо, толко-
ва по-добре.

Обем и много басти Ултраширината прикрива по-
пълните бедра. Но за да не изглежда обемът прека-

лен, панталонът трябва да е с висока талия и плът-
но да прилепва по тялото в областта на ханша. А 
дължината? Най-добре е в този случай глезените ви 
да са открити. 

3АКТУАЛНАТА 
КРОЙКА НА РИЗАТА

БУФАН РЪКАВИ Обемните ръкави подчерта-
ват раменете. Останалата част от ризата 

изглежда семпла и непретенциозна. Тази риза може 
да се комбинира с повече и по-големи бижута.
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Да живее 
кюнецът! 
С един черен ултратесен 

панталон в гардероба със 

сигурност ще сте по мо-

дата през този сезон. Но 

ако имате бричове, по-до-

бре заложете на пантало-

на с широка кройка.

Тога de luxe 
Тази гламурна рок-

ля в турскосиньо с 

една презрамка е аб-

солютно must have 

за този моден сезон. 

С нея силуетът ви 

ще е много съблаз-

нителен. Сребрис-

тият кант отдолу я 

прави подходяща за 

парти тоалет.

бела 
предложения4

още

1
Стилно и 
удобно 
Тази двупластова 

трикотажна рокля с 

огромни външни джо-

бове привлича със 

своя екстравагантен 

дизайн и, естествено, 

с удобството си.

Д
к
С

п

Тооо
Таззз

ля 

еднн

соллл

за 

С ннн

щеее

ниттт

тиии

прааа

паррр

Изчистена 
екстрава-
гантност 
С тази луксозна 

пола всяка жена 

би изглеждала ат-

рактивно. Черве-

ното е цветът на 

страстта. А и съз-

дава условия за ин-

тересни комбина-

ции – с черно сако 

или с бяла риза...

  тялото
4 ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА 

НА ПОЛАТА
С КРОЙКА „МОЛИВ“ Високо-
технологичните материи прида-

ват на класическата права пола ул-
трамодерно излъчване. Тясната права 
форма на полата подхожда на всеки 
тип фигура.

НА ПЛИСЕТА Модерното в до-
брата стара плисирана пола е 

грубата гланцирана материя, от коя-
то е ушита. Благодарение на нея по-
лата получава свръхдоза обем (стър-
чи като колосана), който прикрива 
по-пълните бедра. Заради високата 
талия обаче предимство при избо-
ра на тази пола имат дамите с по-
дълъг торс.

5САКОТО 
THE BEST

КЪСОТО Малкото черно сако е 
почти толкова класика, колкото 

и малката черна рокля. Защо? Защо-
то оптически издължава фигурата и 
перфектно се вписва в спортно еле-
гантния стил на обличане.

6ГАЩЕРИЗОНЪТ

НЕБРЕЖЕН И ЕЛЕГАНТЕН Га-
щеризонът е сериозна конкурен-

ция на късата рокля през този се-
зон. Особено ако е с висока та-
лия, с обем както в долната, така 
и в горната част и ако е израбо-
тен от добре падаща материя, коя-
то ефектно подчертава женствени-
те извивки. Единственото изискване 
към дамите, които искат да носят 
точно този гащеризон, е да имат 
дълги крака.
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ие толкова много сме 
свикнали с обувките 
с високи токове, че 
вече идеята за тях-

ното създаване не само че 
не ни се струва удивител-
на, а дори и малко шанта-
ва. Прикрепването на прис-
пособление с конусовидна 
форма към задната част на 
подметката очевидно е в 
противоречие със здравия 
разум и неговите съображе-
ния за практичност. 
Както много други елемен-

ти от женския тоалет, и 
обувките са заимствани от 
мъжкия гардероб. Токът на 
мъжката обувка обаче си 
има практично предназначе-
ние – да държи стремето 
по време на езда. Споделяй-
ки токовете на обувките 
си с жените, мъжете сим-
волично издигат жените на 
пиедестал. И точно зара-
ди този осемсантиметров 
„пиедестал“ жените са го-
тови да пренебрегнат дос-
та неудобства, а понякога 
и да рискуват здравето си. 
Но с какво толкова ни при-
вличат обувките на високи 
токчета? Първо, те „рабо-
тят“ в полза на

ПО-ПРОПОРЦИОНАЛНАТА 
ФИГУРА

Именно по тази причина 
жените ги обожават. Обув-
ките на високи токчета 
визуално удължават крака-
та и намаляват обиколка-
та на бедрата. Независимо 
какъв тип фигура прите-
жава, на токчета жената 
изглежда много по-стройна, 
по-елегантна, по-стегната 
и доста по-сексапилна. 
Стойката є се проме-

ня – заради изкуствено-
то изместване на центъ-

ра на тежестта извивката 
на гръбнака става по-изра-
зена, което пък подчертава 
апетитните окръглености 
на дупето. Гърдите се пов-
дигат, създавайки ефекта 
„по-пищен бюст“. Походка-
та става по-съблазнителна, 
защото заради токчетата 
по естествен начин се уве-
личава амплитудата на по-
клащащите движенията на 
бедрата и задните части – 
от ляво на дясно и от дяс-
но на ляво. 

ЕКСТРА РЪСТ

Именно за да добавят 
сантиметри към ръста, са 
били предназначени исто-
рическите предшествени-
ци на обувките с високи 
токчета котурните (санда-
ли на платформи) в антич-
ния театър. Както впро-
чем и традиционните япон-
ски гета, които японките 
обували, за да се забелязват 
отдалеко. 
Високите токчета поз-

воляват на женското лице 
да се окаже на линията на 
мъжкия поглед, дават въз-
можност жената да бъде 
гледана в очите от мъжа. 
По принцип на ръст жени-

ВИСОКИ ТОКЧЕТА
МаниятаМанията

МЕРЕНЕ
В обувки на токове 
трябва да ви е удобно 
още от първото мере-
не – не очаквайте, че 
те ще се разтъпчат 
и ще легнат по кра-
ката ви впоследствие. 
Най-важното, на ко-
ето трябва да обър-
нете внимание, е дали 
цялата повърхност на 
стъпалото ви прилепва 
към обувката. Ако не, 
пробвайте обувките и 
с различни стелки.

Бела, брой 5 (135), 200916



те са по-ниски от мъже-
те. Една дама винаги иска 
да бъде забелязана, но това 
няма как да стане, ако мъ-
жът вижда само... темето 
є. На помощ идват обувки-
те на високи токчета. 

КРЕХКА КАТО КРИСТАЛ

Обувките на високи токо-
ве визуално смаляват ходи-
лата. Кристалната панто-
фка на Пепеляшка е била 
толкова миниатюрна, че 
точно това я е направи-
ло изключителна, специал-
на и единствена в очите 
на принца. 
Но животът предлага и 

по-малко приказни примери 
– древнокитайските ари-
стократки например бин-
товали ходилата си по спе-
циален начин, който стопи-
рал растежа им и те оста-
вали с почти детски раз-
мери. 
Изразът „стъпил здра-

во на краката си“ въоб-
ще не се отнася за малки-
те изящни ходила, вкарани 
в обувки на високи токове. 
Жената, стъпила на високи 
токчета, не би могла да се 
спаси от нищо и от никого 
с бягство. Тя сякаш е едно 
ходещо послание: „Искам да 
бъда завоювана. Ще се ос-
тавя на милостта на побе-
дителя!“ От социална глед-
на точка еманципираната 
жена се смята за привлека-
телно същество от доста 
скоро. В продължение на ве-

Продължение 

на КРАКА
 Когато избирате 

обувки на високи ток-
чета, трябва да знае-
те предварително кол-
ко интензивно и в 
какви условия ще ги 
носите.  Съвремен-
ните производствени 
технологии позволяват 
да се направят удоб-
ни обувки и на 7-сан-
тиметрови токове. Те 
се изработват така, 
че тежестта на тяло-
то се разпределя рав-
номерно върху стъпала-
та. Такива обувки мо-
жете да носите някол-
ко часа, без да изпита-
те напрежение в кра-
ката.  Мерете обув-
ки така, както ще ги 
носите – с чорапи или 
без.  Изберете такива 
обувки, в които стъ-
палата ви се чувстват 
свободно. Лятно вре-
ме краката са склон-
ни към отичане, а през 
зимата по-широките 
обувки ще ви помог-
нат да съхраните кра-
ката си топли по-дъл-
го време.  Даже и ако 
обувката ви се стру-
ва удобна, не се под-
давайте на мързела да 
не премерите и друг 
чифт, който е с по-
ловин или един номер 
по-голям или по-малък. 
Често именно той се 
оказва най-удобният. 
София Лорен напри-
мер винаги си купувала 
обувки с един размер 
по-големи. 

УСТОЙЧИВОСТ
 Токът може и да е 

малко по-висок, но за-
дължително трябва 
да е устойчив. Той не 
бива да излиза нито 
настрани, нито назад 
независимо от нати-
ска, който упражнява-
те върху него с тя-
лото си.  Ако иска-
те да изглеждате дос-
та по-високи, изберете 
обувки на 7-сантимет-
рови токове със скри-
ти платформи.  Обув-
ките на висок ток е 
по-добре да купувате 
вечер, когато краката 
ви по силата на физи-
ологията са по-подути.
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кове задължение на жената 
е било за всичко да слуша 
мъжа си. Мъжът е тряб-
вало да стои твърдо на 
краката си, а жената – 
да прави впечатление 
на безпомощно съще-
ство, неспособно да 
оцелее самостоя-
телно. 
Именно уязви-
мостта, как-
то и мнимо-
то чувство за 
левитация (за-
ради малката 
площ на съп-
рикосновение на 

обувките със зе-
мята) правят же-
ните на високи 
токчета „незем-
ни“ създания. За-
ставайки на пръ-
сти почти като 
балерини, те ста-
ват същество от 
особен вид – въз-
душни, символично 
приближени повече 
до небето, откол-

кото до земята. Това 
внушава, че жената е лише-
на от недостатъци, свърза-
ни с телесността, и че е 

висше същество.

ФАЛИЧЕСКИ СИМВОЛ

Заострената обувка фе-
тиш на висок ток, увеко-
вечена в еротичните фо-
тосесии на Хелмут Нютон, 
е всъщност фалически сим-
вол. Тя замества онзи мъж-
ки атрибут, от който же-
ната е лишена по природа. 
В своите еротични фан-

тазии мъжете „снабдяват“ 
жените с този атрибут, 
но не смеят да си го при-
знаят от страх, че някой 
може да ги обвини в хо-
мосексуални желания. Мо-
жем да предположим оба-
че, че сигналът, който по-
лучава мъжът, когато види 
жена на високи токчета, е, 
че от нея той може да оч-
аква много по-силна сексу-
ална наслада. 

ПО-БЛИЗО 
ДО ОРГАЗМА

За тези мъжки очаква-
ния действително си има 
основания. Изследванията 
на доктор Мария Черуто 
(Maria Cerruto), гинеколог 
и уролог от университета 
във Верона (Италия), показ-

 Псевдоспортен тип обувка на висок 
ток Спортният дизайн се изразява в 
детайли като удебелени гумени под-
метки, в цветовите решения, харак-
терни за спортните обувки (съчета-
ние на бели, червени, черни ивици и 
кантове например), както и в спорт-
ния тип връзки. Някои модели из-
глеждат съвсем като маратонки, ко-
ито някой погрешка е изработил на 
висок ток. С такива обувки не мо-
жете да отидете на фитнес, но пък 

ще изглеждате много смели и екстра-
вагантни на улицата.

 С френски палец Дизайнерите са 
украсили с този прорез отпред не 
само пролетните обувки, но и боти-
те и сандалите. В резултат на това 
обувката се превръща в нещо средно 
между ботуш и сандал, което е не-
обичайно и интригуващо. В повечето 
случаи летните ботуши освен срязан 
нос имат и още една допълнителна 
„вентилация“ – открита пета.

М О Д Е Р Н И Т Е  З А  П Р О Л Е Т / Л Я Т О  2 0 0 9

Модната обувка е не само необходимост. Тя е и елегантен аксесоар за уважаващата себе си жена. Затова внимателно с избора!
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ват, че носенето на обув-
ки на високи токчета сти-
мулира развитието на мус-
кулите, отговорни за полу-
чаването на женския ор-
газъм. Добре тренираните 
мускули на тазовото дъно 
са ключът към пълното и 
удовлетворяващо сексуално 
удоволствие. Колкото по-
добре са подготвени те, 
толкова по-силна е сексуал-
ната възбуда и по-ярък ор-
газмът. Освен това тях-
ната здравина влияе върху 
здравето на някои вътреш-
ни органи – пикочен мехур, 
стомах и матка. С напред-
ване на възрастта и след 
бременност и раждане тези 
мускули често отслабват, 
губят тонус. Разработен е 
цял комплекс от упражне-
ния за тяхното трениране, 
но доктор Черуто е убеде-
на, че носенето на обувки 
на високи токове напълно 
може да замести изпълнява-
нето на тези упражнения. 

ТОКЧЕТА 
ЗА ЗДРАВЕ

А как да коментираме 
многобройните изследвания, 
доказващи вредата на ви-

соките токчета за здраве-
то? Според тях те създа-
ват проблеми на гръбначния 
стълб, ставите, провокират 
варикози, тромбози и прочие 
неприятности? Жените, ко-
ито носят високи обувки, 
натоварват три пъти по-
вече гръбначния си стълб 
в сравнение с дамите, ко-
ито предпочитат обувките 
на равни подметки или ма-
ратонки. Става дума обаче 
за обувки на действително 
високи токове (повече от 
7 см). По-ниските от 7 см 
токчета по мнение на из-
следователи от Харвард са 
в рамките на физиологич-
ната норма. За оптимално 
здравословна се смята ви-
сочина на токчето от 4–5 
см (в зависимост от разме-
ра на ходилата). 
Носенето на обувки на 

равни подметки също не 
е полезно, тъй като по-
степенно води до дефор-
мация на свода на ходило-
то. Най-здравословно е да-
мите да редуват носене-
то на обувки на високи 
и на ниски токове. Важна 
обаче е не само височина-
та на тока, но и негово-

то разположение и форма. 
От последните две зави-
си как се разпределя те-
жестта на тялото върху 

стъпалата. Или казано по-
просто, добре е да избира-
те качествени обувки на 
високи токчета.

М О Д Е Р Н И Т Е  З А  П Р О Л Е Т / Л Я Т О  2 0 0 9

 Римски сандали на висок ток Изоби-
лието от връзки и плоски каишки се 
допълва от характерен Т-образен ре-
мък между пръстите. 

 Сандали в готически стил Черният 
цвят, металните елементи като ши-
пове, катарами, халки, вериги и задъл-
жителният висок ток придават агре-
сивност на тези модели. Такава обув-
ка ще ви създаде имидж на силна и 
уверена в себе си амазонка. 

 Черните ажурени обувки тип панто-
фка или летните ажурени ботуши на ви-
сок ток могат да изглеждат съвършено 

елегантно, футуристично, всекидневно 
или ретро според това, с какъв тоа-
лет ги комбинирате. Друга тенденция 
в модата при обувките са декоратив-
ни елементи, изработени от кожа, ор-
ганза, атлаз или изкуствена прозрачна 
материя. Те могат да украсяват обув-
ката отпред, отзад или отстрани. 

 На платформа Феновете на обувки-
те на платформи също могат да се 
радват на голямо разнообразие. Под-
метките са в различни причудливи фор-
ми – многоъгълници, триъгълници, пло-
ски, скосени, но задължително високи.
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В предвоенната ера от разви-тието на седмото изкуство 
жените купували платове, за 
да могат да ушият люби-

мите си филмови тоалети. По-къс-
но някои от тези тоалети заживя-
ват собствен живот и малцина си 
спомнят, че те са тръгнали имен-
но от киното. Например подплънки-
те, използвани от Ейдриън Адолф 
Грийнбърг за филмите на Джоан Кро-
фърд, прилепналата рокля на Наташа 
Рамбова от „Саломе“, бодитата без 
презрамки на Жан Луис, носени от 
Рита Хейуърт в „Джилда“, шапките 
без периферия, с които Грета Гарбо 
се подвизава на екрана... 

Малко история 
Още по време на златните годи-

ни на Холивуд започва истинска ди-
зайнерска битка. Тя се задълбочава с 
нахлуването на цветовете в седмо-
то изкуство и с добавянето на ка-
тегорията „Костюми“ към наградите 
„Оскар“. Всички дизайнери се надпре-
варват да прикриват недостатъците 
на телата на звездите с бляскави то-
алети. Ейдриън например „издължил“ 
иначе късокраката Джоан Крофърд, 
като преместил талията на костю-
мите є малко по-високо. С револю-
ционните си подплънки той подчер-
тал широките, почти мъжки рамене 
на актрисата, което я  направило да 
изглежда по-властна на екрана. Поч-
ти като мъж. Единствено Грета Гар-
бо не е имала проблеми с тоалетите 
си, тъй като единственият є недос-
татък бил високият є ръст. Затова 
партньорите є във филмите обикно-

вено били... качвани на кутии.
Може би най-големият моден екс-

перт в Холивуд по това време е 

Ейдриън
Той е „виновник“ за уникалните то-

алети на Грета Гарбо, Джоан Крофърд 
и Джийн Харлоу на и извън екрана. Ей-
дриън никога не пренебрегва личност-
та на актьора, когато създава дрехи 
за него. „Трябва винаги да знам какво 
мисли отделната личност, какво тя 
харесва или не харесва, преди да запо-
чна да я обличам“ – казва той. Запо-
чнал в Холивуд още по време на ня-
мото кино, впоследствие дизайнерът 
изиграва съществена роля в превръ-
щането на американската мода в све-
товната сила, каквато е днес. Освен 
революционните подплънки за Джоан 
Крофърд той прокарва и много нови 
тенденции в модата и успява да съз-
даде т. нар. американски външен вид. 
Ейдриън „предизвиква“ френската 

доминация в модата с екстравагант-
ност и чисти линии в американски 
стил. Финансовият успех на негови-
те тоалети, много от които започ-
ват да се произвеждат и предизвик-
ват истински бум по продажби, пре-
връща американската мода в голяма 
икономическа сила.
През 50-те години на миналия век 

дизайнерският трон в Холивуд е пре-
взет от 

Едит Хед 
Сдържаният класицизъм на нейни-

те дрехи прави героините на Алфред 
Хичкок изключително елегантни на 
екрана. Майсторът на съспенса дъл-

боко цени Хед и є поверява задачата 
да облича неговите любими блондин-
ки. Сред тях на най-голяма почит е 
Грейс Кели, която сияе на екрана ви-
наги в тоалети на прочутата дизай-
нерка. Хед създава няколко уникални 
костюма за филми на Хичкок, вклю-
чително за „Шемет“, в който костю-
мът на героинята е част от сцена-
рия. Дизайнерката облича в призрач-
но бяло Ким Новак, която се превъ-
плъщава в образа на жена илюзия. Но 
Хед не облича само жени. Нейно дело 
е и сивият костюм на Кари Грант в 
„Север-северозапад“.
Златната ера на Холивуд ражда и 

други модни шедьоври. Сред тях са 
бялата рокля, създадена от Уилям 
Травила за Мерилин Монро в „Прокле-
тите седем години“, както и тоале-
тите на Ирене Шараф, обезсмъртени 
от Елизабет Тейлър в „Клеопатра“. 

И днес 
дизайнът на кинокостюмите ражда 
модни тенденции. Много често оба-
че имената на дизайнерите остават 
неизвестни. 

Костюми с иконен 
статус 

 Черната блуза, късите панталони и чер-

ните чорапи с жартиери, създадени от 

Шарлот Флеминг за Лайза Минели в „Кабаре“ 

 Меката шапка, коженото яке и каки пан-

талоните, с които Дебора Нандума облича 

Индиана Джоунс

 Белият костюм в три части на Патриция 

фон Бранденщайн, обезсмъртен от Джон 

Траволта в „Треска в събота вечер“

Днешното влияние на Холивуд вър-

ВИСША 

Chanel, Dior и Prada може да минават за законодатели на модата, 
но ако става въпрос за модни диктатори, никой не може да се съревновава с... киното. 

Трудно е да се изброят филмите, наложили модни тенденции.
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ху модата е по-осезаемо на телеви-
зионния екран. Все пак това влияние 
е огромно, както биха казали всички 
почитатели на „Сексът и градът“. 
Истинският живот никога не е бил 

толкова интересен, колкото филмите, 
но поне изглежда по-добре в сравнение 
с периода, преди филмовите дизайнери 
да ни научат как да се обличаме. 
Облеклото може да не прави човека, 

но определено прави героя. Безспорно 
правилно подбраните дрехи могат да 
превърнат актьорите в икони. Ето 
и кои са 10-те най-стилни персона-
жа в киното.

Н А  Н А Й - С Т И Л Н И Т Е  К И Н О П Е Р С О Н А Ж ИТОП 10
НЕСТАНДАРТНИ ИДЕИ ЗА СМЕЛИ АБИТУРИЕНТИ

На находчивите абитуриенти с въображение, чувство 
за хумор и бунтарски дух горещо препоръчвам да из-

копират творчески някоя от вечните модни тенденции на 
Холивуд. Смелчаците гарантирано ще изглеждат по-различ-
но и ще се забелязват отдалеч на фона на съучениците си, 
„унифицирани“ от съвременните модни тенденции.

2. Джулиан Кей („Американски жиголо“)

Именно това е филмът, поставил основите на начина, по който киното възприема и 
представя на екрана мъжествеността. С него РИЧАРД ГИЪР изкачва своя връх и е 
обявен за секссимвол. Принос за това имат и секси елегантните костюми, с които 
той се появява във всяка сцена. Покрай тях целият свят научава името на ДЖОР-

ДЖО АРМАНИ, за когото от тук нататък вратите на Холивуд са широко отво-
рени. Любима за всички модни специалисти, пък и за всички дами е сцената, в коя-
то размотаващият се по боксерки Джулиан подбира какво да облече, за да впечатли 
своята дама за вечерта. Той нарежда на леглото си няколко сака на Армани, с кои-
то се опитва да съчетае подходящата риза и вратовръзка, и накрая доволен се ог-
лежда в огледалото. Хм, метросексуалността май не съществува толкова отскоро!

1. Холи Голайтли 
(„Закуска в Тифани“)
Въпреки участията си в много успешни фил-
ми ОДРИ ХЕПБЪРН се превръща в легенда 
именно с тази роля. За това си има и модна 
причина – малката черна рокля. Създадена от 
ЮБЕР дьо ЖИВАНШИ, тя ще стане един 
от най-популярните кинокостюми, които от-
давна живеят самостоятелен живот извън ек-
рана. Черната рокля в комплект с перлената 
огърлица, тъмните очила, събраната на кок 
коса и дългото цигаре преобразява бохемката 
Холи Голайтли в истинска модна икона. Вдъ-
хновена от големия успех, Хепбърн решава да 
заложи и в бъдеще на тоалетите на Живан-
ши, който е отговорен за гардероба на герои-
ните є, както и за този на самата актриса.
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6. Джон, Пол, Джордж и Ринго 
(„Нощ след тежък ден“)
В разгара на бийтълс манията този филм лансира и бийтълс мо-
дата. Основен виновник за нея е британският дизайнер ДЪГИ МИ-

ЛИНГС, който създава близо 500 костюма за ливърпулската чет-
ворка, включително емблематичните им сака с яка около врата и 
обшити ръбове. ДЖОН, ПОЛ, ДЖОН и РИНГО носят тези къси 
сака с четири копчета, тесни панталони и тънки вратовръзки в 
няколко сцени от своя първи филм. С него моден хит стават и 
сивите им сценични сака с вмъкнати яки от черно кадифе и вер-
тикални плисета и карета на гърба. Доволен от творенията си, 
Милингс се съгласява да се появи редом до облечените от него 
звезди в една от сцените на филма. Може и да не ви се вярва, но 
костюмите му си остават хит и след разпадането на „Бийтълс“. 
Те дори все още се произвеждат от компания в Мериленд.

4. Джеймс Бонд 
(„Голдфингър“)
Освен култовия си статут и 
легендарното си име Джеймс 
Бонд е квинтесенция на мъ-
жествеността. Шестима ак-
тьори са обличали костюмите 
му, но като че ли най-елеган-
тен си остава ШОН КОНЪРИ. 
Незабравима е сцената от този 
филм, в която Агент 007 изли-
за от водата, сваля мокрия си 
костюм и се появява на пар-
ти с бяло вечерно сако и чер-
вен карамфил на ревера. Изцяло 
в тон с днешните модни тен-
денции изглеждат тъмносини-
ят костюм, бялата риза с дво-
ен маншет и тънката врато-
връзка, с които Бонд се появя-
ва в централата си. Докато се 
подвизава в Швейцария и кара 
своя „Астън Мартин“, Конъри 
изглежда блестящо в светлока-
фявото си сако от груб вълнен 
плат със закрити джобове, пле-
тена вратовръзка и панталони 
със срязани джобове.

5. Сесилия Талис („Изкупление“)
Изглежда невъзможно една наскоро създадена дреха да бъде толкова харесана от мод-
ните експерти, че да бъде обявена за най-добрия филмов тоалет на всички времена. 
Именно това обаче се случи с дългата копринена рокля, която КИЙРА НАЙТЛИ носи в 
ключова сцена от този филм. Тя е създадена специално за тази сцена от дизайнерката 
ЖАКЛИН ДЮРАН и напомня стила на Джон Галиано. Комбинирайки три оттенъка на 
зеленото, Дюран прави най-изтънчения вечерен тоалет. Облечена в него, Найтли трябва-
ло да изглежда почти гола, затова тъканите са фини и падат свободно. Добре є стои 
и тъмносиньото палто, част от нейната сестринска униформа. Двуредно, с мъжка 
кройка, то показва колко луксозни могат да изглеждат дори и най-обикновени тъкани.

3. Ани Хол („Ани Хол“)
С този филм падна и едно модно табу 
– че жените, облечени в мъжки дрехи, 
не са елегантни. Колебаейки се как да 
изглежда шантавата му и доста екс-
центрична героиня Ани Хол, изиграна 
от ДАЯН КИЙТЪН, Уди Алън се об-
ръща към дизайнерката РУТ МОРЛИ. 
Тя решава да комбинира на пръв поглед 
невъзможни за съчетаване мъжки дрехи, 
предизвиквайки истинска революция в 
модата. И друг път сме гледали жени, 
които носят сака и панталони на ек-
рана, но Ани издига този стил в култ. 
Тя може и да изглежда донякъде стран-
но в кафявите широки панталони с 
тиранти, огромните бели ризи, блестя-
щите тъмносиви вратовръзки на точ-
ки, черните жилетки и меките шапки, 
но пък след премиерата на филма мно-
го жени тръгват точно така по улици-
те. А и дрехите є са дело на един от 
водещите дизайнери – РАЛФ ЛОРЕН.
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10. Лейтенант Пийт Маверик Мичъл („Топ гън“)
Освен че се превърна и в звезда с този филм, ТОМ КРУЗ увеличи не-
имоверно броя на желаещите да станат пилоти американски младежи. 
Няма спор, че го бива за рекламно лице на американската авиация. Мно-
го неща са определящи за огромния успех на филма, но съвсем не е за 
пренебрегване и гардеробът на Маверик. „Топ гън“ представя по възмож-
но най-привлекателния начин чара на мъжете в униформа. Тук има всичко 
– от бялата парадна униформа до ежедневното каки, както и задължител-
ните пилотски костюми. И, разбира се, коженото яко в стил „Топ гън“. 
Като допълнение към това Маверик върна на мода авиаторските очила, ко-
ито от тогава досега са на гребена на вълната. С тях не само мъжете в 
униформа изглеждат секси в очите на нежния пол.

8. Тайлър Дърдън 
(„Боен клуб“)
Няма спор – лошите мом-
чета са най-готините ти-
пове на света. Доказва го 
БРАД ПИТ, който в този 
филм играе нещо като осъ-
временен брат на Джони 
Страблър – култовия герой 
на Марлон Брандо в „Диви-
ят“. 
Брад Пит изглежда още по-
анархистично от Марлон 
Брандо с различните вин-
тидж тениски и с кожените 
якета от 70-те в изключи-
телно ярки, направо крещя-
щи цветове. 
Така де, неговата цел е да 
предизвика анархия. Затова и 
малко мъже биха посмели да 
се облекат по този начин в 
живота. Но Дърдън има и 
друга страна – спомнете си 
оня фантастичен пухкав ха-
лат с десен на... зайчета... 
Е, как после да кажете, че 
не е истински сладур!

9. Вивиан Уърд 
(„Хубава жена“)
Проститутките по принцип съвсем не 
са символ на елегантност, но не и ко-
гато на екрана е ДЖУЛИЯ РОБЪРТС 
в ролята, която я направи звезда. Вяр-
но че в началото нейната героиня Виви-
ан се появява в обикновена бяла риза и 
високи до бедрата ботуши. Точни копия 
на тази „униформа“ обаче се превръщат 
в невероятен хит за дамите на маскен 
бал или в навечерието на Хелоуин. 
Но истинска висша мода са останали-
те тоалети на „хубавата жена“. Докато 
придружава своя любим Едуард на мача 
по поло, тя е ослепителна в своята ка-
фява рокля на точки в тон с шапката 
є. Същото може да се каже за нейния 
вечерен тоалет при първото є посеще-
ние в операта. Дългата кадифена червена 
рокля с бели ръкавици в добавка е съ-
вършеният тоалет за всяко светско съ-
битие. Роклята е изработена именно за 
тази сцена от корифея НИНО ЧЕРУТИ.

7. Миранда Пристли („Дяволът носи „Прада“)
Макар да си признава, че въобще не разбира от мода и модни тенденции, МЕРИЛ СТРИЙП 
е във върхова форма като страховита шефка на модно списание. Миранда Пристли най-до-
бре знае какво е висша мода и затова тоалетите є са безупречни във всяка сцена. Близо 
60 са костюмите, с които Стрийп се появява на екрана, и всеки от тях е в тон с обув-
ките, колана, обиците и сакото. Отговорна за външния є вид е ПАТРИША ФИЙЛД, доби-
ла култов статут с работата си по сериала и филма „Сексът и градът“, както и с кос-
тюмите на Беки Б. в едноименния филм. Фийлд подбира и маркови тоалети на водещи 
фирми, включително Chanel, Donna Karan, Bill Blass, Galliano и, разбира се, Prada. Сред всички 
тях може би най-открояваща се е роклята, с която Миранда е облечена на благотворител-
ния бал. Тя е дело на дизайнера ВАЛЕНТИНО. Самият Валентино прави актьорския си де-
бют във филма и е изключително щастлив, че участва в сцена заедно с Мерил Стрийп.
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1. ЗАЩО ЖЕНИТЕ ИМАТ 

ЦЕЛУЛИТ, А МЪЖЕТЕ – НЕ?

Защото съединителната тъкан на 
жените е много по-еластична. Това 
е добре за бременността, но зле за 
външния вид на кожата – разраснали-
те се от неправилното хранене и на-
чин на живот мастни клетки много 
лесно се  „промушват“ през успоред-
но разположените є влакна, натискат 
кожата отдолу и върху нея се обра-
зува грозен релеф.

2. НАСЛЕДСТВЕН ЛИ Е 

ЦЕЛУЛИТЪТ?

Доколкото целулитът се дължи на 
слаба по природа съединителна тъкан 
– да. Погледнете бедрата на майка 
си. Ако кожата им е осеяна с целу-
лит, в 80% от случаите след години 
ще имате и вие. Освен ако не вложи-
те всичките си усилия още от тази 
минута, за да промените бъдещето 
на кожата си към по-добро. 

3. ИГРАЕ ЛИ И ВЪЗРАСТТА 

НЯКАКВА РОЛЯ ЗА ПОЯВАТА 

НА ЦЕЛУЛИТ?

Да, тъй като с напредване на въз-
растта мускулатурата отслабва, 
вследствие на което мастната тъ-
кан се разраства още повече. Налич-
ният целулит получава шанс да се 
развива към още по-зле. Който обаче 
през младите си години не е страдал 
от целулит, и на късна възраст най-
вероятно няма да страда. Или пък 
може и да се сдобие с целулит, но с 
почти незабележим. 

4. САМО ПЪЛНИТЕ ЖЕНИ ЛИ 

ИМАТ ЦЕЛУЛИТ?

Не. За да се убедите, просто се 

огледайте хубавичко, когато сте на 
плажа. Дори и изключително слаби 
момичета и жени имат портокалова 
кожа. Виновна за това е, както вече 
обяснихме, слабата женска съедини-
телна тъкан. Излиза, че целулитът 
не е проблем на напълняването, а е 
кожен проблем. Целулитните мазнини 
са различни от мазнините, които на-
трупваме при напълняване (последни-
те се намират много по-дълбоко под 
кожата и тях организмът ги изгаря 
при отслабване). Докато целулитните 
мазнини не се изгарят и са мастни 
клетки, вплетени в структурата на 
съединителната тъкан.

5. 
КАКВА РОЛЯ ИГРАЯТ 

ХОРМОНИТЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ 

НА ЦЕЛУЛИТА?

Женският хормон естроген подпо-
мага отлагането на мазнини, потис-
кайки използването им за гориво и 
попълвайки мастните депа на орга-
низма. Естрогеновите хапчета анти-

бебе съдържат относително високи 
дози от този хормон и могат да бъ-
дат обвинени за влошаването на це-
лулита. Прекалено високото ниво на 
естроген в организма съдейства за 
задържането на вода, а това, както 
на много жени е известно от собст-
вен опит, също качва дела на мазни-
ните и благоприятства образуването 
на целулит. Модерните нискодозирани 
антибебе препарати съдържат значи-
телно по-малки дози естроген, зато-
ва е препоръчително да се предпазва-
те с тяхна помощ от забременяване, 
ако искате да нямате целулит.

6. 
ИМА ЛИ АНТИЦЕЛУЛИТНИ 

КРЕМОВЕ НА ХОРМОНАЛНА 

ОСНОВА?

Да, но задължително трябва да се 
консултирате с лекар, преди да ги 
използвате. Те съдържат андроге-
ни (мъжки хормони) и временно така 
преструктурират съединителната 
тъкан, че я правят значително по-

СПЕЦКУРС 
„ЦЕЛУЛИТ“

33 АКТУАЛНИ ВЪПРОСА, 
КОИТО СЪДЪРЖА ТАЗИ 
ОМРАЗНА ДУМА
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Направи го за него
Предложете му шам-
поана, специално съз-
даден за него – 
head&shoulders hair 

endurance. С всяко из-
миване той действа 
за намаляване на ри-
ска от загуба на коса 
до минимум – загуба, 
причинена от раздраз-
нение, от отслабване 

и от накъсване на косъма. Негова-
та Antizink формула премахва пър-
хота, помага за възстановяването 
на баланса на кожата на главата 
и се бори със симптоми, свързва-
ни с пърхота (като суха кожа на 
главата и сърбеж).   
head&shoulders hair endurance е нов 
шампоан, специално създаден за 
истинския мъж. Следващия път, 

когато той ви помоли да купи-
те шампоан за него, изберете 
head&shoulders hair endurance. За-
щото колкото повече коса, тол-
кова по-добре.

Чилийски вина, представени 

от „Винополи“
„Винополи“, търговско-
то дружество на „Тодо-
ров“ АД, представи чи-
лийски вина на изискано 
парти в столичен рес-
торант. Специални-
ят гост на събити-
ето Николас де Со-
лар разказа истори-
ята на създаването 
на трите изби на 
Едуардо Чадуик, ва-
жна фигура в чили-
ийското винопроиз-

водство. Избите на Чадуик са в 
долината на най-високия връх на 
Южна Америка – Аконкагуа.  
Гостите на събитието имаха при-
ятната възможност да дегусти-
рат характерния за тази стра-
на карменер, шардоне и розе, как-
то и един изключителен совиньон 
блан на Arboleda.
За щастие на любителите на из-
исканите напитки чилийските 
вина, представени от „Винополи“, 
могат да бъдат открити в спе-
циализираните магазини.  

The Gate – новият пиано-бар  
Над 600 гости уважиха открива-
нето на най-новия пиано-бар в Со-
фия. The Gate се намира в столич-
ния Най клуб, отделен със звуко-
изолираща стъклена стена. Око-
ло великолепния бял роял на офи-

циалното откриване бяха забеля-
зани цяло съзвездие от популярни 
личности, представители на свет-
ския, бизнес и политически елит 
у нас. 
Гост изпълнител беше Миро, кой-
то наред с любими познати пар-
чета представи и най-новете си 
хитове. В дует с Миро за гости-
те пя и чаровната Анелия. В пиа-
но-бар The Gate няма да има огра-
ничения на музикалните стилове, 
като всяка вечер гостите му ще 
могат да се забавляват с изпълне-
нията на обичани наши звезди. 

Красиви новини

здрава. Освен това редуцират благо-
приятстващото появата на целулит 
действие на естрогена. 

7. КОЛКО ЕФЕКТИВНИ СА 

МОРСКАТА СОЛ И ЕКСТРА-

КТЪТ ОТ ВОДОРАСЛИ В БОРБАТА 

С ЦЕЛУЛИТА?

И двете средства доказано изглаж-
дат целулитните „възвишения“, но 
само ако се прилагат упорито и ре-
довно. Водораслите активизират об-
мяната на веществата. Ваните с 
морска сол са особено ефективни – 
освен че намаляват целулита, те зна-
чително облекчават отоците, прово-
кирани от задържане на вода в ор-
ганизма.

8. ТРЯБВА ЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ДА СЕ ПРАВИ И ПИЛИНГ НА 

КОЖАТА НА ТЯЛОТО КАТО 

АНТИЦЕЛУЛИТНА МЯРКА?

Задължително – най-добре всеки ден 
под душа. Пилинг продуктите се гри-
жат не само за по-добрата микроцир-
кулация на кожата, а също и за ели-
минирането на вроговените мъртви 
клетки от повърхността є. След пи-
линг кожата изглежда нежна, розова 
и значително по-гладка (включително 
и в проблемните зони).

9. МОЖЕ ЛИ ЦЕЛУЛИТЪТ ДА 

БЪДЕ ПОБЕДЕН С МАСАЖИ?

Да. От една страна, масажът сти-
мулира кръвооросяването, а от друга, 
активизира обмяната на веществата 
и съответно изгарянето на мазнини-
те. Когато целулитът е съпроводен и 
от отоци, провокирани от задържане-
то на вода, лимфодренажният (оточ-

ният) масаж, изпълнен от професио-
налист, може да направи чудеса. 

10. КОЕ Е ПО-ЕФЕКТИВНО 

СРЕЩУ ЦЕЛУЛИТА – РЪЧ-

НИЯТ МАСАЖ ИЛИ МАСАЖЪТ 

СЪС СПЕЦИАЛНА РОЛКА?

Масажът на съединителната тъкан 
(т. нар. оточен масаж), направен от 
физиотерапевт, е особено ефективен 
срещу целулита. Но ако вкъщи иска-
те също да правите нещо срещу це-
лулита, е препоръчително да се сдоби-
ете с масажни ролки. С тяхна помощ 
всъщност не можете в нищо да сбър-
кате, докато се масажирате. Лекият 
пощипващ масаж също се учи много 
лесно. Той стимулира кръвообращени-
ето и  по този начин съкращава жи-
вота на мастните клетки.

11. КОЛКО ЕФЕКТИВНИ СА 

КОНТРАСТНИТЕ ДУШОВЕ 

СРЕЩУ ЦЕЛУЛИТА?

Много, но все пак не очаквайте чу-
деса. Тонизирането на кожата чрез 
редуване на струи гореща и студена 
вода активизира кръвообращението, 
стимулира обмяната на веществата 
и подпомага бързото изхвърляне на 
отровите от тъканите. Най-добре е 
3 пъти един след друг да се облеете 
с топла и студена вода, като винаги 
завършвате със студена! 

12. ТРЯБВА ЛИ И СПОРТЪТ 

ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН 

В БИТКАТА СРЕЩУ ЦЕЛУЛИТА?

Ако се изпотявате само като чу-
ете думата „спорт“, наричайте го 
просто „движение“. Не е задължител-
но да ходите на фитнес, просто се 

движете повече в ежедневието. Хо-
дене пеша (всеки ден по 30 мин), раз-
ходки в парка вечер, излети в плани-
ната през почивните дни (или пък ка-
ране на колело в парка) – може да се 
каже, че това са си целенасочени мер-
ки за справяне с целулита. 

13. КОЯ ТРЕНИРОВКА Е 

НАЙ-АНТИЦЕЛУЛИТНА?

Всяка тренировка, която комбини-
ра упражнения за сила и за издръж-
ливост. Комбинираната фитнес тре-
нировка води до разграждане на маз-
нините и изграждане на мускулите. 
Идеалните антицелулитни спортове 
са плуването, спортното ходене, аква 
аеробиката и карането на колело. Ако 
съединителната ви тъкан е по-слаба, 
бягането не е препоръчително за вас 
(заради тресящия се ефект). 

14. А ЙОГА ПОМАГА ЛИ 

СРЕЩУ ЦЕЛУЛИТА?

Йогата не само е чудесен метод 
за отпускане, но помага за укрепва-
нето на съединителната тъкан. Уп-
ражненията, наречени асани, благопри-
ятстват разграждането на мазнини-
те, стимулират кръвообращението и 
лимфопотока и стягат мускулатура-
та. Ако обикновената хата йога ви 
се струва прекалено спокойна, тога-
ва се запишете на силова йога или на 
спининг йога (модерни разновидности 
на йогата, в които са включени дви-
жения и от други спортове). 

15. КОИ УПРАЖНЕНИЯ 

НАЙ-МНОГО СТЯГАТ ТЯ-

ЛОТО И ИЗГЛАЖДАТ ЦЕЛУЛИТА?

Изометричните. Те могат да се из-
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пълняват дори в седнало положение 
(когато сте на бюрото или в кола-
та). Напрягайте седалищните муску-
ли толкова често, колкото се сети-
те през деня, и се опитвайте да за-
държате напрежението няколо секун-
ди. Това упражнение хем стяга дупе-
то, хем се бори с целулита. 

16. ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ ОБУВКИТЕ 

НА ВИСОКИ ТОКОВЕ 

БЛАГОПРИЯТСТВАТ ОБРАЗУВАНЕ-

ТО НА ЦЕЛУЛИТ?

Ако генетично не сте предразполо-
жени към образуването на целулит, 
той няма да се появи дори и ако но-
сите обувки на високи токчета. Ако 
обаче вече имате целулит от първа 
степен, не бива всеки ден да носи-
те обувки на високи токове. Обувай-
те ги само за специални поводи. Те 
затрудняват протичането на лимфа-
та и кръвооросяването на краката, 
което води до образуване на порто-
калова кожа. 

17. ТРЯБВА ЛИ БОРБАТА 

С ЦЕЛУЛИТА ДА Е 

СЪЧЕТАНА С ДИЕТА?

Добре би било, защото от неправил-
ното хранене мастните клетки мно-
го се разрастват (могат да увеличат 
200 пъти размера си) и стават види-
ми на повърхността на кожата като 
неприятни възвишения. Ако изключи-
те от менюто си мазните храни, за-
харта и изделията от бяло брашно, 
мастните клетки отново ще нама-
лят размера си. 

18. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е МАСТ-

НИТЕ КЛЕТКИ ДА СЕ СМА-

ЛЯТ САМО С ПОМОЩТА НА АН-

ТИЦЕЛУЛИТЕН КРЕМ?

Не. Дори и всеки ден да мажете 
тялото си с крем, ако вечер изяжда-
те по едно пакетче чипс пред теле-
визора, ефектът от мазането с крем 
ще е нулев. 

19. КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА 

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА 

АНТИЦЕЛУЛИТНИЯТ КРЕМ?

Всяка сутрин. Но още по-добре – 
всяка сутрин и всяка вечер. 

20. КОГА СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ПЪР-

ВИТЕ УСПЕХИ ОТ УПОТРЕ-

БАТА НА АНТИЦЕЛУЛИТЕН КРЕМ?

Някои производители ни обещават 
видима промяна след 10-дневно използ-
ване на продукта. Но все реалната 
прогноза е до 30% по-малко целулит 
след 1-месечно третиране с проду-
кта. 

21. КОЛКО ДЪЛГО 

ПРОДЪЛЖАВА ЕФЕКТЪТ 

ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА 

АНТИЦЕЛУЛИТНИЯ КРЕМ?

Ако комбинирате използването на 
кремовете с малко спорт и прена-
строите храненето си, успехите ще 
са доста по-трайни. Ако веднага се 
върнете към стария си начин на жи-
вот и лошите си навици, целулитът 
ще се върне отново. Затова бъдете 
бдителни!

22. КОИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

В АНТИЦЕЛУЛИТНИТЕ 

КРЕМОВЕ УКРЕПВАТ 

СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН?

 Кофеин/гуарана/виниферин Те ак-
тивизират микроциркулацията на 
кръвта в тъканите и заедно с това 
стимулират и разграждането на маз-
нините на клетъчно ниво. 

 Екстракт от див чимшир (Ruscus 
aculeatus) Активизира протичането 

на лимфата и по този начин предо-
твратява нейното задържане в кра-
ката. 

 Гинко билоба в комбинация с жен-

шен стимулира изгарянето на мазни-
ните. Женшенът съдържа растител-
ни андрогени, които са противниците 
на целулитообразуващите естрогени. 

 L-карнитин (L-Carnitin) Той се про-
извежда от тялото, но в малки коли-
чества. Ако го доставяте по малко 
и отвън, подпомага превръщането на 
мастната тъкан в енергия, необходи-
ма за захранване на клетките. 

 Екстракт от див кестен има 
отшлакващо действие, укрепва съдо-
вите стени и помага за изхвърляне на 
задържаната в тъканите вода. 

23. 
МОЖЕ ЛИ ЦЕЛУЛИТЪТ ДА 

СЕ ПОЯВИ И НА ДРУГИ 

МЕСТА ПО ТЯЛОТО ОСВЕН ПО 

БЕДРАТА И СЕДАЛИЩЕТО?

Всички зони по тялото са застра-
шени от появата на целулит, но най-
вече тези, които се оросяват по-мал-
ко с кръв. Най-често целулит се обра-

зува по корема, горната част на ръ-
цете и дори по коленете. 

24. КАКВО ВЛИЯНИЕ ИМА 

ХРАНЕНЕТО ВЪРХУ 

ПОЯВАТА ИЛИ ОТСЪСТВИЕТО 

НА ЦЕЛУЛИТ?

Естествено, хранителните веще-
ства са решаващи за това, как из-
глежда кожата ни. Най-лоши към ко-
жата са наситените мазнини. Пре-
каляването със захарта и бялото 
брашно също води до образуване-
то на целулит, тъй като продукти-
те, които ги съдържат, отслабват 
съединителната тъкан. Добре е да 
хапвате белтъчини, но от риба или 
пиле. Протеините забързват обмяна-
та на веществата и ускоряват из-
гарянето на мазнините. Също така 
е важно да приемате много вита-
мин С. Той подпомага производство-
то на колагенови влакна в съедини-
телната тъкан. 

25. МНОЗИНА СЕ КЪЛНАТ 

В АНТИЦЕЛУЛИТНИТЕ 

СВОЙСТВА НА АЛКАЛНИТЕ 

ХРАНИ. КОИ ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ СПАДАТ КЪМ ТЯХ?

Повечето диетолози отричат дие-
тите, организирани на киселинно-ал-
кален прирнцип. Други ги боготворят, 
защото според тях киселините, съ-
държащи се в продукти като захар-
та, бялото брашно, кафето и кол-
басите, се отлагат в съединителна-
та тъкан и я отслабват. Това уче-
ние обаче заклеймява като киселинни 
храни също така рибата, сиренето 
и месото, а те все пак са есенциал-
ни за човешкото хранене и не е пре-
поръчително да отсъстват от ме-
нюто ни. 

Кои храни са алкални
Според някои учени киселинните храни нару-

шават киселинно-алкалния баланс на орга-

низма. Най-явните симптоми са целулитът, 

повяхналата кожа, косопадът, зиморнича-

востта, отсъствието на житейски хъс и 

излишните килограми. Какво означава една 

храна да бъде алкална? Най-просто това мо-

жем да се обясни така: тези храни оставят 

след консумация алакален резерв, в който 

има богато съдържание на алкалообразува-

щи минерали и който е в пълна готовност 

да неутрализира киселинните отпадъци, 

произвеждани от клетките в нашето тяло. 

Тези алкални резерви имат важната роля да 

поддържат организма ни чист и да запазят 

естествения му имунитет.

За алкални храни се смятат зеленчуците, 

картофите, просото и плодовете (с изклю-

чение на сините сливи и боровинките, ко-

Ruscus-aculeatus
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Течен перилен препарат, 

специално разрабо-

тен за бебешки и дет-

ски дрехи, с изключи-

телно добър изпиращ 

ефект (дори при из-

ползването на хладка 

вода). Деликатна гри-

жа за тъканите благо-

дарение на съдържащия 

се натурален сапун в 

продукта, както и на 

благоприятни за кожа-

та съставки. Не съдър-

жа оцветители. В него 

има минимално съдържание на ароматиза-

тори. Осигурява идеална хигиена и не дразни 

чувствителната детска кожа.

ито са киселиннообразуващи). Колкото и 

странно да ви звучи, дори киселите плодо-

ве са алкални храни. Даже колкото по-кисел 

е един плод, толкова по-алкалообразуващ е 

той. Именно на своите алкалообразуващи 

минерали прясно изцедените сокове дължат 

своето тонизиращо въздействие и укреп-

ваща сила.

26. 
ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПИЕМ 

МНОГО ВОДА, КОГАТО 

СЕ МЪЧИМ ДА ИЗГЛАДИМ 

ЦЕЛУЛИТА?

Пиенето на вода забързва обмяната 
на веществата, което пък води до 
по-бързо изгаряне на мазнините. Ос-
вен това водата прави кожата да из-
глежда по-опъната. Идеално е да пие-
те по 2 л вода на ден. 

27. МОЖЕ ЛИ СТРЕСЪТ 

ДА ПРОВОКИРА ПОЯВА 

НА ЦЕЛУЛИТ?

Според най-новите изследвания хор-
моните на стреса адреналин и но-
радреналин стимулират неестестве-
ното раздуване на мастните клет-
ки. В този случай помагат методите 
за релаксиране, благодарение на които 
произодството на тези транспорти-
ращи вещества в организма значител-
но намалява.

28. НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ 

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, 

КОГАТО СЕ БОРИМ С ЦЕЛУЛИТА?

Ако се храните балансирано – не. 
Едва когато лекар констатира дефи-
цит на желязо, магнезий или цинк в 
организма ви, се налага да си набави-
те тези вещества отвън. 
Но не е толкова лесно да  копираш 

природата. Много вторични расти-
телни вещества се съдържат един-
ствено и само в плодовете или в зе-
ленчуците. Под формата на хапче-
та е абсурдно да ги намерите. Така 
например силно оцветените в си-
ньо и виолетово плодове и зеленчу-
ци като патладжаните, червеното 
зеле, боровинките и черешите съдър-
жат т. нар. антоциани – разтвори-
ми във вода растителни оцветите-
ли със силно изразени антиоксидант-
ни свойства, защитаващи клетките 
на съединителната тъкан от загуба 
на еластичност. 

29. 
ВРЕДЯТ ЛИ ИЗЛАГАНЕТО 

НА СЛЪНЦЕ И ПУШЕНЕТО 

НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН И 

ПОДПОМАГАТ ЛИ ОБРАЗУВАНЕТО 

НА ЦЕЛУЛИТ?

Да, от цигарите кръвоносните съ-

дове се стесняват, което затрудня-
ва кръвооросяването на съединител-
ната тъкан. В резултат клетките 
получават по-малко хранителни веще-
ства и целулитът се влошава на вън-
шен вид. 
UV лъчите пък увреждат еластино-

вите и колагеновите влакна на съеди-
нителната тъкан, оставят я да се 
отпусне и правят така, че разрасна-
лите се мастни клетки  много по-
лесно да се „промушват“ през създа-
лите се пролуки между еластиновите 
и колагеновите влакна. Така се стига 
до образуване на целулит. 

30. ИМА ЛИ ЕФЕКТИВНИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

МЕТОДИ, КОИТО ГАРАНТИРАНО 

ПРЕМАХВАТ ЦЕЛУЛИТА?

Лечението на целулита трябва да 
е комплексно, но да – има ефектив-
ни методи, които го изглаждат ви-
димо и бързо. Една от най-ефектив-
ните антицелулитни терапии, които 
се правят в козметичните салони, е 
т. нар.  бодирепинг (след нанасяне на 
нужните козметични подукти тяло-
то се увива стегнато с бандажи).

31. 
ПОМАГАТ ЛИ ИЗСМУКВА-

ЩИТЕ МАЗНИНИТЕ 

ИНЖЕКЦИИ ЗА ИЗЧЕЗВАНЕ 

НА ЦЕЛУЛИТА?  

Те са предназначени само да изтег-
лят ограничени количества мазнина 
(при двойна брадичка например). При 
силно изразен целулит не се прила-
гат. 

32. А ЛИПОСУКЦИЯТА?

Тя цели по-скоро подобряване на си-
луета (когато наред с целулита има-
те и бричове например). Веднъж из-
смуканите чрез липосукция мастни 
клетки изчезват завинаги. Понякога 
обаче съседните им клетки развиват 
склонността да се разрастват. Така 
че в някои случаи липосукцията вло-
шава състоянието на целулита, вмес-
то да го подобри. 

33. ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА 

СРЕЩУ ЦЕЛУЛИТА 

НОВИТЕ ТЕРМОЛАЗЕРИ?

Те работят с високочестотна енер-
гия. Високата температура, която се 
развива при тази процедура, уврежда 
мембраните на мастните клетки, ко-
ито умират по естествен път. Са-
мата процедура не е болезнена, но 
усещането от прекаленото затопляне 
може да е неприятно.

Ако искате вашето бебе да се чувства 

комфортно в своите дрешки, 

изберете Burti BABY 0+ 

Перфектният препарат за пране 

на черни и дънкови дрехи 

с Black-Control-System – BURTI Noir

ОРИГИНАЛЕН ПРОДУКТ
един от лидерите на пазара 

вече десетилетия наред!

Номер 1
по продажби на течни перилни 

препарати в Германия от 2009 г. 

вече и на българския пазар

Продуктите BURTI са дерматологично тествани!

www.fiesta2bg.com

 Препаратът предпаз-

ва тъканите от избе-

ляване. Цветовете са 

освежени след пране-

то, дрехите са идеал-

но изпрани и трайно 

ароматизирани!
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помнете си как миналото лято 
жълтите медии се изгавриха с 
Миша Бартън – нали се сещате, 
звездата от сериала „Кварталът 

на богатите“. Всъщност топлите дни 
започнаха супер за 23-годишната аме-
риканска актриса – тя излетя заедно 
с майка си за австралийския остров 
Хамилтън, за да се попече на слънце 
топлес на терасата на луксозното си 
бунгало. Но за жалост се оказало, че 
не е била сама. „Обезобразена от це-
лулита“ – в тази гама звучаха заглави-
ята в булевардните вестници и спи-
сания през следващите дни. Папараци-
те изстреляха десетки отровни стре-
ли по Миша Бартън и целият свят 
диагностицира по бедрата є целулит 

в напреднал стадий (големи колкото 
10 стотинки вдлъбнатини, забележими 
както в седнало, така и в изправено 
състояние, и то без да се прави те-
стът с пощипване на кожата).
Но какво му е толкова чудното, че 

една звезда има целулит. 80% от же-
ните по света имат. Шансът звез-
дите вкупом да попаднат в другите 
20% е пренебрежимо малък.
Каквито и да са причините за по-

явата на целулита, факт е, че той 
е не само масово явление, но и нещо 
като 

МАСОВА ЖЕНСКА ФОБИЯ 
Сигурно по тази причина през про-

летта козметичните компании отчи-

тат бум в продажбата на антицелу-
литни препарати. През този период 
на годината жените сякаш забравят 
за малко за бръчките и anti-age козме-
тиката и без съжаление харчат пари-
те си за всичко, което им се стру-
ва ефективно в борбата с грозния 
релеф по ханша, бедрата и горната 
част на ръцете. 
Най-вече за кремове за тяло, масла 

и лосиони с кофеин, гуарана и бял чай, 
които подпомагат свиването на раз-
расналите се мастни клетки и изкар-
ват застоялата в тях течност ви-
новница за образуването на целулит. 
В борбата с целулита помагат също 
стимулирането на микроциркулация-

та в долните крайници. Провокиране-
то на кръвооросяването на малките 
кръвоносни съдове в тези зони бла-
гоприятства изхвърлянето на засто-
ялата в клетките течност. Доколко-
то се твърди, че основна причина за 
целулита е лошият дренаж, то лим-

фодренажът (в това число и с елек-

обезвреждане
High-tech

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МЕТОДИТЕ 
ЗА ЗАГЛАЖДАНЕ НА ПОРТОКАЛОВАТА КОЖА

ВСЯКА ПРОЛЕТ, КОГАТО СЕЗОНЪТ НА БАНСКИТЕ Е САМО НА 
ДВА-ТРИ МЕСЕЦА РАЗСТОЯНИЕ, ЖЕНИТЕ ОБЯВЯВАТ ВОЙНА НА ЦЕЛУЛИТА. 
ДАЖЕ И ТЕЗИ, КОИТО ГО НЯМАТ – ПРОФИЛАКТИЧНО. МОДАТА ПРЕЗ ТАЗИ 
ГОДИНА Е ИЗГЛАЖДАНЕ НА ПОРТОКАЛОВАТА КОЖА С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ УРЕДИ. 
КОИ МЕТОДИ ОБАЧЕ СА НАЙ-ЕФЕКТИВНИ?
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трически ток) или липомасажът (на-
речен още ендермология), при който 
се използват вакуумни апарати, во-
дят до изглаждане на целулитните 
неравности. Масажът с масажни рол-

ки е незаменим начин за справяне с 
целулита в домашни условия. А коз-
метичните центрове се надпреварват 
да предлагат все по-усъвършенствани 
антицелулитни процедури и професио-
нални продукти за третиране на про-
блемните зони – например компре-

си, напоени с вещества, стимулиращи 

кръвооросяването, като гинко билоба 

и кофеин. 

Други антицелулитни терапии пък 
са насочени към укрепване на съеди-
нителната тъкан. Съюзници на козме-
тиците в тази нелека задача са кре-

мовете с ретинол. До най-добри резул-
тати обаче води 

КОМБИНИРАНЕТО НА 
МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА 

за обезвреждане на целулита. Логично, 
тъй като за появата на целулит има 
много и различни причини: затлъстя-
ване, слаба или неправилно третирана 
съединителна тъкан, увредени кръво-
носни съдове, задържане на течност 
в организма...
Кои са все пак най-ефективните и 

най-модерните антицелулитни тера-
пии?

РАДИОЧЕСТОТНО ТРЕТИРАНЕ 

НА ЦЕЛУЛИТА Работи се с уре-
ди, които преобразуват електрическа-
та енергия в топлина върху кожата. 
Вследствие на проникващото загря-
ване тъканите мощно се оросяват с 
кръв. Мастните клетки се саморазру-
шават (термално предизвикана апо-
птоза, естествена клетъчна смърт). 
Впрочем разрушават се също съеди-
нителните влакна в мастната тъкан 
и в прилежащия є кожен слой, тъй 
като те се загряват до 60 °С. Това 
стимулира естествените регенераци-
онни процеси в организма – образуват 
се нови влакна, които „оребряват“ 
(оздравяват) съединителната тъкан. 
НЕДОСТАТЪЦИ Ако изберете този 
метод, е препоръчително да се ин-
формирате с какъв точно уред рабо-
тят дерматологът или козметикът 
ви. Най-новите уреди освобождават 
по-големи количества енергия (т. нар. 
триполярни честоти) директно в 
най-дълбокия мастен слой, с което 
се избягват рисковете, които създа-
ваха уредите от предишно поколение 

– те „късаха“ повърхностните кръво-
носни съдове, вследствие на което се 
образуваха капилярни мрежи и синки. 
Някои лекари твърдят, че тази про-
цедура стимулира естественото про-
изводство на колаген, но все пак до 
този момент твърдението не е кли-
нично доказано.

ЛИПОЛИЗА С УЛТРАЗВУК Съвре-
менните ултразвукови апарати, раз-

работени специално за моделиране на 
тялото, са с такава честота, при ко-
ято ултразвуковите вълни стигат до 
подкожните мазнини и разрушават 
мастната капка в мастната клетка 
– процес, по-известен като липолиза. 
Същият ефект се постига и с апа-
рати с акустични ултразвукови вълни. 
Освободената мазнина се транспорти-
ра по лимфната система и се „пред-
лага“ като „храна“ (енергия) за черния 
дроб. През първите дни след процеду-
рата е препоръчително да се въздържа-
те от храни, богати на въглехидрати, 
ако искате мазнините да се разградят 
докрай. Иначе организмът ще отложи 
втечнените мазнини на друго място. 
НЕДОСТАТЪЦИ При неправилно или 
некомпетентно използване на уреда 
може да се стигне до кръвоизливи, 
отоци и неравности по кожата. Ако 
се унищожи прекалено много маст-
на тъкан, транспортирането є ста-
ва много трудно и тогава възник-
ва риск от образуването на мастни 
кисти, които с течение на времето 
се капсулират. Преди да се подложат 
на процедурата, жените с бъбречни 
и чернодробни заболявания трябва да 
се консултират с лекуващия си лекар, 
тъй като и в тези случаи съществу-
ва риск от затруднено транспорти-
ране на втечнените мазнини. 

МЕЗОТЕРАПИЯ Директно в 
мастната тъкан с помощта на 

пистолет, към който е прикрепено 
снопче малки иглички, се инжектират 
стимулиращи кръвооросяването, де-
хидратиращи и антиоточни състав-
ки. Тези вещества на първо място 
опъват и стягат кожата. Мезотера-
пията се е превърнала в наука, тъй 
като непрекъснато се синтезират 
нови и нови вещества за инжектира-
не, както и все по-нови технически 
средства за това (за все по-безболез-
нен резултат). 
Когато става дума за процедури за 

тяло, мезотерапията се разделя на 
два основни вида – мезотерапия за 
целулит и леко намаляване на обема 
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мастна тъкан и т. нар. инжекци-

онна липолиза. С малки изключения 
стандартната мезотерапия за тяло 
на база кофеин, аминокиселини и ви-
тамини е по-малко ефективна, защо-
то при нея не се разрушават маст-
ните клетки, а само се свиват. При 
инжекционната липолиза стените на 
мастните клетки се разрушават от 
инжектираните (основно от расти-
телен произход вещества) и възмож-
ността да се напълнее на същото 
място е минимална. Тази процедура 
е близка до липосукцията поради из-
чезването на мастни клетки от про-
блемните области.
Дългогодишният опит показва, че 

половината от добрия резултат след 
мезотерапия се дължи на подпомага-
щите изхвърлянето на натрупаната 
вода и разграждането на отпадъчни 
продукти на мастните клетки специ-
фични процедури след това. 
НЕДОСТАТЪЦИ Има случаи, макар 
и редки, когато след мезотерапия в 
дълбоките слоеве на мастната тъкан 
се развива тежко възпаление. 

ЛИПОСУКЦИЯ Хирургичен ме-
тод за изсмукване на мазнините 

посредством специални канюли през 
малък разрез през кожата. Едно от 
предимствата на липосукцията е, че 
чрез премахването на телесните маз-
нини тя подпомага намаляването на 
нивото на холестерола и инсулина и 
ограничава риска от сърдечносъдови 
болести. Също така чрез премахва-
не на мастните участъци по корема, 
ръцете и бедрата липосукцията поз-

волява на по-едрите хора да станат 
по-подвижни и да спортуват по-без-
проблемно.
Мастни клетки, премахнати с по-

мощта на липосукция от определена 
част от тялото, не се възвръщат.
НЕДОСТАТЪЦИ Липосукцията не е 
съвсем безопасна процедура. Поняко-
га може да приключи дори с лета-
лен изход (сигурно си спомняте, че 
и в България имаше подобни случаи). 
Има опасност след провеждане на ли-
посукция мастните клетки в части 
от тялото, които не са третирани 
с липосукция, да се запълнят с мазни-
на, което води до несъразмерното им 
увеличение. Затова пациентите, пре-
търпели липосукция, трябва да из-
бягват качването на много килогра-
ми (над 7).
Има случаи, когато след прилагане 

на липосукция целулитът не изчезва, 
а даже започва да изглежда по-зле. 
Може да се обобщи, че липосукцията 
може и да е ефективна процедура за 
намаляване на обиколката на бедрата 
и ханша, но не е чак толкова ефек-
тивна за премахването на целулита.

ЛАЗЕРНАТА ЛИПОЛИЗА е до-
бра алтернатива на липосукция-

та. В този случай се работи с лазер-
на канюла. Лазерът, който се използ-
ва, произвежда топлина до 40 градуса 
на върха на канюлата, което го прави 
безопасен за кожата, но доста опасен 
за мастните клетки. В този случай 
унищожената мастна тъкан не се ас-
пирира, както при липосукцията, а се 

оставя да бъде постепенно разградена 
от организма. Това е в полза на по-
малката травматичност, но и налага 
изчакване на по-дълъг период за проя-
ва на резултата. 
НЕДОСТАТЪЦИ Както и при липо-
сукцията, и тук не може да се гаран-
тира стопроцентов ефект за изглаж-
дане на целулита. Лазерната липоли-
за е по-скоро метод за оформяне на 
тялото и за елиминиране на мазнини-
те в участъци, в които те трудно 
биха се „стопили“ с диети и спорт 
– бричовете, зоните от вътрешната 
страна на бедрата и др. Доста чес-
то пациентките остават разочарова-
ни, защото след процедурата мастни-
те им натрупвания изчезват, но целу-
литът остава. 

ЕНДЕРМОЛОГИЯ В същността 
си този метод е вакуумен ма-

саж, изпълняван със специален уред. 
Целят се подобряване и активизира-
не на циркулацията на кръвта и на 
обмяната на токсините и хранител-
ните вещества в мастните клетки. 
Вследствие на това те се „стопя-
ват“ и обиколките на масажираните 
зони значително намаляват. Кожата 
там става по-гладка, по-еластична и 
по-свежа. Тази терапия води до пре-
структуриране на кожната и съеди-
нителната тъкан, стимулира кръвна-
та и лимфната циркулация и улеснява 
премахването на излишните масти и 
на вредните за организма вещества. 
По този начин се задейства естест-
веният процес на изгаряне на излиш-
ните мазнини. 
По време на прoцедурата трябва да 

се пие повече вода – поне 3 литра 
дневно, – за да може предизвиканият 
с терапията лимфен дренаж на из-
лишните масти и токсини да се осъ-
ществи по-лесно с помощта на отде-
лителната система.
НЕДОСТАТЪЦИ Тази процедура не е 
препоръчителна за дами с тънка кожа 
и разширени вени. Вакуумният масаж 
може да предизвика спукване на капи-
ляри или увреждане на по-големи кръ-
воносни съдове. 
Всъщност миналогодишният „целули-

тен скандал“ с направо кльощавата 
Миша Бартън трябва да ни накара 
сериозно да се замислим за 

СЪМНИТЕЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ 
ЦЕЛУЛИТА И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Чували сте, че звезди като Скарлет 
Йохансон и Тайра Банкс, за които е ©
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много трудно да се каже, че са де-
бели, също си имат целулит. Дори и 
неспециалисти могат да направят из-
вода, че целулитът не е проблем на 
напълняването или поне че появата 
му не е свързана само с напълняване-
то и с натрупването на мазнини. По 
силата на тази логика повечето от 
гореописаните процедури са ефектив-
ни повече за премахване на излишни-
те мазнини, отколкото за премахва-
не на целулита. 
Истината е, че борбата с целулита 

и с излишното тегло трябва да се 
води на един и същ фронт, но с раз-
лични оръжия. Някои учени смятат, 
че причината за образуването на целу-
лит се корени в промяната на струк-
турата на съединителната тъкан, ко-
ято разделя мастната тъкан на дел-
чета. Натрупаните мастни клетки 
се раздуват, като могат да увели-
чат обема си до 60 пъти и по този 
начин да затруднят кръвообращение-
то и лимфния поток. Вследствие на 
което съединителната тъкан се де-
формира. Просмуквайки течност, тя 
се надува и втвърдява и върху кожа-
та се появяват неравности във фор-
мата на трапчинки. Колкото пове-
че се увеличава количеството подкож-
на мастна тъкан, толкова по-големи 
стават трапчинките. Излиза, че це-
лулитът не е толкова проблем на на-
пълняването, а по-скоро кожен про-
блем, който няма никакво отношение 
към теглото. Според някои учени це-
лулитните мазнини са съвсем различни 

от мазнините, които натрупваме при 
напълняване. Онези, от които пълне-
ем, са много по-дълбоко под кожата и 
тях организмът изгаря при отслабва-
не. Докато целулитните мазнини не се 
изгарят и са мастни клетки в кожа-
та. Ако тази теория е вярна, тогава 
не разчитайте, че с 5–10 посещения 
в козметичния кабинет ще премахне-
те целулита като с магическа пръчка. 
Дори и да се подложите на най-висо-
котехнологичните антицелулитни про-
цедури, няма гаранция, че ще се спа-
сите от целулита. Защото борбата 
с него продължава цял живот. Тя из-
исква редовно спортуване, специален 
хранителен режим, третиране с коз-
метични препарати и назначаване на 

правилните антицелулитни и отслаб-
ващи процедури. Преди да се подло-
жите на някоя high-tech процедура, е 
необходимо да се консултирате със 
своя лекар и да си направите изслед-
вания, за да установите произхода на 
целулитните натрупвания. На базата 
на тази информация специалистите в 
центъра за красота ще могат да ви 
предложат най-добрата за вас програ-
ма. Тя може да включва йонизиращи 
процедури, при които с помощта на 
ток се вкарват активни съставки, 
масажи и компреси с водорасли, съче-
тани с облъчване с инфрачервени лъчи, 
тангенторни бани с водорасли и др. 
Най-важното е да реагирате навреме 
и да сте упорити в борбата. 
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Новите ароматизирани 

торби за смет FINO!
FINO носи аромат във ваша-
та кухня с новите ароматизирани 

торби за смет. Торбите за смет 
FINO са известни със своето от-
лично качество и високи стандар-
ти. Сега FINO добавя към тези 
качества и три нови аромата за 
вашето кошче за боклук. Аромат 
на ябълка и канела, на свеж ли-
мон, на ванилия и лавандула... 
Новите ароматизирани торби за 
смет FINO са изключително елас-
тични, устойчиви и издръжливи. 
Универсалният им размер (45 л) 
ги прави удобни за всякакви нуж-
ди. А благодарение на изтеглящи-

те се дръжки можете да носите 
в тях каквото пожелаете. Всич-
ки тези предимства в комбинация 
с приятните аромати превръщат 
ароматизираните торби за смет 
FINO в най-добрия избор на всич-
ки домакини, предлагайки усещане 
за свежест и чистота в кухнята.  
Ароматизирайте вашите кошче-
та за боклук и се освободете от 
неприятната миризма веднъж за-
винаги.

На кафе пътешествие 

със Starbucks
Тази пролет Starbucks кани почи-
тателите на първокласното кафе 
на пътешествие в света на май-
сторски приготвените класически 
кафе напитки – от емблематично-
то Caramel Macchiato (кремообразна 
смес от ванилия и горещо мляко, 
подправени със силно еспресо, по-
крити с кадифена пяна и уникален 

маслено-карамелен сироп), през лю-
бимото на всички познавачи Caffе 

Latte (класическа комбинация от 
кафе с мляко) до традиционното 
Cappuccino (съдържа по-малко мля-
ко от Latte и предлага по-силен 
еспресо вкус и плътна консистен-
ция). Световноизвестната кафе 
верига, позната навсякъде със сво-
ята страст към висококачестве-
ното кафе, отличното си обслуж-
ване и специалното си отношение 

към всеки един клиент, празнува 
своето богато наследство и опит 
в професионалното приготвяне на 
кафе специалитети. 
В продължение на повече от 35 
години Starbucks разработва изку-
ството и науката за печене на 
кафе, за да разкрие уникалния по-
тенциал на своите сортове. Тай-
ната на неповторимия вкус на 
всяка Starbucks еспресо напитка се 
крие в създадената още през 1975 
г. смеска Starbucks® Espresso Roast. 
Вдъхновена от културата на ита-
лианските кафе заведения, тази 
смеска има наситена карамеле-
на сладост с мек, удовлетворяващ 
завършек и вкус, подобен на кара-
мелизирана захар. Тази многостран-
на и все пак деликатна гладка 
текстура е в основата на  всич-
ки Starbucks® еспресо напитки в 
цял свят.

Шарени новини
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Традиционен метод в борбата с целу-
лита е мултиактивният антицелу-
литен гел Venus, подходящ за всички 
форми на целулит, с ефективност, коя-
то се забелязва видимо още с първите 
нанасяния. Клиничните тестове доказ-
ват, че при редовно нанасяне сутрин и 
вечер в продължение на 15 дни и още 
15 дни прилагане веднъж дневно се на-
блюдава редуциране на целулита и ви-
димо подобрение до 92%. 

Интензивно специализирано лечение на козметичен институт 
за красота, приложено вкъщи с мултиактивна антицелулит-
на кал Venus. Представлява концен-
трат от глина, олигоелементи и на-
турални съставки, обработени по 
последните козметични техноло-
гии, за да се постигнат максимал-
на ефективност и видим резултат 
още от първото нанасяне. Прила-
га се 3 поредни дни за 30–40 мин, 
след което в продължение на 20 
дни се нанася веднъж на 3 дни. За 
поддържане на постигнатия резул-
тат се използва веднъж седмично.

За да отговорят на нарасналото търсене, козметичните ком-
пании се надпреварват да предлагат антицелулитни про-
дукти и да дават невероятни и трудно изпълними обеща-

ния пред потребителите. От тази надпревара печелят, разбира 
се, потребителите, защото им се предоставя възможност да из-
берат най-доброто. 

В серията си Perfect Body System известната италианска марка 
Venus отделя сериозно място на гамата продукти CELLU-Tech, ко-
ито се справят успешно с различните форми на целулит. Ефектив-
ността на продуктите може да се сравнява единствено с резулта-

тите, които се постигат чрез модерните професионални проце-
дури в козметично студио. Продуктите от CELLU-Tech се опреде-
лят като своеобразен „фитнес“ за кожата. Формулите, които раз-
работват R&D лабораториите на Venus, включват модерни висо-
котехнологични методи, съчетани със специално подбрани на-
турални съставки с висока ефективност. Продуктите от серията 
CELLU-Tech са напълно съобразени с различните форми на целу-
лит, както и с различните предпочитания на дамите. Постигане-
то на желаните резултати зависи пряко от избора на подходящ 
продукт или комбинация от продукти.

Най-подходящият продукт 
за премахване на целулит!

Освен третиране на целулит серията Програма за перфектно 
тяло Venus отделя внимание на бюста, корема и стриите, 
като за всеки отделен проблем предлага и ефективен продукт.  
VENUS препоръчва и VENUS гарантира постигане на желани-
те резултати – стройно моделирано тяло и перфектен силует 
ОЩЕ ДНЕС!

За целулит, причинен от упоритите мастни 
натрупвания, се препоръчва дълбоко маса-
жен антицелулитен крем Venus. Съдържа 
специални микроперли, които се активират 
чрез масаж в дълбочина и разтопяват натру-
паните мазнини, като постигат максимален 
отслабващ ефект. Подобрява метаболизма в 
клетките и ефективно изглажда „портокало-
вата кожа“, като моделира стройна фигура. 

За най-тежките форми на целулит 
и постигане на сериозни резултати 
за кратко време  Venus създаде ин-
тензивен антицелулитен гел (8 
опаковки по 20 мл, всяка от които е 
достатъчна за 3–4 нанасяния). Опа-
ковката е изключително удобна за 
носене в чантата по време на път. 
Високата концентрация на Caffein 
и морски водорасли в продукта са 
безмилостни и към най-упоритите 
целулитни натрупвания.

Можете да се борите с целулита и по 
време на сън. Нощното третиране е 
много важно и препоръчително с двой-
но действащия нощен SPA антицелу-
литен гел Venus за премахване на це-
лулит, провокиран от задръжка на теч-
ности. От него обикновено страдат да-
мите, които се оплакват от разширени 
вени или водят заседнал начин на жи-
вот. Продуктът е с изразен затоплящ 
ефект. Има целенасочено действие сре-
щу механизма на превръщането и нат-
рупването на въглехидратите в мазни-
ни по време на нощния сън. Освен че 
редуцира целулита, той укрепва кръ-
воносните съдове и подобрява микро-
циркулацията, от което чувствате кра-
ката си изключително леки.

Под душа само за 1 минута е революцион-
ното откритиe на Venus AQUA SlIMER, кой-
то действа бързо, прецизно и пълно. Мок-
рата и затоплена кожа, ексфолирана от спе-
циални микросфери, става по-възприем-
чива и абсорбцията на активите съставки 
е по-бърза и, разбира се, в по-висока сте-
пен ефективна. Резултатът е забележителен 
– намаляване на обиколката с 1,74 см само 
за 2 седмици. Липсата на време и постигна-
тите категорични резултати са причина про-
дуктът да бъде предпочитан все по-често.
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Д
умата „крем“ (на английски 
език – cream, на френски език – 
creme) не означава нищо по-раз-
лично от каймак – млечен про-

дукт с висока хранителна стойност. 
В състава на козметичните кремове 
обаче влиза не обичайно, а растител-
но мляко – хранителна субстанция, 
извлечена от растенията. Ето защо 
така и не може да се намери 

КОРЕКТЕН ТЕРМИН 
за съставката в козметичните про-
дукти просто защото истинско-
то мляко идва от млекопитаещи-
те. Словосъчетанието „растително 
мляко“ обаче внушава изобилие, неж-
ност и женственост. От една стра-
на, то предизвиква асоциация с мля-
кото като първа жизненоважна хра-
на на новороденото, с кърменето и с 

майчинството, а от друга – напомня 
за умиротворяващата сила на приро-
дата и за ползите, която растения-
та носят на човека.
Специалисти твърдят, че по своя 

хранителен състав фитомлякото 
много прилича на животинското мля-
ко. Много богато е на мазнини, бел-
тъчини и минерални соли. Растител-
ното мляко подпомага естественото 
възстановяване на кожата, омекотява 
я и образува върху нея защитен слой. 
Има меки и овлажняващи свойства, 
когато е съставка в душ-геловете. 
Върху косата действа като превъз-
ходно витализиращо средство. 
Растителното мляко, независимо 

дали е памуково, соево, овесено, баде-
мово, кокосово, или оризово, съдържа 
природни вещества в концентриран 
вид и ни дарява с нежност от глава-

та до петите. 

ПАМУКОВОТО

мляко прави кожата мека, успокоява 
я, намалява зачервяванията и облек-
чава раздразненията. Ефективно въз-
становява изтощения косъм. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА И 
ИЗТОЩЕНА КОСА.

ПРИЛОЖЕНИЕ: В ДЕЗОДОРАНТИ, ПОДХРАНВА-
ЩИ МЛЕКА ЗА ТЯЛО И ШАМПОАНИ. 

СОЕВОТО

е особено богато на активни веще-
ства, които предотвратяват старе-
енето. Притежава укрепващи свой-
ства и подпомага възстановяването 
на структурата на кожата. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА СТАРЕЕЩА КОЖА И ИЗ-
ТОЩЕНА КОСА.

ла б о р а т о р и я

растителното мляко
Чудесата наЧудесата на
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ПРИЛОЖЕНИЕ: В НОЩНИ И ДНЕВНИ КРЕМОВЕ 
ЗА ЗАСТАРЯВАЩА КОЖА. 

ОВЕСЕНОТО

мляко е прочуто най-вече със своите 
омекотяващи, успокояващи и защитни 
свойства. Отлично се понася от все-
ки вид кожа, което е причина за ши-
рокото му приложение.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА БЕБЕШКА, МЛАДА ИЛИ 
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА, КАКТО И ЗА ИЗТОЩЕ-
НА КОСА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ИЗПОЛЗВА СЕ В ДЕТСКАТА 
КОЗМЕТИКА И ТАЗИ ЗА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛ-
НА КОЖА. 

БАДЕМОВОТО

мляко перфектно овлажнява, омеко-
тява и образува защитен слой върху 
кожата. На косата придава обем. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ДЕТСКА И ЧУВСТВИТЕЛ-
НА КОЖА И ЗА СУХА И ТЪНКА КОСА.

ПРИЛОЖЕНИЕ: В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, 
РАЗРАБОТЕНИ ЗА ДЕЦА, В МАСАЖНИ МАСЛА, 

МЛЕКА ЗА ТЯЛО И КРЕМОВЕ ЗА РЪЦЕ.

КОКОСОВОТО

подхранва и овлажнява в дълбочина. 
Защитава косата и повърхностния 
хидролипиден слой на кожата от аг-
ресивните въздействия на околната 
среда. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ПОВЯХНАЛА КОЖА И 
СУХА И ИЗТОЩЕНА КОСА.

ПРИЛОЖЕНИЕ: В ПРОДУКТИТЕ ЗА ВАНА, В ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА ШАМПОАНИ И КРЕМОВЕ ЗА 
ТЯЛО. 

ОРИЗОВОТО

Задържа влагата в повърхностния 
слой на кожата, възпрепятства ней-
ното изсушаване. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА СУХА И СТАРЕЕЩА КОЖА 
И ЗА КОЖА, ИЗГУБИЛА ЕЛАСТИЧНОСТТА СИ 
ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, ПРЕД-
НАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРИМ, КРЕМОВЕ 
ЗА СУХА КОЖА И ОКОЛООЧНИ КРЕМОВЕ.

Прясното мляко е въплъщение на нежността. Вкусът и ароматът му 
пораждат най-топли чувства, провокират носталгия, приятна ме-

ланхолия или пък ни карат да мечтаем. А могат и да ни хвърлят и в 
още куп емоционални унеси. 
Ако последвате съветите на специалистите на големите козметични 

компании, които използват растителни млека в своите козметични се-
рии, то непременно поне веднъж трябва да положите морно тяло във 
вана, пълна с истинско прясно мляко. Веднага ще усетите силното успо-
кояващо действие на този продукт. Лекият и топъл аромат на напит-
ката, която ни е любима още от детството, може да ви пренесе имен-
но там – някъде далеч, у дома. 
Ваната с мляко е една отлична спа процедура и е цяло щастие, че 

може да бъде осъществена дори в домашни условия. Освен че ще подейс-
тва като балсам на психиката ви, тя ще направи кожата ви по-гладка, 
по-светла и по-влажна. 
Ще ви дадем само още един съвет – не се застоявайте в млечната вана 

прекалено дълго, защото кожата ви ще мирише на мляко цели три дни 
след това. За млечни-
те вани можете да 
използвате половин 
литър кокосово мля-
ко или някои от оне-
зи козметични проду-
кти, които имат в 
състава си тази без-
ценна природна сила и 
красота – растител-
но мляко.

ВАНА С МЛЯКО
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– Д-Р ДЕНКОВА, КАКВО НЕ ЗНА-

ЯТ ПАЦИЕНТКИТЕ ВИ ЗА РОЗА-

ЦЕЯТА?

– Розацеята е сложно за лечение за-
боляване, защото до голяма степен 
се обуславя от хормонални процеси в 
организма. Често пъти при мен ид-
ват пациентки с розацея, без дори да 
подозират, че имат стомашен про-
блем или друго вътрешно заболяване. 
А причините за развитие на розацея-
та са комплексни. Тя може да се по-
яви вследствие на генетично предраз-

положение. Или да се отключи в ре-
зултат на системно излагане на ко-
жата на резки атмосферни влияния 
– слънце, студ, вятър и най-вече то-
плинни въздействия. Причина за ро-
зацеята може да бъде и хеликобактер 
пилори (Helicobacter pylori) –  бакте-
рия, която причинява язва на стома-
ха и заболявания на стомашно-чревния 
тракт. Както и различни заболявания 
на вътрешните органи, разстройства 
на менструалния цикъл, сърдечносъдо-
ви заболявания и др. Розацеята доста 

често се активизира по време на кли-
мактериума при жените. А също може 
да бъде провокирана при злоупотреба 
с пикантни храни, кафе, алкохол, тю-
тюнопушене. Затова, когато пациен-
тът дойде с оплакване „розацея“, ди-
агностицирането трябва да бъде ком-
плексно, трябва да се тръгне по-от-
далеч, за да се открие причинителят. 
Основните принципи при лечението на 
розацеята са да се отстранят фак-
торите, поддържащи заболяването. 
При доказано наличие на стомашно-
чревни и сърдечносъдови болести, как-
то и на болести на жлезите с въ-
трешна секреция и хронични възпа-
ления са необходими консултации със 
съответните специалисти за уточня-
ване на подходящо лечение.

– КАК СЕ ПОВЛИЯВА 

РОЗАЦЕЯТА ОТ ФОТОПОДМЛА-

ДЯВАНЕТО?

– Фотоподмладяването е нов на-
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ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ ПРИ

розацеярозацея
Визитка 

Д-р Радина Денкова завършва ме-

дицина в София през 1990 г. През 

1994 г. специализира дерматоло-

гия, след което 10 години рабо-

ти като началник на кожно от-

деление в V градска болница, Со-

фия. Преди две години заедно с д-р 

Ильо Стоянов създава специализи-

рана частна клиника за естетич-

на хирургия Аeste Clinic, където 

д-р Денкова работи изцяло в сфе-

рата на козметичната дермато-

логия и прави консултации по вся-

какви дерматологични проблеми.

РОЗАЦЕЯТА ВЪПРЕКИ КРАСИВОТО СИ ИМЕ Е КОВАРНО ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛИТЕЛНО 
ЗАБОЛЯВАНЕ, ПРИЧИНЯВАЩО НЕУДОБСТВА НА МНОГО ЖЕНИ. РОЗАЦЕЯТА ЗАСЯГА 
КОЖАТА НА ЛИЦЕТО И ДЕКОЛТЕТО. ПРОТИЧА СЪС ЗАЧЕРВЯВАНЕ И НАЛИЧИЕ 
НА РАЗШИРЕНИ ПОВЪРХНОСТНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ. ПОЯВЯВА СЕ НАЙ-ЧЕСТО 
В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ (МЕЖДУ 30 И 50 ГОДИНИ). ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ ЗА ЕСТЕТИЗИРАНЕ 
И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТОЗИ КОЖЕН ПРОБЛЕМ Е ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕТО. ЗА ТОВА, 
КАК СЕ ПРИЛАГА И КОЛКО НАДЕЖДНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРИТЕ, 
РАЗГОВАРЯМЕ С Д-Р РАДИНА ДЕНКОВА. 

Бела, брой 5 (135), 200936



ЗА ВОДАТА

Ако приемем, че процентът е важен, то ние 
сме съставени най-вече от…вода! Човешкият 
организъм се състои от близо 70% вода, като 
тя намалява с нарастването на възрастта. Тя ни 
помага на тялото ни да се поддържа в оптимална 
кондиция и е задължителна за правилното 
функциониране на организма във всяка една от 
възрастите. Всички процеси на обмяна на веще-
ствата са изградени на основата на консумацията 
на вода. Храносмилателната система водата 
помага да усвоим полезните съставки от храната 
и отстранява ненужните продукти от обмяната 
на веществата. Водата помага на червата да 
работят активно, да се предотврати констипация 
и подпухналост. В бъбреците, водата подпомага 
пречистването на кръвта и изхвърлянето на 
токсините чрез урината.

ПРИ ДИЕТА

Специалистите съветват да не консумираме 
газирани и подсладени напитки, богати на 
консерванти, оцветители и захари. В на режим 
на хранене с цел намаляване на теглото, водата 
е изключително необходима и се препоръчва да 
се поема минимум 1.5-2 литра вода на ден. При 
ограничаване на поеманата храна вероятността 
от получаване на констипация се увеличава, а 
поемането на достатъчно вода ще намали риска. 
При ускоряването на процесите по разграждане-
то на мазнините необходимостта от вода се уве-
личава и тя способства за по-бързото очистване 
от токсините и изхвърлянето им от организма.  

СКРИТИТЕ СОЛИ

Специалистите препоръчват да се избягва висо-
ката консумация на сол. Това е важно, тъй като 
по-високата консумация на сол води до задържа-
не на течности в организма, което забавя про-
цесите на изчистване на организма от токсини и 
други странични продукти при разграждането 
на ненужните мазнини. Когато мислим за солта 
обаче, често забравяме за напитките. Склонни 
сме да се лишим от сол, но ако изпием 2 литра 
минерална вода, в която има соли  и минерали, 
реално не помагаме на организма си в процеса 

на отслабването и очистването от токсините. При 
диети е важно да пием вода бедна на минерали 
и соли. Такива вода е изворната вода. Добре е 
знаем каква вода пием и да изберем най-добра-
та вода за нас, но за това е важно да познаваме 
видовете води.

НЕ ВСИЧКИ ВОДИ В 
БУТИЛКА СА ЕДНАКВИ

Много често срещана грешка е да мислим, че 
всички води в бутилка са минерални. Те могат 
да бъдат минерални, изворни или трапезни. 
Минералните води се добиват от 300-700м 
дълбочина, те са термални –обикновено над 
20С и са с по-висока обща минерализация. По-из-
вестните минерални води в България са с обща 
минерализация 200-450мг/л и е добре да се 
редуват с изворна или трапезна/чешмяна вода. 
Такива са DEVIN минерална вода, Горна Баня, 
Банкя, Торн Спринг, Хисар и др. При диети обаче, 
се препоръчва да се консумират води бедни 
на минерали и соли, за да се избегне излишно 
задържане на вода в организма. 

Изворната вода – представена в България от 
изворна вода DEVIN с розов етикет, се добива от 
100м дълбочина и е с много ниска минерализа-
ция – 82мг/л и много ниско ниво на натрий/ сол 
– 5.4мг/л. Изворната вода DEVIN с розов етикет 
е единствената вода, препоръчана за бебета в 
България и е изключително подходяща за диети. 
От друга страна, трапезната вода също е с много 
ниска минерализация, но това е в резултат от 
обработка с цел дезинфекция или отстраняване 
на нежелани микро или макроелементи или лош 
мирис/ вкус. Докато минералната и изворната 
вода са натурални, с ясен географски произход 
означен на етикета и с постоянен състав, то 
трапезната вода може да идва от всякакъв 
водоизточник, дори и от чешмата.

ОКОЛНАТА СРЕДА

Водата е много деликатна и изключително много 
се влияе от околната среда. Най-добре е водата 
да идва от екологично чист район без индустри-
ално производство далеч от големите градове 
– и в идеалния случай от планината, както е при 

изворната вода DEVIN. За да разберете откъде 
идват водите четете етикетите им-минералната 
и изворната вода задължително носят името на 
извора или мястото на бутилиране.

НАШАТА ПРЕПОРЪКА

Пийте 1,5-2 литра изворна вода на ден, разпре-
делена поравно през целия ден. При интензивно 
натоварване и спорт е добре да се поема и пове-
че вода. Хората с наднормено тегло се нуждаят от 
повече вода – 1 допълнителна чаша дневно на 
всеки 10 излишни килограма. През лятото губим 
по-голяма част от течностите си в организма и 
добре да поемаме повече вода заради жегата. 
През зимата и ранната пролет пък консумираме 
по-малко пресни зеленчуци плодове, в които 
има повече вода, и е добре да си я набавим от 
бутилката.

МАЛКИТЕ ТРИКОВЕ 

Поставете бутилката от 1.5лт изворна вода 
на вашето бюро и отпивайте по 1 чаша на час 
докато сте на работа. Така няма да натоварвате 
бъбреците си и ще осигурите вода за организма 
си равномерно през целия ден. Ако искате да 
отслабнете, е добре да пиете чаша вода винаги, 
когато изпитате чувство на глад. Много често 
жаждата се бърка с потребност от храна. Така 
ще излъжете глада и ще сте стройна, с тонус и 
изпълнена с енергия.

ВОДАТА ПОМНИ

Японският учен д-р Масару Емото твърди, че 
едно от уникалните свойства на  водата е това, 
че тя има памет. Тя е запомнила и съхранила 
енергията на мястото, откъдето идва. 

Отпивайте всеки ден по 
малко свежест от сърцето на 
планината и се чувствайте 
прекрасно!

Каква вода да пием 
ПРИ ДИЕТИ?
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чин за естетизиране на този кожен 
дискомфорт. IPL терапията успеш-
но облекчава симптомите на розацея, 
спуканите капиляри и хемангиомите. 
Това е меко и неинвазивно третиране, 
с което се постига равномерен тен, 
при това без да е необходимо вре-
ме за възстановяване след процедура-
та, както е при козметичната хирур-
гия или формите на пилинг. IPL те-
рапията се базира на свойството на 
тъканите да абсорбират максимал-
но вълни с определена дължина, като 
енергията може да бъде много пре-
цизно дозирана, за да се минимизира 
възстановителният период. Фотопо-
дмладяването се осъществява посред-
ством облъчване на определени учас-
тъци от кожата със светлинна енер-
гия. Със специална апаратура се ре-
гулират параметрите на светлинния 
импулс, така че снопът лъчи да про-
никва в дълбочина само в проблемни-
те участъци, без да уврежда околна-
та тъкан. Дълбочината на проникване 
и дозата енергия се адаптират в съ-
ответствие с индивидуалните нужди, 
типа проблеми и типа кожа. Облъче-
ните участъци абсорбират светлин-
ната енергия и това стимулира ес-
тествената продукция на нов колаген. 
По този начин, от една страна, се 
отстраняват петната, спукани капи-
ляри и розацеята в проблемните зони, 
а от друга, се постига ефект на по-
дмладяване на кожата в рамките на 
същата процедура. Процедурата е с 
продължителност 15–30 мин, в зави-
симост от площта, която трябва да 
се третира. Извършва се в лекарски 
кабинет. Фотоподмладяването има 
добър ефект най-вече при флаш синд-
рома на розацеята (зачервяването при 
розацеята), тъй като светлината в 
този спектър на дължина на вълната 
взаимодейства с хемоглобина на кръв-
та и го деструктурира. 
По този начин малкият разширен 

кръвоносен съд се разпада, и се резор-
бира от организма. Стимулиращото 
въздействие на IPL терапията реви-
тализира кожата на лицето и нама-
лява зачервяването, което се наблю-
дава само при розацея с т. нар. флаш 
синдром. Има обаче разновидност на 
заболяването, наречено акне розацея, 
което протича с поява на червени па-
пули (пъпки) и понякога с гноен се-
крет. Когато обаче говорим за акне 
розацея, акнето се повлиява твърде 

слабо от фототерапията. Има спе-
циален накрайник, който на базата на 
синия спектър на светлината трети-
ра акнето. Той би могъл да повлияе 
на този тип розацея, но лечението в 
този случай се налага да е дълготрай-
но и последователно. 

– С КОЛКО ПРОЦЕДУРИ МОЖЕ 

ДА СЕ ОТСТРАНИ РОЗАЦЕЯТА?

– Това заболяване се повлиява добре 
от фотоподмладяващите процедури, 
като, разбира се, изключим случаите, 
в които розацеята е резистентна и 
не се повлиява дори от апарати с 
много високи показатели. При всич-
ки случаи обаче розацеята изисква 
дълготрайно лечение. Трудно е про-
блемът да се реши с 4 процедури, 
назначени в рамките на две седми-
ци. Розацеята започва да се повлиява 
едва след третата-четвъртата про-
цедура. Като това подобрение ста-
ва все по-видимо след всяка следваща 
визита. За да се постигнат оптимал-
ни резултати, може да се приложат 
серии от по 8–10 последователни про-
цедури. Броят на процедурите зави-
си от големината на кожния участък, 
който ще се третира, и от степента 
на увреждане на кожата там. И поне-
же лечението трябва да е комплекс-
но, препоръчвам използване на специ-
ализирана козметика за чувствител-
на кожа, склонна към розацея. Всички 
сериозни козметични фирми произ-
веждат и козметична линия, предназ-
начена за чувствителна кожа, склон-
на към розацея, зачервяване и купе-
роза. Срокът на лечение зависи и от 
това, доколко самият организъм се 
поддава на влияние. Много важно в 
случая е и качеството на IPL апара-
та, с който се извършват процеду-
рите. Понякога неуспехите на про-
цедурата се дължат на некачестве-
ните апарати. В момента пазарът 
„гъмжи“ от системи на базата на 
IPL светлина... 

– А КАК ДА СЕ ОРИЕНТИРА ПА-

ЦИЕНТЪТ ТОГАВА?

– За пациента е трудно да се ори-
ентира, защото всеки лекар и вся-
ко козметично студио хвалят своята 
апаратура. Моят съвет е, преди паци-
ентът да предприеме фотолечение, да 
разгледа няколко от множеството сай-
тове и да се ориентира с какви апара-
ти работят водещите клиники по све-

та. В козметологията има 5–10 воде-
щи фирми, които произвеждат апара-
ти за естетичната медицина, и това 
са най-ефективните системи, на кои-
то може да се вярва. 

– ФОТОЛЕЧЕНИЕТО КРИЕ ЛИ 

НЯКАКВИ РИСКОВЕ И УСЛОЖ-

НЕНИЯ? 

– Не. Не са известни усложнения от 
прилагането на фотоподмладяващите 
процедури. Те се смятат за безопасни. 
За разлика от операциите при плас-
тичната хирургия при третирането 
с IPL пациентът не чувства болка 
нито по време на процедурата, нито 
след това. А на пациентите с нисък 
праг на чувствителност, които из-
питват болка много по-бързо и лес-
но, се предлага локално обезболяващо 
средство. 

– САМО НА ЛЕКАРИ ЛИ ТРЯБ-

ВА ДА СЕ ДОВЕРЯВАМЕ, КОГАТО 

РЕШИМ ДА СЕ ПОДЛОЖИМ НА 

ТАЗИ ПРОЦЕДУРА? НА КОЗМЕ-

ТИК В ОБИКНОВЕН САЛОН МО-

ЖЕМ ЛИ ДА РАЗЧИТАМЕ?

– А защо не?! Има много млади и ам-
бициозни козметици, които следят но-
востите в козметологията и са доста 
добри на практика. Работят с козме-
тика, насочена изключително към ле-
чение на този проблем, и са опитни 
в прилагането на процедурата. 

– КАКВИ ГРИЖИ ТРЯБВА ДА СЕ 

ПОЛАГАТ ЗА КОЖАТА ПРИ РО-

ЗАЦЕЯ?

– Не трябва да се използват скра-
бове (пилинг продукти, съдържащи 
абразивни частици), както и маски и 
процедури, свързани с рязко затопля-
не и охлаждане на кожата. Козметич-
ните продукти, които се използват, 
не бива да съдържат алкохол. Препо-
ръчително е да се избягват пикантни-
те храни, алкохолът, кафето и цигари-
те. Кожата с розацея не бива да се из-
лага въобще на слънце! Дамите с роза-
цея трябва да избягват затоплящите 
козметични процедури, парната баня 
и сауната по простата причина, че 
кръвоносните съдове са много чувст-
вителни към топлината. Под нейно 
въздействие те се пукат и разширя-
ват още повече, което влошава със-
тоянието на розацеята.

Разговора води 

Теодора СТАНКОВА
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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 постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

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

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

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо 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 почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД

039



Д
оскоро приемахме, че поразиите, 
която нанася компютърът на чо-
века, се увеличените диоптри и 
изкривеният гръбначен стълб. На 

никого не идваше наум, че компютърът 
се е хванал на хорото заедно с всички 
основни врагове на кожата. Часовете 
и дните, прекарани пред тази машина, 
се отразяват не само върху острота-
та на зрението и върху осанката ни. 
През невидимите пори на компютъра 
върху нашето лице проникват и се на-
станяват трайно 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННИТЕ БРЪЧКИ 
Те заедно с повехналия вид на кожа-

та са сигурен признак за компютър-
на атака върху външността ни. По-
мислете само колко много са фактори-
те, които тормозят кожата на лице-
то ни – най-представителната обвивка 
на всяка жена: околната среда, резките 
климатични промени, цигареният дим... 
Как да запазим младостта на кожата 
на лицето и да съхраним здравия є вид? 
Няма как да затворите устата, пар-
дон, порите на компютъра, но същест-
вуват начини да се защитите и да из-
бегнете или поне да намалите вредното 
компютърно влияние. 
Първото, което ще ви помогне, са 

5-МИНУТНИ ПОЧИВКИ 
след всеки час, прекаран пред компю-
търа. Как обаче трябва да запълните 
петте минути? Когато давате почив-
ка на кожата от един неин враг, не 
бива да я хвърляте в ръцете на друг! 
Ако избягате далеч от компютъра, но 
с цигара в ръка, не си помагате мно-
го. Каква е правилната почивка? От-
ворете широко прозореца и направете 
не по-малко от седем дълбоки вдишва-
ния и издишвания. Също толкова пъти 
надуйте бузи! 
Изпийте и няколко глътки вода, в 

която предварително сте прибавили 
сок от лимон или грейпфрут. 
На всеки два часа работа пред ком-

пютъра се възползвайте от най-чудо-
дейното средство – 

НАМОКРЯНЕТО НА ЛИЦЕТО 
Напръскайте страните си с няколко 

шепи вода или пък ги обтрийте със 

салфетка, напоена с минерална вода. 
Ако сте с грим, използвайте спрей за 
лице с термална вода. Той ще ви по-
могне не само да освежите кожата си, 
но и ще „заздрави“ макиажа и ще фик-
сира цветовете му. 
Следете за това въздухът в стая-

та да не е сух (макар този съвет да 
е актуален повече за зимните месеци, 
когато заради отоплението въздухът 
в помещенията е много по-сух). За ос-
вежаването на стаята можете да из-
ползвате специални уреди за овлажня-
ване на въздуха. 
Всички дами, които стоят пове-

че време пред компютъра, отколко-
то пред огледалото, трябва да нана-
сят върху лицето си по всяко време 
на годината овлажняващи, а под грима 
– защитни кремове. 
Хубаво е също да намалите конта-

кта на кожата с водата от водопро-
вода. Измивайте лицето си с преваре-
на или минерална вода, към която мо-
жете да прибавите лимонов сок или 
отвара от билки – липа, лайка, мента, 
както и по-малко познатата ливадна 
какула. Отлично средство срещу обез-
водняването на кожата е измиването 
с вода от ръжен хляб. 
За да я приготвите, залейте парче 

от хляба с гореща вода и след извест-
но време прецедете течността. 

ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ САПУНА 
Използвайте овлажняващи лосиони без 

спирт. Много добро овлажняващо сред-
ство за кожата е обтриването на ли-
цето със студен плодов сок сутрин или 
с парченца от свежа ябълка.
Два пъти в седмицата третирайте 

кожата с релаксиращи компреси със 
соли или хвойна. Напоете меки там-
пони с топлия разтвор и ги дръжте 
върху лицето си 5–6 минути. 
Непременно включете в дневното си 

меню домати и зеле. Съвсем скоро 
германски учени доказаха, че именно 
тези зеленчуци повече от всички други 
защитават кожата от вредното ком-
пютърно въздействие. 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЗА ЧАЯ 
Две чаши зелен чай на ден са спо-

собни да неутрализират въздействие-
то на лошите излъчвания за целия ден. 
Както впрочем и действието на сво-
бодните радикали, които „подкопават“ 
кожата отвътре. 
Хубавият продължителен сън е помощ-

ник на кожата. 7–9 часа дълбок сън мо-
гат да направят с лицето ви чудеса. 
Ако превърнете поне няколко от на-

шите съвети в част от ежедневието 
си, няма да се разочаровате никога, ко-
гато отклонявате погледа си от екра-
на на компютъра към... огледалото. 
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Професионална 
свежестНай-добрият грим 

за пролетта и лятото е 
свежият грим. Вслушайте се 
в препоръките на визажистите, 
за да го направите перфектно.

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ 
ЗА МИНЕРАЛНИЯ МЕЙК ЪП
– Минералният грим пудра ли е?
Дори и да си приличат много, минералният грим 

и прахообразната пудра се различават дос-

та. Минералният грим има значително по-го-

ляма покривна сила и кашира дори зачервява-

ния и пигментни петна. Той е истински грунд, 

сравним по въздействие само с кремообразни-

ите фон дьо тени (основи). При това той ма-

тира кожата не толкова силно като пудрата и 

не се отлага в бръчиците, а дава възможност 

на тена да изглежда равномерен на цвят. За 

това се грижи минералната смес от титанов 

двуокис, железен окис, цинков окис и блестящи 

частици. Тъй като минералите отразяват UV 

светлината, те притежават ефекта и на ес-

тествен слънцезащитен филтър.

– Трябва ли да използвам специална четка 
за нанасянето му? 
Не е задължително, но има резон да нанасяте 

минералния мейк ъп със специална четка. На па-

зара тези четки (по-известни са като кабуки) 

се предлагат както с изкуствен, така и с ес-

тествен косъм. Кабуки четките са относител-

но големи, леко заоблени и плоски (виж снимка-

та в началото на материала), което позволява 

минералният мейк ъп да бъде нанесен изключи-

телно равномерно и да се вбие в кожата. Важно 

е как се грижите за четката – преди първата 

є употреба е добре да я измиете, след което да 

я почиствате един път на седмица. Идеални за 

измиването на четката са топлата вода и ме-

кият шампоан (най-добре използвайте бебеш-

ки шампоан).

– Траен ли е минералният мейк ъп?
За да удължите трайността му, задължител-

но нанасяйте преди това малко по-мазен дневен 

крем върху лицето – нанесете крема, изчакайте 

10 минути да попие и след това нанесете мине-

ралния мейк ъп). За да издържат по-дълго мине-

ралните сенки за очи, е добре преди тях да на-

несете и слой минерална пудра върху клепачите.
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ЕСТЕСТВЕНОСТ И XXL МИГЛИ
Гримьорите от Max Factor подчертават чувствеността 

в погледа. 

ТЕН Естествено блестящият тен се постига най-лесно с 
фон дьо тен на минерална основа. Минералният грим се 
нанася винаги с четка – с нежни кръгови движения върху 
челото, носа, бузите и брадичката. Важно е да не забра-
вите да нанесете основа и на шията, за да не се получи 
граница на контраст. 
ОЧИ Гримът на очите е съобразен със сезона – използва-
ни са нежни пастелни и естествени тонове като злат-
но, кафяво, розово и бежово. Сенките са нанесени от въ-
трешния към външния ъгъл на окото, като леко излизат 
извън външния ъгъл. За да се създаде категоричен фо-
кус върху очите, гримьорите от Max Factor са използвали 
очна линия върху целия горен клепач, която леко се изви-
ва нагоре във външния ъгъл на окото. След това линията 
върху горния клепач е удебелена допълнително, като е из-
теглена в посока от външния към вътрешния ъгъл. Така 
се подчертава драматичният и същевременно съблазните-
лен поглед, а и окото се уголемява оптически. Спирала за 
мигли се нанася и на горните, и на долните мигли. При 
нанасянето миглите леко се насочват с помощта на чет-
ката навън, към външния ъгъл на окото. 
СКУЛИ Те са подчертани с минерален бежов руж, съдър-
жащ блестящи частици, който придава на лицето ес-
тествен и леко загорял от слънцето вид. 
УСТНИ Те са подчертани с помощта на пастелно червило 
в свежия и модерен за сезона коралов цвят. Ако предпо-
читате, можете да използвате  червило в кафявата или 
червената гама, но за през деня е добре то да е пастел-
но. Най-добре ще го нанесете с помощта на четка, а на-
края туширайте и фиксирайте цвета с потупващи дви-
жения с възглавничките на пръстите. Така червилото ще 
се задържи по-дълго време на устните ви.

БОХЕМСКА ФАНТАЗИЯ
Chanel подчертава еднакво силно и очите, и устните, и 

скулите. 

ТЕН Лицето е грундирано равномерно с пасващ на ес-
тествения цвят на тена му флуиден фон дьо тен. Добре 
размазващият се флуид се нанася в посока от средата на 
лицето към неговите контури. Сенките под очите ви ще 
изчезнат с помощта на коректор. 
ОЧИ Използвани са четирицветни сенки за очи (два ос-
новни цвята + два нюанса). Започва се със светлобежово, 
което се нанася в средата на горния клепач, след което 
външният и вътрешният ъгъл на окото се оцветяват в 
тъмнокафяво (почти черно). Бежово-кафявият нюанс се 
нанася в сгъвката на горния клепач и в пространство-
то от сгъвката до под веждата. За постигане на плавни 
преходи се използва нежно розово. Долният клепач се кон-
турира с бронзово кафяв молив за очи. За опушен ефект 
нанесете с помощта на четка малко от кафяво-черните 
сенки за очи върху линията, изтеглена с молива. Това ще 
придаде на погледа мистична дълбочина. Накрая подчер-
тайте миглите с два слоя тъмнокафява спирала.
СКУЛИ Нанесете червен руж в пространството, заклю-
чено между костта на скулата и слепоочието. Важно 
е да постигнете меко преливане на цвета, за да избег-
нете ефекта на матрьошката! По-смелите дами мо-
гат да изтеглят щриха на ружа толкова близо до външ-
ния ъгъл на окото, че да се слее с кафявите сен-
ки за очи. Това ще направи визията ви ултрамодерна.
УСТНИ Те са решени в огнено коралово червено. Използва-
ното червило съдържа светлоотразяващи частици. За да 
не излизате с червилото извън контура на устните, из-
ползвайте преди това молив за устни, който да е с един 
тон по-светъл от цвета на червилото.

Бела, брой 5 (135), 2009 43



CERAMIСA Moneta
ДОМАКИНСКИТЕ СЪДОВЕ ОТ 
НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Италианската компания Moneta е 
загрижена за околната среда. За-
това инвестира в продукти, кои-
то не само са екологични, но и се 
произвеждат по екологичен начин. 
CERAMIСA и проектът „Рай“ 
(Eden) на Moneta е първата стъп-
ка в тази посока. CERAMICA са 
ново поколение домакински съдо-
ве с вътрешно керамично покри-
тие, които са плод на екологич-
но чисто производство (покрити-
ето се изсушава в нискотемпера-
турни пещи, като с това се на-
малява енергопотреблението и се 
понижават  въглеродните емисии 
във въздуха). 
Какви са предимствата на кера-
мичното покритие на тези съ-
дове?
То е устойчиво на висока темпе-
ратура и термичен шок, както и 
на надраскване, протриване и хи-
мична корозия (от детергенти на-
пример). Не се захабява, нито се 
олющва при дълго използване. По-

върхността на тези съдове е глад-
ка и лесна за почистване. В тях 
се приготвя хрупкава и златиста 
храна. Съдовете са с изключител-
на енергийна фективност благода-
рение на вградения индикатор за 
нагряване, обозначен с „S“. Симво-
лът „S“ се появява в момента, ко-
гато температурата на нагрява-
не на съда достигне 140 °С. Тога-
ва можете да намалите котлона 
–  той ще остане горещ, така че 
вие ще готвите без излишни загу-
би на ток. Изделията с керамично 

покритие предпазват храната от 
прегаряне, тъй като след достига-
не на температура 240 °С по-на-
татъшното загряване на съда ста-
ва изключително трудно.
Новите съдове могат да се наме-
рят  във всички магазини „Пика-
дили“,  „Карфур“, магазини „Сани“ 
в Пловдив. От месец май те ще 
се продават   и  във веригите 
„Метро“, „Практикер“ и „Билла“.

ПОЛЕЗНО ЗА ЗЪБИТЕ

Vademecum Pro Complete 8 
ЗА ЕСТЕСТВЕНО КРАСИВА 
УСМИВКА
За уверената усмивка най-важни 
са брилянтно белите и здрави 
зъби. Затова експертите в лабо-
раториите Vademecum разработи-
ха уникална паста Vademecum Pro 

Complete 8, която не само се бори 
с всички основни проблеми на уст-
ната хигиена, но и прави зъбите 
естествено бели. Иновативната 
формула на пастата Vademecum 

Pro Complete 8 комбинира последни-
те научни открития с натурални-
те съставки – за цялостна грижа 
за зъбите и венците по естест-

вен начин. Vademecum 

Pro Complete 8 с бил-
кови екстракти 
предлага осем дейст-
вия в едно за здрави 
зъби и венци: 1) за-
щитава венците; 2) 
бори се с кариесите; 
3) освежава дъха; 4) 
предотвратява нат-
рупването на пла-
ка; 5) заздравява зъб-
ния емайл; 6) пред-
пазва от вредни бак-
терии; 7) бори се 
със зъбния камък; 8) избелва зъби-
те. Vademecum Pro Complete 8 не се 
препоръчва за деца под седем го-
дини. Но експертите в лаборато-
риите Vademecum са помислили и 
за децата. Vademecum Junior Bubble 

Gum е паста за зъби без захар за 
първите постоянни зъби. Има пло-
дов аромат и е подходяща за деца 
над шест години. Предлага ефек-
тивна защита срещу кариес и пла-
ка, като същевременно заздравява 
и предпазва деликатния емайл на 
първите постоянни зъби.

Шарени новини

КРАСИВА КАТО РОЗА
Визажистите от L’Orеal Paris също са акцентирали върху естест-

вената красота, черпейки вдъхновение също от природата и по-

конкретно от най-женското цвете – розата. 

ТЕН За основа е използван розовеещ флуиден фон дьо тен с блестя-
щи частици. Върху скулите с помощта на четка за руж в посока 
от бузите към слепоочията са изтеглени щрихи в червената гама. 
ОЧИ Водоустойчивата спирала ще се погрижи за вашия неустоим по-
глед, който ще остане резистентен и спрямо водата. Минералните 
сенки за очи пък ще се погрижат за създаването на хармонична цвето-
ва комбинация от светли и тъмни тонове (за повече изразителност).
УСТНИ През пролетта е добре да избирате червилата си в червено-розовата 
палитра. Не забравяйте да запечатите матовото червило с прозрачен гланц.
НОКТИ Гламурност на тази визия придава и добре подбраният по 
цвят лак за нокти. Особено женствени и поддържани изглеждат но-
ктите в наситено розово (цвят пинк).

КАРАМЕЛЕНО МОМИЧЕ
Розови страни, чувствени блестящи устни и подчертани с кафяви сенки клепачи 

– това е визията на Dior за тази пролет.

ТЕН Първо нанесете коректор под очите и с негова помощ туширайте недоста-
тъците по лицето. След това нанесете основата върху челото, бузите и брадич-
ката. За да постигнете по-голяма осветеност на лицето и по-естествен ефект, 
заложете на флуиден фон дьо тен в бежовата гама, който се адаптира към тена 
ви. Най-добре е да го нанесете с ръце.  
ОЧИ С мек тъмнокафяв молив за устни се изтеглят щрихи върху горните клепа-
чи (не е добре да ги повтаряте, не натискайте, когато нанасяте молива). Долните 
клепачи се подчертават с молива само до средата (в посока от външния ъгъл на 
окото към средата). Линиите, изтеглени с молива, се тушират с помощта на па-
мучен тампон (леко се размазват). Върху външните ъгли на очите и под очите на-
несете тъмнокафяви мазни компактни сенки за очи. Освен това нанесете от този 
цвят и в сгъвките на горните клепачи. Един по-светъл тон сенки за очи (нещо 
средно между бежово и розово) нанесете върху останалата част от клепачите. 
СКУЛИ Оцветете скулите с щрихи бежово-розов руж.
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ФЕЕРИЯ В РОЗОВО
За пролетната визия от Clinique залагат на розовото във всички-

те му нюанси. Розовеещите бузи и непретенциозният нежен розов 

гланц върху устните създават усещането за пролетна ефирност. 

ТЕН За розовеещ тен нанесете върху цялото лице прозрачна ро-
зовееща прахообразна пудра и върху скулите – розов руж, който 
ще накара тена ви да засияе.
ОЧИ Удължени, перфектно извити мигли с максимален обем ще 
постигнете с щедро нанасяне на два слоя спирала за мигли. 
Горните клепачи са решени в нежно розово. За предпочитане е 
сенките за очи да са прахообразни и да съдържат блестящи час-
тици.
УСТНИ Нанесете няколко слоя гланц върху устните, за да ги на-
правите по-плътни и женствени.

ВДЪХНОВЕНО ОТ ПРИРОДАТА
Nature temptations се нарича пролетната визия на Clarins. Цветовете са 

тюркоазено и светлосиньо. 

ТЕН Наситеният грим на очите изпъква още повече на фона на про-
зрачната нежна основа в цвят шампанско. Използвайте продукти за на-
насяне на основа, съдържащи светлоотражателни частици. Така лицето 
ви ще изглежда като озарено от светлина. 
ОЧИ Те изглеждат като скъпоценни камъни. Обрамчени са с нюанс на 
тюркоазеното, а по външните ъгли са гримирани с омагьосващо виоле-
тово и нежно розово. По средата на клепачите са нанесени наситени 
тюркоазени сенки за очи. Миглите са подчертани със спирала за обем.
УСТНИ Контурът им е подчертан съвсем незабележимо с молив за уст-
ни в нежно розов цвят. Благодарение на комбинацията на блестящия 
глос и на прецизното нанасяне на молива за устни е създадено вечатле-
нието, че устните са покрити със захаросан розов блясък.
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Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на вашите въпроси, свърза-

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

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

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

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

и преобразят с удоволствие. А ако имате късмет, можете да седнете и на стола на самия Мърфи, който бе излъчен за 

фризьор № 1 за 2008 г. от списание COIFFURE beauty.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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

1. През този сезон те са изчистени като форма, без 
много пищни детайли.

2. Обемът на косата (най-вече при коковете) е изнесен 
в задната част на главата и по-конкретно на тила. 

Обемите в горната част на главата (на темето) са по-
естествени. Те не са акцент в празничните прически.

3. Коковете са украсени с различни аксесоари и цвет-
ни мъниста. Прикрепените към косата екстеншъни 

„отварят“ повече възможности за оформяне на официал-
ни кокове. Освен това те внасят и още един допълните-
лен цвят. При коковете много елегантно стоят розови-
те кичури в руса коса. 

Гладки или с плитки
Коковете могат да са асиметрично разположени. Актуални са иде-

ално изгладените коси, но са позволени и различни плитки и къдри-

ци за ефектност. Плитките могат да са сплетени по различен начин 

– като диадема, вертикално, хоризонтално или наподобяващи булчин-

ска шапка. 

4. Модерните бретони през този сезон са асиметрични 
и по-плътни (но само ако формата на лицето ви го 

позволява). При официалните прически обаче те са при-
брани назад или пригладени настрани. 

5. Цветните кичури са хитът през този сезон. Те при-
дават релеф на косата. Предпочитаните цветове са 

червено и медно (върху топли кестеняви основи) и сини 
или червени (върху по-тъмнокафяви до черни основи).

6. Ефектни и елегантни са вълните в косите a la 30-
те години. 

Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ, 

стилист и собственик на фризьорски салони Murphy

фризьорство маникюр
компютърна модулация
козметика за коса 
обучение по фризьорство

София, ул. „Константин Иречек“ 11,
тел.: 02/ 953 11 82, моб. 0888 419 775
София, бул. „България“ 11 (партер)
тел.: 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326

„ДОКЛАД“ ЗА абитуриентските 
и булчинските прически
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Пригладен кок, дело на Нора Дянкова Вечерна прическа – дело 

на Цветелин Цветанов
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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 съ-

четава едновременното въздействие на вакуумния масаж, инфрачерве-
ната светлина и радиочестотните вълни. Процедурата, която се прави с 
този апарат, е подходяща за всички жени, които искат да отслабнат, да 
оформят 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 физиче-
ски дискомфорт.

Как работи VELA SHAPE? 
Тайната на VELA SHAPE е в революционната elos технология – ком-
бинация на биполярни радиочестоти, инфраред енергия, вакуум и 
механичен 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 ком-
бинация с приятен вакуумен масаж. По време на процедурата и през 
следващите няколко часа след нея пациентът усеща топлина в трети-
раните 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 гаранти-
ра 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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Б
лясъкът се получа-
ва от отражение на 
светлината от глад-
ка повърхност. Зато-

ва, ако искате косата ви 
да се сдобие със сияние 

ИЗГЛАДЕТЕ СТРУКТУРАТА 
НА КОСЪМА 

(КУТИКУЛАТА)
Ваши помощници в това 

начинание са разнообразни-
те балсами и маски за коса. 
Балсамите работят върху 
повърхността на косъма – 
изглаждат неравностите и 
разслояванията и по този 
начин улесняват сресване-
то. Маските за коса пък 
проникват много по-дълбо-
ко в косъма и „запълват“ 
нарушените участъци. 
Козметичните препарати, 

с които ще се грижите за 
косата си, избирайте 

СПОРЕД ТИПА КОСА 
Сухите и изтощени коси 

се третират интензивно с 
овлажняващи продукти, съ-
държащи екстракт от алое 
вера или водорасли. Ако ко-
сата ви е увредена (напри-
мер в резултат от изру-
сяване), ще ви е необхо-
дима по-мощна възстано-
вяваща козметика, съдър-
жаща липиди, аминокисели-
ни и комплекс от минерали. 
Интензивен блясък на коса-
та придават шампоаните 
и възстановяващите проду-
кти, които съдържат лай-
ка, розмарин, соеви проте-
ини, масло от жожоба. За 
да постигнете бързи резул-
тати, към колекцията си 

от продукти за коса може-
те да прибавите и спрей 
балсам без отмиване, съдър-
жащ биокомпоненти. Той 

не заменя класическия бал-
сам за коса, а го допълва 
и подсилва ефекта му на 
действие. 
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БЛЕСТЯЩАТА КОСА Е ТЕНДЕНЦИЯ, КОЯТО НИКОГА НЕ ИЗЛИЗА 
ОТ МОДА. ЗА ДА СЕ СДОБИЕТЕ С ОСЛЕПИТЕЛНА КОСА, 
НЕПРЕМЕННО СЕ ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ ОТ СЪВЕТИТЕ НА МОНИ.

Под блясък разбираме онова меко сияние и прелива-
не на косата, отразяваща светлината. Блясъкът на 
мазната коса е нещо съвсем друго. Нещо, от кое-
то веднъж завинаги трябва да се отървете. Запомне-
те, няма мазна коса, има мазна кожа на главата. Ако 
мастните жлези работят доста интензивно, това 
неизбежно се отразява на корените на косата – те 
бързо се омазняват и изглеждат замърсени. За да си 
решите проблема, използвайте специален шампоан, 
нормализиращ хидробаланса и намаляващ активността 
на жлезите. Изберете продукти с екстракт от ли-
мон или екстракт от морски водорасли. Тези състав-
ки ще намалят кожния себум, отлагащ се в корени-
те, без да травмират сухите краища на косата. Из-
миването задължително завършете с балсам. Но го 
нанасяйте на няколко сантиметра разстояние от ко-
рените или само в краищата на косата. Ако коса-
та ви много бързо се омазнява, използвайте най-лекия 
стайлинг. 

БЛЯСЪК, НО НЕЖЕЛАН
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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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СТАЙЛИНГ ПРОДУКТИТЕ 
бързо и ефективно прида-
ват сияние на косата. Из-
глаждащият серум слепва 
разслоените връхчета на 
косата. Може да се нана-
ся както на влажна, така и 
на суха коса. Две капки от 
него са напълно достатъч-
ни за връхчетата. 
За да постигнете интен-

зивен блясък, използвайте 
професионални продукти за 
коса, които освен фиксира-
щи съдържат и овлажнява-
щи компоненти. Различни-
те видове лосиони и пяна за 
коса с масло от жожоба, екс-
тракт от розмарин и мор-
ски водорасли, освен че ще 
ви помогнат да оформите 
стилна прическа, ще заздра-
вят косъма ви. 

СУПЕРСТИЛ

Един от най-лесните на-
чини за постигане на бля-
сък е боядисването на ко-
сата. Съвременните форму-
ли на боите за коса да-
ват наситен, дълбок цвят. 
Само че не обърквайте бо-
ядисването с изсветляване-
то. Последната процедура 
в една или друга степен из-
тощава косата, след което 
се налагат последващи въз-
становителни процедури. 
За тези, които искат 

само да освежат цвета и 
да придадат блясък на коса-
та, препоръчвам безамоняч-
ни оцветители. Те са из-
ключително щадящи, съдър-
жат овлажняващи и блясъ-
кообразуващи съставки. Оц-
ветителите не променят 
кардинално цвета на коса-
та, а видимо усилват дъл-
бочината и яркостта му. 
Ефектът от процедурата 
обикновено трае до 4 сед-
мици. Съвременните бои за 
коса съдържат малки крис-
талчета, които отразяват 
до 100 пъти повече светли-
ната. За да удължите ефек-
та от действието на боя-
та, можете да използвате 
специален шампоан и бал-

сам за боядисана коса, кои-
то са предназначени за за-
щита на цвета.

ГЕЛОВЕТЕ И ЖЕЛЕТАТА

за коса придават интен-
зивен блясък и увелича-
ват обема на прическата. 
Те са и идеално прозрач-
но защитно средство – без 
да препятстват въздухоо-
бмена, те надеждно защи-
тават косъма от слънчеви-
те лъчи и други вредни въз-
действия. 
Успешно ще придадете 

блясък на косата и с ва-
кса за коса. Повечето вакси 
са доста мазни и трябва да 
внимавате с количеството, 
което употребявате. Вакса-
та е продукт, който не се 
препоръчва за мазните коси 
– само за нормални към сухи 
коси. Тази, която е под фор-
мата на спрей, придава лек 
естествен блясък на коса-
та. Тази, която е във вид 
на гел, е по-интензивен про-
дукт и придава на косъма 
огледален блясък. За бързи и 
добри резултати използвай-
те вакса със силикон. Поня-
кога обаче силикон с недобро 
качество при редовна упо-
треба може да увреди косъ-
ма и да го лиши от жизне-
ност и еластичност. 

Миене
Контролирайте температу-

рата на водата, когато мие-

те косата си. Много горещата 

вода я изсушава и отнема от 

блясъка є. Оптималната тем-

пература е 35–37 °С. Завърше-

те миенето, като последно из-

плакнете косата с много хлад-

ка, почти студена вода, защо-

то по този начин се изглажда 

кутикулата на косъма.

За да не си навредите, ко-
гато избирате продукти за 
коса за блясък, отдавайте 
предпочитание на надежд-
на козметика в салоните 
за красота. И я избирай-
те с помощта на вашия 
коафьор.

Симеон ВЕДЕВ,

стилист в студио 
за красота „Кали“
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Д
олната челюст е един-
ствената подвижно 
свързана кост в чо-
вешкия череп. Под-

вижното свързване се осъ-
ществява благодарение на 
долночелюстните стави. Те 
са две – лява и дясна – 
и се намират пред ушни-
те канали. Заболяванията 
на долночелюстната става, 
било то възпалителни, или 
травматични, водят до се-
риозни последици за целия 
организъм поради невъзмож-
ността човек да се храни 
и говори.

ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЗА-

БОЛЯВАНИЯ НА СТАВА-

ТА СЕ НАРИЧАТ АРТРИ-

ТИ. Острите артрити се 
развиват най-често когато 
инфекция от околните тъ-
кани достигне ставата или 
при остра травма (удар в 
челюстта например). Те са 
силно болезнени и поради 
това човек силно ограни-
чава отварянето на уста-
та си. Рядък, но много не-
приятен е ревматоидният 
артрит, който обикновено 
засяга големите стави на 
краката и ръцете, но не е 
изключено да увреди и дол-
ночелюстните стави. 
Поставянето на диагноза-

та и започването на ле-
чението на тези артрити 
трябва да станат много 
бързо, понеже, нелекувани, 
те прерастват в хронични 
артрити.

Хроничните артрити се 
проявяват с по-слаба бол-
ка, но при тях необратимо 
се уврежда ставният хру-
щял. При затваряне и от-
варяне челюстта започва 
да се отклонява вляво или 
вдясно, като това е съпро-

водено с шум от триене. 
Особено внимание трябва 
да се отдели на хронич-
ните артрити, дължащи 
се на неправилно изработе-
ни протезни конструкции. 
Много често високите мо-
стове, както и тези с не-
правилни наклони и позиции 
водят до болки в стави-
те и развитие на артрит. 
Сгрешената височина на 
захапката е фактор номер 
едно за увреждане на дол-
ночелюстните стави.

Артрозите са дегенера-
тивни заболявания на дол-
ночелюстните стави. Те се 
дължат на възрастовите 
промени, настъпващи във 
всяка човешка става, но 
процесите на износване на 
ставите значително се ус-
коряват от нелекувани ар-
трити и обеззъбяването. 

Без зъби и 
без протези
В България се смята за нор-

мално човек, като остарее, да 

носи протези, което е абсо-

лютно погрешно. Най-добре е 

човек да си умре с естестве-

ните зъби. Но по-лошо нещо от 

носенето на протези е само 

тяхната липса. Без зъби и про-

тези човек се принуждава да 

се храни, като изнася силно на-

пред долната си челюст и дъв-

че на венците си. Ставите 

силно се увреждат, а ставните 

връзки се разтягат и в един 

момент започват т.нар. пре-

щраквания, луксации, блокиране 

на челюстта при силно отва-

ряне на устата, скованост на 

ставите, болки. 

Лечението на тези промени е 

почти невъзможно. Загубата 

на зъбите води до промяна на 

височината на лицето и хлът-

ване на устни и бузи (т.нар. 

старчески вид), до увреждане 

на долночелюстните стави, до 

невъзможност за хранене и го-

вор, до загуба на кост и невъз-

можност за задържане на про-

тезите.

РЯДКО, НО МНОГО НЕ-

ПРИЯТНО Е ПОЛУЧАВА-

НЕТО НА ЛУКСАЦИЯ НА 

СТАВАТА. Това е състоя-
ние, при което поради удар 
или прекомерно отваряне 
на устата челюстта из-
лиза извън ставите си и 
човек остава с отворе-
на уста (не може да я за-
твори). При такъв инци-
дент незабавно трябва да 
се отиде при лекар по ден-
тална медицина, за да на-
мести ставата, защото за 
часове мускулите се стя-
гат и наместването на 
ставата става възможно 
само под пълна упойка.

МНОГО ОПАСНИ УВ-

РЕЖДАНИЯ НА СТАВА-

ТА СЕ ПОЛУЧАВАТ ПРИ 

ТРУДНО РАЖДАНЕ. Ко-
гато се използва форцепс, 
често се притискат ста-
вите на плода, което, ос-
вен че ги уврежда, води и 
до спиране на развитието 
на челюстта, понеже до-
лната челюст расте най-
вече благодарение на ста-
вите си. Поради това за 
правилното развитие на 
долната челюст е изклю-
чително важно децата да 
сучат възможно най-дълго 
време. Всяко дете се раж-
да с несъразмерно малка 
долна челюст и първите 
години от живота му са 
много важни за правилно-
то є развитие. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

З А Б О Л Я В А Н И Я  Н АЗ А Б О Л Я В А Н И Я  Н А  
ДОЛНОЧЕЛЮСТНАТА СТАВА

© Sasha Radosavljevic – 123rf.com
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В
еско наистина е 
учител, но в една 
особена дисципли-
на – той препода-

ва на хората как да прео-
доляват житейските преч-
ки и да продължават да 
се развиват. Всъщност ли-
чностното развитие си е 
най-разпространената жи-
тейска дисциплина, лошо-
то е, че понякога остава-
ме на първия урок, повта-
ряйки до безкрай едни и 
същи грешки.
„На Запад от десетиле-

тия има такива специали-
сти – разказва той. – Те 
консултират и тренират, 
водят човека по някакъв 
път, по който да си въз-
върне хармонията, яснота-
та. Това може да е в точ-
но определена област – на-
пример на здравето, лични-
те отношения, професията 
или духовното развитие.“

УЧИТЕЛЯТ ПО 
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

прави това, на което сме 
неспособни в даден момент 
от живота си. Той подреж-
да обърканите мисли, из-
дърпва по-важните логиче-
ски нишки и ни позволява 
да ги стиснем в собствени-
те си ръце. Превръща се не 
просто в наш приятел, а в 
повече от приятел, защото 
целта му е да поговори с 
душата ни, за да отстра-
ни тревогите и да є вдъ-
хне увереност.
Много са духовните уче-

ния и практиките, които 
учат точно на това.
Веселин Михайлов е събрал 

пъстра палитра познания, 
за да може да реагира във 
всеки един момент. Тези 
познания сякаш са се отпе-
чатали по предметите нао-
коло в дома му – постелка-
та за медитация, цветята, 

с които със сигурност раз-
говаря, а и меча, издаващ 
и самурайските му умения. 
Всеки един от тези пред-
мети обаче говори и за 
спокойствието, с което ще 
подходи учителят към чуж-
дите проблеми.
„Използвам в практика-

та си знания, натрупани 
с времето. Занимавал съм 
се доста надълбоко с бойни 
изкуства – и то в различ-
ни направления. В катори 
шинторю например – това 
е най-древният самурайски 
стил – няма спорт, а рабо-
та върху себе си чрез меча. 
Занимавам се и с чи-гун. 
Практическите техники, 
които използвам, са тези 
за емоционално освобожде-
ние, НЛП, техники за ди-
шане, медитации и визуали-
зации, шамански техники. 
Завършил съм такъв курс, 
както и курс по хипноте-
рапия, така че имам набор 

от инструменти, които 
мога да използвам конкрет-
но в работата си.“
Вдъхновяват го обаче не 

посланията на древните мъ-
дреци, а начинът, по който 
различните техники прео-
бразяват хората. Живеем в 
един много динамичен свят, 
обяснява той, всеки се под-
дава на стреса в по-малка 
или по-голяма степен. Така 
пациенти на Веско се оказ-
ват най-вече хора, които 
попадат в хаос не само на 
улицата, но и в себе си. „Те 
не могат да видят решение 
на някоя ситуация, дори то 
да е много лесно“ – опис-
ва случаи от практиката 
си той. 
Първата среща с учи-

теля по личностно разви-
тие винаги е под форма-
та на интервю. Разговорът 
всъщност не секва, защото 
това е начинът, който до-
ближава всеки до вътреш-С
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ИГРАЯ СИ 
С ТЪГАТА, 

СПОДЕЛЯМ 
РАДОСТТА

„ЕСЕНЦИЯТА“ НА ТЕХНИКИТЕ 
ЗА ЕМОЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ

В СВЕТА НИ ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ, НО ТОВА 
НЕ БИВА ДА НИ ПЛАШИ, КАЗВА ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ, КОЙТО 
УЧИ ХОРАТА ДА ПРИЕМАТ И ЛОШОТО, И ДОБРОТО, ЗА ДА ЧУВСТВАТ 
В СЕБЕ СИ БАЛАНС, А НЕ СТРЕС. СИТУАЦИИТЕ НА БЕЗИЗХОДИЦА СА 
НЕГОВАТА ПРОФЕСИЯ. ЗАДАЧАТА МУ Е ДА СЪБИРА ВСИЧКО, КОЕТО 
ПРИЧИНЯВА СТРЕС И НАВЯВА МРАЧНИ МИСЛИ, А ПОСЛЕ СЯКАШ 
С МАГИЧЕСКА ПРЪЧКА ДА ГО РАЗПРЪСКВА. ИМА И ВЪЛШЕБНИ 
ДУМИЧКИ ЗА ЦЕЛТА, НО ТЯХ ЩЕ ГИ НАУЧИМ НАКРАЯ, СЛЕД КАТО 
СМЕ РАЗБРАЛИ ВСИЧКО ДРУГО В СЛОЖНИЯ УРОК ЗА ТОВА, 
КАК ДА ОБЩУВАМЕ СЪС СЕБЕ СИ.
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ния му лечител – дълбо-
ко под повърхността всеки 
разполага с интуицията да 
се справи с проблема си, но 
му трябва увереност, за да 
чуе вътрешния си глас.

КОГАТО ОТКЛЮЧИШ СЕБЕ 
СИ, ВЕЧЕ Е ПО-ЛЕСНО

Веско е свършил по-голя-
мата част от работата 
си... 
„Моята задача е да водя 

хората. Дълбоко в себе си 
те знаят кое е най-добро-
то за тях. Идеята е да ос-
ъзнаеш предизвикателства-
та на живота, да научиш 
уроците си в него... И то-
гава негативните емоции 
изчезват!“

Така разказано, решение-
то на проблемите изглежда 
красиво, но и науката, ко-
ято Веселин Михайлов пре-
подава, се основава един-
ствено на красотата. Без 
стрес животът трябва да 
ни причинява единствено 
радост и това е „фабрич-
ната настройка“, която 
специалистът опитва да 
възстанови у всекиго. Пре-
пятствията, които среща, 
са продукт на собствения 
ни мозък. Като пример за 
препятствие Веско дава ав-
тосаботажа. Човек си по-
ставя по особено изобрета-
телен начин бариери, които 
не му позволяват да прео-
долее едно негативно със-
тояние. Идеален пример за 
действието на автосабо-
тажа е развитието на една 
диета – с колкото и смък-
нати килограми да приклю-
чи тя при някои, веднага 
след това се проявява об-
ратният ефект и дрехите 
бързо отесняват пак...

ВЕСКО ПРЕДЛАГА 
ДА РАБОТИМ НА 
ПО-ФИНО НИВО

Една от техниките, с кои-
то си служи – тази за емо-
ционално освобождение, се 
основава на това, че нега-
тивните състояния се дъл-
жат на дисбаланс в енергий-
ната система. Така се раж-
дат и лошите емоции, кои-
то са в състояние до без-
край да ни убеждават, че 
животът е гадна работа. 
Вместо да оставяме обаче 
съзнанието си да размиш-
лява, трябва да на-
строим енергийно-
то си тяло на 

друг канал – разбира се, по-
зитивен. „Лесно е да му го 
кажете – убеждава ни на-
шият учител по личностно 
развитие, – особено с помо-
щта на тези техники.“
Историята на техниките 

е преплетена с енергийната 
психология – един от 500-
те метода в психологията. 
В края на XX век на ней-
на основа един американец 
създава не особено сложна 
методика, целяща да пре-
одолява енергийни блокажи 
и да помага на хората в 
решаването на здравослов-
ни и психологически пробле-
ми. Всъщност Гари Крейг, 
както е името му, обясня-
ва идеята само с няколко 
думи. И те са, че търси 

КОПЧЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ 
НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ 

ЕМОЦИИ

„Копчето може да се на-
тиска толкова често, кол-
кото имаме нужда“ – казва 
пък Веселин Михайлов. Той 
между другото се е срещал 

с Гари Крейг в Бостън ми-
налата година. Методът 
бързо трупа популярност и 
заради ефективността си, 
и заради лекотата, с коя-
то може да бъде усвоен от 
всекиго. Основава се на мал-
ко познания за тялото, как-
то го разбира китайската 
медицина, плюс добра пор-
ция позитивни утвърждава-
ния. Дава сигнал на енер-
гийната ни система и нана-
ся корекция в психиката ни. 
Не само според Крейг и на-
шия Михайлов действа!
„Всичките ресурси са въ-

тре в нас“ е философията 
и на този метод.
„Поради някаква причина 

сме избрали да бъдем за-
висими“ – обяснява Весе-
лин Михайлов на учениците 
си. И ако те му повярват, 
определено ще му станат 
приятели. Най-важно обаче 
според него е да сме при-
ятели със самите себе си, 
защото това ще ни спес-
ти много главоболия и ин-
фарктни моменти. А пъ-
тят към тази цел започва 
между другото с ключова-
та реплика в техниките за 
емоционално освобождение: 
„Аз приемам себе си...“ 
И ако наистина, ама, на-

истина приемем себе си, 
урокът ни при Веско е за-
вършил. 

Разговора води 
Красимир ПРОДАНОВ, 

главен редактор 
на сп. „Усури“

РЕЦЕПТАТА 
за емоционално 
освобождение

Системата на меридиани-

те е най-важният еле-

мент в тези техники. Въз-

действа се върху акупунк-

турни точки, разпръснати 

по главата и тялото, като 

наред с „почукването“ по 

тях се произнася и една ут-

върждаваща фраза: „Въпре-

ки че имам този проблем, аз 

напълно и дълбоко приемам 

и обичам себе си.“ Думички-

те „този проблем“ всъщност 

трябва да заменим с това, 

което ни тормози в момен-

та – главоболие, притесне-

ние пред изпит или страх 

от втурване в нова интимна 

връзка. Важно за въздейст-

вието на техниките е и са-

мооценката на този про-

блем. Определяйки интензи-

тета му по скђла от 0 до 10, 

имаш правото да продължиш 

със следващ цикъл от това 

„упражнение“. Техниките 

включват още и пълен набор 

движения с очите, че дори и 

кратко припяване на весела 

песничка в името на голяма-

та цел – да натиснем коп-

чето, което изключва нега-

тивните емоции, и да се по-

чувстваме леки като перце 

и влюбени в живота.
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1ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ – ЛЕКО СВАРЕ-

НИ Ако сте установили, че сто-
махът ви трудно преработва целулоза-
та, няма как – трябва да ограничите 
консумацията на полезните зеленчуци. 
Но пък така ще се лишите от цен-
ните вещества, които се съдържат 
в тях. За да е вълкът сит и агнето 
– цяло, пробвайте да консумирате зе-
ленчуците под формата на недоварени 
супи. Или пък ги предпочитайте на 
зеленчукови сокове. Изключително по-
лезен за стомаха е сокът, приготвен 
от моркови, копър и тиквички.

2ДЪВЧЕТЕ ТЪРПЕЛИВО Не е нуж-
но да дъвчете всяка хапка по 60 

пъти, както препоръчва бащата на 
макробиотиката Жорж Ошава. Прос-
то сдъвквайте храната добре. В сто-
маха не бива да попадат цели парче-
та от нея. Ако дъвчете търпеливо и 
по-дълго време, давате време на мо-
зъка си да изпрати мобилизиращи съ-
общения до храносмилателните орга-
ни и да ги подготви за тежката за-
дача, която им предстои. 

3ЦВЕТНИЯТ ПРАШЕЦ е много бо-
гат на ензими, подпомагащи бързо-

то възстановяване на стомашно-чрев-
ната флора и улесняващи оптимално-
то усвояване на храната. Приемайте 
го като лекарство, ако страдате от 
газове и подуване на стомаха. 

4НАУЧЕТЕ СЕ ДА ИЗДИШВАТЕ 

ПРАВИЛНО Преподавателите по 
йога препоръчват да започвате всяко 
упражнение с издишване, а не с вдиш-
ване. Правилното издишване трени-

ра мускулите на корема и създава ре-
флекс да го държите винаги прибран. 

5ЯБЪЛКАТА Тя съдържа лесно сми-
лаеми фибри и пектин, който об-

лекчава храносмилането и подпома-
га самоочистването на организма от 
токсини. Дори и лекарите смятат 
ябълката за най-добрата приятелка 
на стомаха. Ако страдате от нер-
вен, свръхчувствителен стомах, то-
гава консумирайте ябълките на сок 
или настъргани заедно с кората (сти-
га обаче плодовете да са екологич-
но чисти).

6С ГРЪБ, ОПРЯН НА СТОЛА Ако 
дълго време прекарвате в седнало 

положение, изпълнявайте от време на 
време следното упражнение: силно за-
лепете гръб за облегалката и седнете 
върху цялата седалка. Краката са съ-
брани и сключват ъгъл от 90 граду-
са с пода. От това изходно положе-
ние изтеглете торса нагоре, сякаш се 
опитвате да докоснете с теме та-
вана (тилът е изправен). След някол-
ко повторения на движението ще усе-
тите топлина да се разлива по гръб-
начния ви стълб. Освен че стяга ко-
рема, упражнението „работи“ за до-
бра стойка.

7ПОДПРАВКИ Кориандър, зелен ана-
сон, кимион и копър – зърната на 

тези четири растения правят чуде-
са за стомаха. Можете да ги сдъвк-
вате, да ги прибавяте към салати или 
да пиете чай, приготвен от тях: 1 
кафейна лъжичка смес от семената 
се запарва за 10 мин в 250 мл вря-

ла вода, течността се прецежда и се 
пие на малки глътки.

8ОРИЗЪТ Добре сварен, оризът е 
една от най-лесно смилаемите зър-

нени храни. Тъй като той е претър-
пял малко генетични промени през го-
дините, не предизвиква хранителни 
алергии. 

9ПРОБИОТИЦИТЕ са микроорга-
низми, които са част от чревната 

и влагалищната флора и участват в 
процеса на храносмилане. Дефицитът 
им в организма може да е резултат 
от срив на имунната система или от 
продължителен прием на антибиоти-
ци. Пробиотиците се предлагат като 
хранителни добавки (за предпочитане 
е да са във вид на капсули), но най-до-
бре е да си ги набавяте от храните, 
богати на лактобактерии (като кисе-
лото мляко), и продуктите, съдържа-
щи лактоферменти (киселото зеле).

10 МОРКОВЪТ е богат и на пе-
ктин, и на лесно усвояема це-

лулоза. В китайската медицина го из-
ползват за лечение на лошо храно-
смилане и подуване на корема. Пре-
поръчва се задушен в малко сусамено 
олио и нарязан надълго, с пресен че-
сън и джинджифил. Може да се до-
бавят също, ако ви допада вкусът, 
малко настъргано индийско орехче или 
другата индийска подправка кардамон, 
които стимулират апетита и са из-
ключително лесно смилаеми. 

По материали 
от чуждестранния печат подготви 

Евелина ЯНОВСКА
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10
„ПРИЯТЕЛИ“ 
НА ПЛОСКИЯ 
КОРЕМ

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОДУВАНЕТО НА СТОМАХА, ПРИГОТВЯЙТЕ ПРАВИЛНО 
ХРАНАТА, ДЪВЧЕТЕ Я ДОБРЕ И СЕ НАУЧЕТЕ ДА ДИШАТЕ ПРАВИЛНО
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Êàêâà ïðîãðàìà çà ïëîñúê êîðåì 
ïðåäëàãà ñïåöèàëíî ñúçäàäåíèÿò 
ñàìî çà æåíè ôèòíåñ êëóá „Ôèò-

êúðâñ“? Íèùî ïî-ðàçëè÷íî – êîðåìíè 
ïðåñè çà äîëåí è ãîðåí êîðåì. Ñàìî ÷å 
óðåäúò, íà êîéòî ñå èçïúëíÿâàò òå, å ïî-
ðàçëè÷åí îò òåçè, êîèòî ñìå ñâèêíàëè äà 
âèæäàìå â äðóãèòå ôèòíåñ ñàëîíè.  

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀ ÓÐÅÄÀ 
ÊÎÐÅÌ/ÃÐÚÁ 

Òîé å ñ õèäðàâëè÷íà ðåçèñòåíöèÿ, 
ïîçâîëÿâàùà äà ñå ðåãóëèðà èíòåíçèâ-

íîñòòà ïðè èçïúëíÿâàíå íà óïðàæíåíèÿòà 
è ñúîòâåòíî ñïîðòóâàùèÿò äà äàâà îò ñåáå 
ñè íàé-äîáðîòî â çàâèñèìîñò îò èíäèâèäó-
àëíèòå îñîáåíîñòè íà ôèçèêàòà è îò ñòå-
ïåíòà íà ôèçè÷åñêàòà ñè ïîäãîòîâêà.

Óðåäúò å äâîéíî ïîçèòèâåí – ò. å. 
è â äâåòå ïîñîêè íà äâèæåíèå (ïðè èç-

áóòâàíå è èçäúðïâàíå íà äðúæêèòå) ñå 
íàòîâàðâàò ðàçëè÷íè ìóñêóëíè ãðóïè.

Ñúçäàäåí å ñïåöèàëíî çà æåíñêî-
òî òÿëî Óðåäúò íàòîâàðâà âñè÷êè 

êîðåìíè ìóñêóëè, êàêòî è ìóñêóëèòå, èç-
ïðàâÿùè ãðúáíà÷íèÿ ñòúëá.
Çà äà å îïòèìàëåí åôåêòúò, å èçêëþ÷è-
òåëíî âàæíî óïðàæíåíèÿòà äà ñå èçïúë-
íÿâàò ïðàâèëíî. 

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ È 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß

1. Ñåäíåòå ñòàáèëíî âúðõó óðåäà.
2. Ñòðåìåòå ñå äà äúðæèòå ãðúáíà÷íèÿ 
ñòúëá ìàêñèìàëíî èçïðàâåí, áåç äà ãî íà-
ïðÿãàòå ïðåêàëåíî. Èçáÿãâàéòå ïðåãúðá-
âàíåòî, êàòî ïîääúðæàòå êîðåìíèòå ìóñ-
êóëè ïîñòîÿííî ñòåãíàòè.
3. Õâàíåòå çäðàâî äðúæêèòå íà óðåäà. 
Ðúöåòå òðÿáâà äà ñà èçïúíàòè. Íå ãè ñâè-
âàéòå â ëàêòèòå.
4. Ñòúïàëàòà ìîæå äà âèñÿò ñâîáîäíî âúâ 
âúçäóõà èëè äà îïèðàò ïîäà.  Íå çàñòîïî-

ðÿâàéòå ñòúïàëàòà çàä ëîñòîâåòå íà óðåäà!
5. Ïðè íàâåæäàíå íàïðåä èçäèøâàéòå.
6. Íå íàâåæäàéòå ãëàâà ñè ïîä íèâîòî, íà 
êîåòî ñå íàìèðà ñúðöåòî.
7. Ïðè èçïðàâÿíå íàçàä èçäúðïâàéòå 
äðúæêèòå, äîêàòî ãúðáúò âè äîêîñíå îá-
ëåãàëêàòà. Ñïðåòå çà 2 ñåê è ïîâòîðåòå 
äâèæåíèåòî.
8. Õîðà ñ ïî-äúëãè ðúöå è/èëè ñ ïî-øèðî-
êè ðàìåíå òðÿáâà äà èçïúëíÿâàò óïðàæíå-
íèåòî, êàòî õâàùàò ñòðàíè÷íèòå äðúæêè.
Îñâåí óðåäà êîðåì/ãðúá âúâ „Ôèòêúðâñ“ 
èìà è äðóãè óðåäè, êîèòî íàòîâàðâàò êî-
ðåìíàòà ìóñêóëàòóðà.
Âñè÷êè óðåäè ðàáîòÿò ñ õèäðàâëè÷íà ðå-
çèñòåíöèÿ è ñà ñïåöèàëíî ñúçäàäåíè çà 
æåíñêîòî òÿëî. Èíñòðóêòîðúò (æåíà) 
ïîñòîÿííî ñëåäè çà ïðàâèëíîòî èçïúëíå-
íèå íà âñè÷êè óïðàæíåíèÿ.

Ðîçà ÌÀÑËÀÐÎÂÀ

Óðåäúò êëåê íàòîâàðâà 
äîëíàòà ÷àñò íà 
êîðåìíèòå ìóñêóëè

Óðåäúò ðàìåííà 
ïðåñà íàòîâàðâà 
ãîðíàòà ÷àñò íà 
êîðåìíèòå ìóñêóëè

Óðåäúò áåäðåí àá-
äóêòîð/àääóêòîð 
íàòîâàðâà äîëíà-
òà ÷àñò íà êî-
ðåìíèòå ìóñêóëè

Óðåäúò ïðåñà çà 
êðàêà íàòîâàðâà 
äîëíàòà ÷àñò íà 

êîðåìíèòå ìóñêóëè
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Ограничете калории-
те, като избягвате 

мазните храни
80% от мазнините, които 

консумираме, се съдържат в 
невинни на вид продукти. 
Задължително изключете от 
менюто си мазните меса и 
полуфабрикатите. 

Освободете се бързо 
от излишните 

тлъстини, без да 
намалите обиколката 

на мускулите 
Отдайте предпочитание 

на протеиновите храни. 
Така тялото ви ще запази 
гъвкавостта си, а вас няма 
да ви измъчва вълчи глад по 
време на диетата. 

Животинските протеини 
от високо качество (съдър-
жат се в месото, риба-
та, морските дарове и др.) 

кг
години5 С тази диета, освен 

че ще свалите 5 
кг за 3 седмици, 
можете и видимо да 
се подмладите. Ако 
искате да имате 
плосък корем, кожата 
ви да добие сияен и 
равен тен, а косата 
ви да заблести, 
това е вашата 
суперстимулираща 
програма за 
отслабване.

Б
лагодарение на анти-
оксидантите, млеч-
нокиселите фермен-
ти и витамините, 

включени в тази диета, ос-
вен че ще се освободите 
от излишни килограми, още 
през първите дни тенът на 
лицето ви ще се избистри, 
а талията ви ще се смали с 
няколко милиметра.

КАКВО ТРЯБВА 
ДА НАПРАВИТЕ?

Бела, брой 5 (135), 200956
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ПЪРВА СЕДМИЦА

имат структура, сходна с 
тази на протеините, които 
човешкият организъм изра-
ботва. Те участват в произ-
водството на еластиновите 
и колагеновите влакна на ко-
жата, както и на кератина 
на косата. За да активизи-
рате процеса на образуване 
на еластин и колаген, прие-
майте минимум по 15 г цинк 
на ден. Той влиза в съста-
ва на витаминните компле-
кси, а също така се съдържа 
в стридите, черния дроб, в 
пшеничните кълнове.

Растителните протеини 
(съдържат се в соята, ца-
ревицата и граха) заменят 
животинските протеини 
във вегетарианското меню. 
Макар че трябва да отче-
тем факта, че техните би-
ологични и хранителни ка-
чества са с много по-ниска 
стойност. 

Не допускайте да ви 
завладее внезапен 
непреодолим глад

За целта трябва да вклю-
чите в менюто си проду-
кти с ниско съдържание на 
глюкоза: пълнозърнест хляб, 
плодове с червен цвят, 
млечни продукти, месо, риба 
и леща. И още една идея. 

За да избегнете връхлита-
щия ви из засада апетит за 
сладко, приемайте хром на 
таблети (този олигоелемент 
регулира производството на 
инсулин в организма). Хром 
се съдържа и в телешкия 
черен дроб, телешкото месо 
и бирената мая. 

Поддържайте добро 
настроение

Мастната киселина оме-
га-3 е отличен антидепре-
сант. Тя се съдържа в маз-
ните риби от студени море-
та (например сьомга и скум-
рия) и в някои растител-
ни масла (от рапица или от 
орехи). Мастните киселини, 
съдържащи се в рибата, пре-
пятстват образуването на 
тромбове. Консумацията на 
риба е препоръчителна поне 
два пъти седмично. 

L-5 – хидротриптофан е 
предшественик на серото-
нина, управлява апетита и 
настроението. В натурален 
вид се съдържа в яйцата, 
месото, зърнените храни и 
млякото. 

Повече движение! 
Ако само спортувате, но 

не пазите диета, няма да 
отслабнете, но спортът и 
движението със сигурност 

допринасят за редуциране на 
теглото. Да оформите по-
големи мускули, означава да 
изразходвате повече енергия 
дори и в състояние на по-
кой. Затова ходете на фит-
нес! Ходете и пеша – мини-
мум 30 мин на ден.

Запазете 
свежестта си

В тази задача вашите съ-
юзници са бета-каротинът, 
или провитамин А, който се 
съдържа в червените плодо-
ве и зеленчуци. Той прида-
ва на кожата лек загар и 
я подмладява благодарение 
на антиоксидантното си 
действие. 

Поддържайте 
клетките на кожата 

с витамин С
Той е мощен антиокси-

дант, участващ в синтези-
рането на колаген в органи-
зма. Не забравяйте и за ви-
тамин Е!

Избавете се 
от токсините 

Изпивайте минимум 2 л 
вода на ден (зелен или бил-
ков чай). 

За плосък корем
Пробиотиците са микро-

бактерии, които подобря-
ват храносмилането и съз-
дават благоприятна сто-
машна флора. В резултат 
стомахът ви няма да се по-
дува, а като екстра ще се 
сдобиете със здрав тен на 
лицето. Пробиотици се съ-
държат в киселото мляко, в 
сиренето. Изварата с висо-
ко съдържание на протеини 
не е най-добрият източник 
на пробиотици. 

Блясък в косите
Можете да го постигне-

те с помощта на микроеле-
мента желязо, който насища 
корените на косата с кис-
лород. То се съдържа в чер-
вените меса и в морските 
дарове. Ако не консумирате 
червено месо и морски про-
дукти, приемайте желязо на 
таблети. Освен това вклю-
чете в дневното си меню 
витамини от група В, кои-
то от своя страна участ-
ват в производството на 
кератин. В2 и В9 се съдър-
жат в телешкия черен дроб, 
РР – в пшеничните кълнове 
и в разтворимото кафе, В6 
– в мюслито, а В12 – в чер-
ния дроб и стридите. Всич-
ките тези витамини се съ-
държат и в бирената мая.

Активизирайте 
клетките на кожата
Отстранете с помощта 

на пилинг мъртвите клетки 
от тялото си. 

„Хромирайте“ се
Хромът е олигоелемент, 

който подпомага отслабва-
нето, като ограничава пре-
образуването на захарта в 
запасни мазнини, контролира 
чувството на глад и... пов-
дига настроението. Биодо-
бавки с хром можете да си 
купите от аптеката.

Гимнастика
Поддържайте мускулния 

тонус. За да стегнете въ-
трешната част на бедрата 
и дупето, изпълнявайте ре-
довно комплекс от неслож-
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ЗАКУСКА  1 кофичка нискомаслено кисело мляко  1 порция пресни или замразени ягоди (Яго-

дите са богати на антиоксиданти, полифеноли и витамин С. Тези три компонента са 
същински anti-age „щит“.)  Чаша зелен чай (Богат е на антиоксиданти, които от-
блъскват атаките на свободните радикали и защитават клетките от преждевре-
менно стареене. Катехините, съдържащи се в зеления чай, са най-ефективните ан-
тиоксиданти.)

ОБЯД  1 чиния пресни настъргани моркови, подправени с 1 ч. л. зехтин (морковите са бо-
гати на бета-каротин)  200 г бяло пилешко месо, печено на скара, полято със сос от 
пресни домати и зелени подправки, с гарнитура от спанак и пшенични кълнове (До-
матите съдържат ликопен – хранителна съставка със свойството на витамин и ан-
тиоксидант. Пшеничните кълнове се явяват неизчерпаем източник на витамини В и 
Е.)  Зелена салата, подправена с 1 ч. л. рапично масло (Рапичното и ореховото мас-
ло се явяват източници на мастни киселини омега-3.)  1 киви (Кивито е богат из-
точник на витамин С.)  1 малко блокче натурален шоколад (Шоколадът подобрява 
настроението.)

СЛЕДОБЕДНА 

ЗАКУСКА

 1 кофичка нискомаслено кисело мляко

ВЕЧЕРЯ  Зеленчукова супа с праз лук, домати и тиквички  Печена риба, подправена със сок 
от лайм, розмарин, риган и куркума (Тези подправки съдържат много полифеноли – ор-
ганични антиоксиданти.)

МЕНЮ ЗА ПЪРВАТА СЕДМИЦА

Най-подходящата напитка по време 

на диета е прясно изцеден сок от нар

Бела, брой 5 (135), 2009 57
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МЕНЮ ЗА ВТОРАТА СЕДМИЦА

ВТОРА СЕДМИЦА

ТРЕТА СЕДМИЦА

Погрижете се 
за косата 

Не е необходимо кардинал-
но да променяте прическа-
та си. Можете просто да 
я коригирате, така че зри-
телно да повдигнете скули-
те и да смекчите долната 
част на лицето. Ако иска-
те да подчертаете погле-
да, открийте челото. Ако 
пуснете кичури около лице-
то си, ще прикриете по-
кръглите си бузи. Ако иска-
те да подчертаете брадич-
ката и да покажете шията 
си, съберете дългите коси 
на тила. Не забравяйте, че 

тъмнокафявият цвят на ко-
сата ще направи кожата на 
лицето ви да изглежда по-
светла. Същият този тъ-
мен цвят, но раздвижен със 
светли кичури, ще придаде 
обем на прическата.

Погрижете се 
за храносмилането
При спазване на диета ви-

наги в началото се появя-
ва дисфункция на стомаха. 
Яжте каша от овесени три-
ци. Пийте вода с магнезий и 
не пропускайте да включите 
в менюто си видове риби, 
богати на мастни кисели-
ни. За да ускорите проце-

са на храносмилане, сутрин 
на гладно изпивайте по 400 
мл топла минерална вода (с 
високо съдържание на магне-
зий), смесена с прясно изце-
ден лимонов сок. След като 
полежите половин час, може-
те да закусите. Препоръчи-
телно е след това да не из-
лизате от вкъщи поне един 
час. Ако не можете да пра-
вите това през делничните 
дни, правете го поне през 
почивните.

„Нахранете“ кожата 
с витамини 

Докато вие отслабвате, 
на кожата ви ще є тряб-

ва усилено хранене. Обикно-
вен витаминен крем няма 
да є е достатъчен. Потър-
сете си лифтинг крем и 
лифтинг маска, обогатени 
с витамини.

Дишане
Легнете по гръб, ръцете 

са зад тила. Придърпайте 
коленете към стомаха, из-
пънете ръце напред, така 
че лактите да се  поднат 
на нивото на коленете. Без 
да се движите, задръжте 
дъха си за 30–40 сек (който 
може – и 1 мин). Изпълня-
вайте това упражнение три 
пъти на ден.

ЗАКУСКА  Мюсли без захар плюс 1 с. л. пшенични кълнове, разтворени в нискомаслено кисело мляко (Мюслито без захар е единстве-
ният пшеничен продукт с нисък гликемичен индекс. Богато е на витамини от група В, желязо и аминокиселини.)  1 чаша 
разтворимо кафе

ОБЯД  Карпачо от пресни гъби, подправено с чаена лъжичка орехово масло  Телешко месо и броколи на пара със зехтин (Телешко-
то месо, броколито и гъбите са незаменими източници на хром.)  1 кофичка нискомаслено кисело мляко  1 ябълка

СЛЕДОБЕД-

НА ЗАКУСКА

 1 ч. ч. зелен чай и 2 бисквити от оризово брашно

ВЕЧЕРЯ  Парче (около 200 г) печена на скара сьомга, овкусена с пресен копър и праз лук (Сьомгата се явява един от най-богатите 
източници на мастните киселини омега-3 и омега-6.)  Салата от 40 г козе сирене и рукола, подправена с 1 ч. л. масло от 
гроздови семки (Руколата съдържа витамин С, провитамин А и желязо.)

+ ФИЗКУЛТУРА  30 минути ходене пеша на ден  2 пъти 

седмично по 10 мин упражнения за мускулите на седалището

Пийте това, 
което е полезно

„Правилните“ напитки са 
нискокалоричните, както и 
тези без съдържание на кофе-
ин. Идеалният вариант е бил-
ков чай с женшен и  джин-
джифил. Зеленият чай, смесен 
с нискомаслено прясно мляко, 
ефективно утолява жаждата 
и притъпява апетита. А най-
подходящата напитка по вре-
ме на диета е прясно изцеден 
сок от нар. 

Ободряване
30-минутен престой на 

ярка дневна светлина осво-
бождава кортизола (хормон, 
който съхранява енергийни-
те ресурси на тялото) и 
антистресовите хормони в 
организма. Затова, когато 
се разхождате навън, не хо-
дете през цялото време с 
тъмни очила. 

По-свеж дъх
Посъветвахме ви да се 

храните предимно с белтъч-
на храна, а тя, както е из-
вестно, провокира появата 
на лош дъх в устата зара-
ди кетонните тела – веще-
ства, отделящи се в проце-
са на храносмилане на про-
теините. 
Дъвченето на дъвка усил-

ва чувството на глад. За 
да освежите дъха си, по-
добре дъвчете магданоз. 
И мийте зъбите си 3–4 
пъти на ден – психологиче-

ски това ви предпазва от 
спонтанното ви желание за 
похапване.

Изглаждане 
на бръчките

При отслабване кожата се 
свива и се „напасва“ по но-
вия обем, но с напредване 
на възрастта това не се 
случва толкова бързо. Ко-
жата по вътрешната част 
на бедрата, в горната част 
на ръцете и на седалището 
е най-склонна към отпуска-

ни упражнения. От изправен 
стоеж разтворете крака на 
ширината на раменете, из-
пънете ръце напред. При-
клекнете до седеж (крака-
та са под прав ъгъл в ко-
ляното). Стегнете мускули-
те на таза. Върнете се в 
изходно положение. Направе-
те движението 20 – 30 пъти. 
Изпълнявайте упражнение-

то всеки ден – 3 серии от 
по 20–30 повторения. Плюс, 
както вече се „договорих-
ме“, 30 минути ходене пеша 
ежедневно.

Събудете кожата си
Различните съдови пробле-

ми влошават състоянието 
на кожата. Благодарение на 
естествения прилив на кръв 

кожата ви ще добие здрав 
вид. За по-добра микроцир-
кулация използвайте специ-
ализирана медицинска козме-
тика (продава се в апте-
ките).  

Нанасяйте макиаж 
така, че лицето ви 

да изглежда по-слабо 
Натопете широка четка 

в прахообразна пудра, с един 
тон по-тъмна от цвета на 
кожата ви, и изтеглете ли-
ния от под долната част на 
скулите до обицата на ухото. 
След това върху най-изпъкна-
лата част на скулата с ши-
рока четка нанесете пудра, 
която е с един тон по-свет-
ла от естествения цвят на 
кожата ви. 
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4
МЕНЮ ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

МЕНЮ ЗА ТРЕТАТА СЕДМИЦА

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА И ПО-НАТАТЪК

ЗАКУСКА  1 ч. ч. черен чай (Черният чай, както и зеле-
ният, е богат на полифеноли.)  1 кофичка нис-
комаслено кисело мляко  2 филии пълнозърнест 
хляб, намазани с малко краве масло (Пълнозър-
нестият хляб има нисък гликемичен индекс, в 
кравето масло се съдържа мастна киселина, не-
обходима за регенерация на кожните клетки, а 
също и витамин Е и антиоксиданти.)

ОБЯД  Салата от чушки, домати и пшенични кълнове, 
подправена със зехтин и сок от лайм (Чушките 
съдържат много витамин С, доматите – лико-
пен, пшеничните кълнове – витамини от група В, 
а зехтинът – полезни мастни киселини.)  Телеш-
ко месо, овкусено със зелени подправки, с гарни-
тура от варени тиквички и пресен лук (Телешко-
то месо е богат източник на желязо.)  3 с. л. ва-
рена леща (Лещата е източник на желязо и е про-
дукт с нисък гликемичен индекс.)  Извара (20% 
масленост)  Компот от круши без захар

СЛЕДОБЕДНА 

ЗАКУСКА

 Лимонов сок, доматчета чери и парче бяло пу-
ешко месо

ВЕЧЕРЯ  Гаспачо  Стриди, подправени с лимонов сок, 
лук, розмарин, кориандър и рапично масло  Пе-
чена ябълка с канела

не. Затова правете стяга-
щи упражнения, докато сте 
на диета.

Антицелулитна вана
Разтворете във водата 

във ваната (температурата 
є не бива да е по-висока от 
37 °С) коктейл от 3 капки 
етерично масло от кедър, 3 
капки кипарисово масло и 1 
ч. ч. прясно мляко. 

Гледайте по-весело
За да е отчетлив конту-

рът на клепачите, с леки по-
тупващи движения нанесете 
около очите хайлайтер (ко-
ректор със светлоотразява-
щи частици). От червени-
ната ще ви спаси коректор 
в жълт цвят, а от сините 
сенки под очите – жълто-
оранжев коректор.

чена ябълка с канела

+ ФИЗКУЛТУРА  30 мин ходене пеша на ден

 1 път седмично 45-минутно занимание със спорт по избор

Упорити грижи 
за тялото

Използвайте скраб и ов-
лажнявайте тялото си все-
ки ден. Нанасяйте лосион за 
тяло с перлен ефект – по-
мага да се скрият някои де-
фекти и неравности по ко-
жата. За целта можете да 
използвате и автобронзант.

Вашите нови 
хранителни навици
Забравете за пицата, пър-

жените картофи, баницата 
с боза, млечния сладолед – 
всичко това диетата го за-
бранява. За да не се подда-
вате лесно на тези изкуше-
ния, дръжте на бюрото си 
бутилка с нектар от пло-
дове и зеленчуци (без захар). 
Доматеният сок не е вари-
ант – той задържа течно-
стите в организма
Старайте се да не консу-

мирате много сол, защото 
и тя подпомага задържане-
то на вода в организма.

Профилактика 
на йо-йо ефекта

Колебанията на тегло-
то вследствие на кратко-
временни строги диети са 

много вредни за имунна-
та система. Затова е мно-
го важно, когато постигне-
те идеалното за вас тегло, 
да го поддържате. Това ще 
противодейства на всякак-
ви заболявания, в това чис-
ло и на онкологичните. Мо-
жете да си помогнете и с 
хранителни добавки с анти 
йо-йо ефект.

Запишете се 
в спортен клуб

Докато се мъчехте да се 
ограничавате в храненето, не 
ви стигаха сили за кардиот-
ренировки. Но сега, когато 
свалихте няколко килограма, 
настъпи време за спортува-
не. Продължете половинчасо-
вите разходки, но ги комби-
нирайте и с практикуване-
то на някакъв спорт (поне 
2 пъти седмично). Разнообра-
зявайте видовете физическа 
активност – каране на коле-
ло, тичане, плуване. Водната 
аеробика е много подходяща, 
защото не само ефективно 
стяга мускулите и изгаря ка-
лории, но и освобождава от 
стреса. И всичко това без 
потене и мускулна треска на 
другата сутрин.

ЗАКУСКА  1ч. ч. зелен чай  2 филии пълнозърнест хляб с 
малко краве масло  1 пресен плод по избор

ОБЯД  Карпачо  Сьомга, овкусена с лайм, сол и черен 
пипер, с гарнитура от зелена салата, полята с 
1 ч. л. зехтин  1 кофичка нискомаслено кисело 
мляко  1 плод по избор

СЛЕДОБЕДНА 

ЗАКУСКА

 Едно от блюдата от предишните седмици по 
избор

ВЕЧЕРЯ  Супа или пресни зеленчуци  Бяло месо, риба 
или морски дарове с гарнитура от зеленчуци, за-
душени на пара, 1 парче сирене (10% масленост) 
или друг натурален млечен продукт
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З
а съжаление след 
25-годишна възраст 
ставите ни започват 
да остаряват. Трудно 

е да се установи защо при 
някои това остаряване на-
стъпва с по-бързи темпове, 
а при други – с по-бавни. 
Като цяло костното износ-
ване може да се дължи на 
особености на анатомията 
и на особености в състава 
на самия хрущял. Но най-
често го причинява непра-
вилното и прекалено нато-
варване на опорно-двигател-
ния апарат. 

Независимо дали се износ-
ват бързо, или бавно, някои 
профилактични мерки биха 
позволили на ставите ни да 
ни служат по-дълго време. 
На първо място, това е 

РАЗУМНАТА 
СПОРТНА АКТИВНОСТ 

която трябва да започ-
не в детска възраст. По-
грешно е обаче да се ми-
сли, че ако човек не се дви-
жи, хрущялната му тъкан 
не е застрашена от изха-
бяване. Колкото и да е па-
радоксално, когато стави-

те се натоварват в нор-
мални граници, натоварва-
нето действа стимулиращо 
на костния хрущял. Хрущя-
лът става по-устойчив. 
В детска и юношеска въз-

раст, когато организмът 
се развива, спортът благо-
приятства изграждането на 
по-здрав и по-дебел хрущял.
В същото време тряб-

ва да се има предвид, че 
ако ставите се подложат 
на твърде сериозно физи-
ческо натоварване, това би 
могло да доведе до по-ран-
ното им износване. Зато-

ХРУЩЯЛНИ 
ДЕФЕКТИ
Кога започва стареенето 

на ставите? На каква въз-

раст трябва да се замислим 

за профилактика? Помагат 

ли наистина приетите като 

хранителни добавки хондрои-

тин и глюкозамин за натруп-

ване на хрущял? Препоръчва ли 

се спорт при костни и ставни 

проблеми, след като хрущялна-

та тъкан се „изяжда” по-бързо 

именно от спорт?

С тези и други въпроси се 

обърнахме към д-р НИКОЛАЙ 

ТИВЧЕВ, началник на отделе-

ние към една от клиниките в 

болница „Пирогов”, тесен спе-

циалист по травматология, 

гръбначна хирургия и ендопро-

тезиране на големи стави.
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ва повечето професионални 
спортисти след 50-ата си 
година страдат от сериоз-
ни ставни проблеми. Всичко 
е в мярката.

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ

В момента фармацевтич-
ната индустрия предлага 
множество препарати, за 
които се смята, че заба-
вят износването или дейст-
ват регенериращо върху 
хрущяла. Най-популярни са 
тези, съдържащи комбина-
цията от глюкозамин гли-
кан и хондроитин сулфат в 
различни съотношения. Ня-
кои от тези препарати са 
регистрирани като лекар-
ства, други – като храни-
телни добавки. 
Ако възнамерявате да при-

емате такива препарати 
профилактично, трябва да 
знаете каква е разликата 
между хранителна добавка 
и медикамент. Медикамен-
тът е вещество, което до-
казано има стимулиращ или 
лечебен ефект върху органи-
зма. Докато за хранителни-
те добавки единственото, 
което е сигурно (или поне 
производителите твърдят 
така), е, че те не увреж-
дат организма. Но няма убе-
дителни доказателства, че 
добавките действат стиму-
лиращо или лечебно. Затова 
моят съвет е да се предпо-
читат медикаментите. Но 
преди да пристъпите към 
техния прием, е задължи-
телно да се консултирате 
с лекар. Разумното начало 
за използването на тези ме-
дикаменти е възрастта 40–
45 години. Тоест след тази 
възраст човек профилактич-
но трябва да се насочи към 
някакъв лекарствен препа-

рат, поддържащ здравето 
на ставите. 
Другата голяма група ме-

дикаменти са препарати, 
съдържащи хиалуронова ки-
селина. Хиалуроновата ки-
селина е една от основни-
те съставки на нормалната 
вътреставна течност (във 
всяка става в човешкия ор-
ганизъм има течност, коя-
то намалява триенето, по-
добно на маслото в един ав-
томобилен двигател). Имен-
но хиалуроновата киселина 
улеснява по-гладкото трие-
не. И освен това подхран-
ва хрущяла. Повечето пре-
парати, съдържащи хиалуро-
нова киселина, се поставят 
инжекционно вътре в ста-
вата. Тъй като процедура-
та крие известни рискове, 
инжекцията задължител-
но трябва да се постави 
от ортопед. Профилактич-
но тези инжекции трябва 
да се поставят веднъж на 
6 месеца или веднъж годиш-
но. На пазара се появиха и 
препарати, съдържащи хиал-
уронова киселина, които се 
приемат и през устата. Не 
е сигурно обаче, че тях-
ното действие е толкова 
ефективно като действие-
то на онези, които се по-
ставят вътреставно. Но 
практиката ще покаже до 
какво степен това е така. 

КОГАТО НАСТЪПЯТ 
СТАВНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Най-често симптом, че 
износването на хрущялната 
тъкан е започнало, е болка-
та в дадена става, която 
може да е постоянна или 
да се появява от време на 
време (по време или след 
продължително натоварва-
не, но и в покой).

Малка БОЛКА, голямо УВРЕЖДАНЕ
Тъй като ставният хрущял няма инервация, отразяваща болката, в ня-

кои случаи е възможно голямо ставно увреждане да причини минимална 

болка. Слаба болка и стегнатост на ставата могат да са единстве-

ните предупредителни сигнали, че е налице ставен проблем. Но това 

все пак се случва сравнително рядко. В по-големия процент от случаи-

те колкото по-голяма е травмата, толкова по-силна е и болката. 
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Ако установите подува-
не на ставите, скованост 
и невъзможност да извърш-
вате иначе нормални за съ-
ответната става движе-
ния, веднага трябва да по-
сетите лекар. При болка в 
ставите, която трае по-
вече от три дни, консул-
тацията с ортопед е за-
дължителна. Тя освен пре-
гледа трябва да включва и 
рентгенова снимка. Ако от 
рентгеновата снимка се за-
ключи, че хрущялът е из-
тънял, или пък се конста-
тира наличието на т. нар. 
екзостози (ошипявания), 
тогава ще се наложи да 
преосмислите двигателните 
си навици. 
Най-вероятно специалис-

тът ще назначи медика-
ментозно лечение, насочено 
към запазване на хрущяла – 
с хондопротектори и хиал-
уронова киселина. Ако тези 
мерки не помогнат, тогава 
на помощ идват друг клас 
препарати от групата на 
нестероидните противо-
възпалителни средства, ко-
ито действат обезболява-
що. Те обаче въздействат 
повече на симптомите (на-
маляват болката, породена 
от износването на става-
та), а не лекуват самото 
заболяване. 
И като трети, краен 

етап се препоръчва хирур-

гично лечение на артрозни-
те заболявания. Уврежда-
нията на ставния хрущял 
(дегенеративни или вслед-
ствие на травма) са пре-
дизвикателства за лекува-
щия лекар. Най-голямото 
предизвикателство всъщ-
ност е да се определи кой 
вид лечение е най-подходящ 
в конкретния случай. Хи-
рургичните варианти мо-
гат да включват изклю-
чително сложни процеду-
ри, включително поставя-
не на изкуствени стави, и 
по тази причина решението 
относно хирургичната на-
меса трябва да бъде взето 
много внимателно. Въпреки 
че възстановителният пе-
риод и рехабилитацията из-
искват време, добрите ре-

зултати са постижими при 
правилно избрано лечение.

ПОЛЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Жените категорично раз-
виват по-ранна и по-тежка 
артроза в сравнение с мъ-
жете. Няма някакво научно 
обяснение на този факт, но 
практиката сочи, че опре-
делено честотата на този 
тип заболявания е по-голя-
ма при жените. 

Ревматоидният артрит 
се среща най-често при 
жени в средна и старческа 
възраст. Различните видове 
артрити се наблюдават на 
всякакви възрасти. Артри-
тът след травма се среща 
по-често при физически ак-
тивни хора. Има пациенти, 
които поради някакво забо-
ляване или стари вътрес-
тавни счупвания развиват 
артроза много рано – на 
30–40-годишна възраст. По-
ради особеностите си ар-
тритът в детска възраст е 
обособен като отделно за-
боляване. 

ОПЛАКВАНИЯ 
ПРИ АРТРИТ

Най-често срещаните 
симптоми на артрита са 
болка, ограничение на дви-
женията, сутрешна скова-
ност, подуване в областта 
на някоя от големите ста-
ви, зачервяване и затопляне 
на засегнатата става. Тях-
ната поява може да е бър-
за и рязка или постепенна 
и по-бавна. Те са изразени 
в различна степен при раз-
личните артрити. Това са 
алармиращи начални симп-
томи, които е желателно 
да бъдат изяснени с помо-
щта на специалист. 
Сериозен проблем е, че 

българските пациенти 
твърде късно търсят ле-
карска помощ – най-често 
когато заболяването е дос-
та напреднало и когато е 
много трудно да му се въз-
действа с по-леки средства 
и трябва да се премине към 

хирургична намеса. Друг го-
лям проблем е стремежът 
към самолечение, който ка-
тегорично крие повече ри-
скове, отколкото ползи. 
Правилното подбиране на 
медикаменти и на двигате-
лен режим или съответно 
на физиотерапия е работа 
на медиците. 

СПОРТЪТ ПРИ 
АРТРИТНИ БОЛЕЖКИ

Когато говорим за лечение 
и за профилактика на став-
ните изменения и по-специ-
ално за артроза, в никакъв 
случай не трябва да забра-
вяме ролята на физическо-
то натоварване. Умереното 
физическо натоварване то-
низира мускулите и дейст-
ва стимулиращо върху ста-
вите дори и при пациенти 
с напреднала артроза. Бо-
лните от артроза не тряб-
ва да ограничават напълно 
физическата си активност. 
С помощта на опитен ки-
незитерапевт, който да им 
покаже правилните начини 
за изпълнение на упражне-
нията, за да на се сти-
га до претоварване и вло-
шаване на състоянието, те 
трябва да насочат усилия-
та си към поддържане на 
един разумен обем на дви-
жение в ставите. 
При дегенеративен ар-

трит упражнения като 
плуване и каране на непод-
вижно колело (велоергоме-
тър) раздвижват коленете 
много ефективно. Но все 
пак консултацията с физи-
отерапевт е задължител-
на, защото всичко е мно-
го индивидуално. Плуване-
то е препоръчителен спорт 
при ставни проблеми. Ако 
велоергометърът натовар-
ва предимно долните край-
ници, а различните фитнес 
упражнения натоварват оп-
ределени мускулни групи, то 
плуването разпределя това 
натоварване върху цяло-
то тяло и е най-щадящо и 
подходящо. 
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ЕКЗОСТОЗА 
(ошипяване)
Болката и в този случай се 

дължи на износването на хру-

щялната тъкан. Когато хру-

щялът се износи напълно, кос-

тите започват да се три-

ят една в друга. В костите, 

както и в ставната капсу-

ла (обвивката на ставата), 

има нервни окончания, кои-

то изпращат импулс за бол-

ка на мозъка. Когато се поя-

ви болка, организмът се оп-

итва по всякакви начини да 

я спре. Първият му опит за 

осъществяване на тази цел 

е да ограничи подвижността 

на ставата. Как се осъщест-

вява блокирането на ставна-

та подвижност? Чрез т. нар. 

мускулна контрактура – мозъ-

кът подава постоянни импул-

си към мускулите около засег-

натата става и те са посто-

янно напрегнати. Именно мус-

кулното напрежение ограни-

чава движенията на ставата. 

Вторият опит за осъщест-

вяване на същата цел (почти 

винаги неуспешен!) е появява-

нето на шипове. Шиповете 

представляват натрупвания 

на костно вещество в ста-

вите, чрез което организмът 

се стреми да блокира движе-

нието на ставите. Крайният 

етап на този процес е пълно 

блокиране на ставните дви-

жения (двата елемента на 

ставата се свързват поради 

разрастване на костта). 
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К
акво представлява тя? Най-
простото обяснение е пъл-
на липса на даден витамин в 
организма. За щастие в чист 

вид авитаминозата е рядко явление. 
Като казваме „авитаминоза“, ние по-
скоро разбираме принципен недостиг 
на много витамини в организма. А 
това е много лесно да се предотвра-
ти. 

Витамините се отнасят към неза-

менимите хранителни вещества, ко-

ито не се произвеждат от човешкия 

организъм, но без тях той не може 

да съществува. 

Има и малко изключения, които се 
синтезират от чревните бактерии 
или могат да се образуват в човеш-
кия организъм от провитамини (каро-
тини, стерини). 
Витамините са нужни за нормално-

то протичане на обмяната на веще-
ствата, за растежа и развитието 
на тялото, за поддържането на до-
бра физическа форма и работоспособ-
ност, за осъществяване на функции-
те на имунната, нервната, ендокрин-
ната система, за кръвообразуването 
и кръвосъсирването.
Днес никой лекар не би отрекъл 

важността на постоянното постъп-
ване на витамини в организма отвън. 
На земята обаче няма нито един про-
дукт, който да съдържа всички необ-
ходими на човека витамини. Налага се 
организмът да ги получава от различ-
ни източници – от храните или от 
различни хранителни добавки и препа-
рати, предлагащи се в аптеката. 
Искате ли да разберете 

дали вие страдате от 
недостиг на витамини 
Замислете се дали не се оплаквате 

от следните симптоми:  бърза уморя-
емост  отслабен имунитет  обща 
слабост  намалена работоспособност 

 понижена съпротивляемост към ин-
фекции  повишена раздразнителност 

 изменение на състоянието на кожа-
та и слизестите ципи (лющене, сухо-
та, пъпки, циреи, ечемици). 
Ако повече от три симптома се 

отнасят за вас, тогава е време да 
помислите откъде да си набавите 
витамини.

Една от най-опасните заблуди е, че 

причина за дефицита на витамини 

е недостатъчната консумация на 

пресни плодове и зеленчуци. Това не 

е съвсем така. Всъщност зеленчу-

ците и плодовете са източници пре-

димно на три витамина: С, фолиева 

киселина и каротин – предшествени-

ка на витамин А.

Останалите витамини човек получа-
ва от хляба, месото, млякото и яд-
ките, кравето и растителното мас-
ло. Но пък увеличеното потребление 
на тези висококалорични продукти 
повишава риска от хипертония, ате-
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АвитаминозаАвитаминозаАвитаминоза
Пролетта ни носи не само радост 
и освобождение от хремата и грипа. 
Точно по това време на годината 
ние често си припомняме за неприятната 
диагноза авитаминоза.
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росклероза, диабет и рак.

Как да се спасим
За да наситим организма с вита-

мин С, е нужно всеки ден да изпива-
ме 3–5 литра прясно изцеден ябълков 
сок. Нужното количество витамини 
В1 и В2 можем да получим, ако еже-
дневно изяждаме по 1 килограм черен 
хляб или по 400–500 г телешко месо, 

тъй като именно тези продукти се 
явяват най-богатите източници на 
витамини от групата В.
Подобен дневен режим обаче по-

скоро води до увеличение на те-
глото. Как да обезпечим организма 
с достатъчно количество от всич-
ки необходими витамини и минерали, 
без да увеличаваме при това кало-
рийността на храната? Приемайки 

витаминно-минерални комплекси. Ес-
тествено, в идеалния случай тряб-
ва лекар да ви помогне да избере-
те точния препарат – не забравяй-
те за опасностите, които крие са-
молечението! Но даже до визита-
та в клиника можете внимателно 
да послушате своя организъм и да 
се досетите какъв витамин не му 
достига:

1. Ако забелязвате, че даже при 
слаби удари синините ви дъл-

го време не минават, преди всичко 
това става заради недостиг на ви-
тамин С.

2. Вас постоянно ви безпокоят све-товъртеж и шум в ушите? Това 
се провокира заради дефицит на ви-
тамините В3 и Е, а също и на ми-
кроелементите манган и калий.

3. Червените очи и неспособност-та бързо да се адаптирате на 
тъмно най-често се обясняват с не-
достиг на витамини А и В2.

4. Пърхотът се появява в този 
случай, когато в дефицит са ви-

тамините В12, В6, Р и селен. 

5. Ако косите ви са станали слаби и се късат, това е верен признак 
за недостиг на витамин В9, С и Н.

6. Причина за безсъницата може да бъде дефицит на витамини от 
групата В, калий и калций. 
Заедно с употребата на аптечни 

комплекси може да подхранвате ор-
ганизма с естествени витамини: най-
добрите помощници в борбата с про-
летната авитаминоза са киселото 

зеле, кълновете и шипките. Киселото 
зеле е богато на витамин С, в него 
той е толкова, колкото в портока-
лите. 
СЪВЕТ Употребявайте зелето в те-
чение на два-три часа след като го 
извадите  от разсола. 
За богат източник на витамини са 

признати кълновете на пшеницата, 
граха и фасула. В кълновете тяхно-
то съдържание се увеличава някол-
ко пъти. 
Отлична профилактика на авита-

минозата е и отварата от шипки. 
Шипките не само са лекарствено рас-
тение, те са още и един от най-бо-
гатите витаминни източници. В тях 
се съдържат витамините А, В2, Е, 
С, Р и К. Само две шипки обезпеча-
ват дневната потребност на чове-
ка от трите последно изброени ви-
тамина. 

ПРИЗНАЦИ ЗА АВИТАМИНОЗА
ЛИПСА 

НА ВИТАМИН...

КОЖА

Бледност, сухота, вроговени окосмени фоликули, об-
разуване на пъпки, склонност към образуване на гной-
ни огнища

А

Екзема Каротин

Обилно потене D

Сухота, напукване и рагади на устните, образуване 
на корички в ъглите на устните (ангуларен стома-
тит), себореен дерматит по назолабиалните вдлъб-
натини

B2

Сухота и бледност на устните, еритема на тила, 
кисти по ръцете и шията, лющене, хиперкератоза 
(хипервроговяване на епидермиса), пигментация

PP

Люспест дерматит H

Цианоза (посиняване) на устните, ушите, ноктите; 
бледност и сухота на кожата

С

КОСА

Суха и изтощена коса А

Обезцветяване на косата В3

Олисяване Н

Вроговени космени фоликули С

НОКТИ

Чупливи и изтънели нокти А

ОЧИ

Конюнктивит и блефарит (възпаление на клепачния 
ръб), нощна слепота, фотофобия (страх от светли-
ната)

А

Фотофобия, конюнктивит и блефарит В2

Конюнктивит В6

ЕЗИК

Сух, яркочервен В2

Обложен, отекъл, сух, яркочервен, болезнен, нацепен РР

КОСТИ И ЗЪБИ

Деформация на гръдния кош и гръбнака, чупещи се 
зъби

D
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ОТКЪДЕ ДА СИ ГИ НАБАВЯМЕ

ВИТАМИН ИЗТОЧНИЦИ

А (ретинол) жълтък, черен дроб, масло, моркови, спа-
нак, кайсии, домати

Провитамин А (бета-каро-

тин)

моркови, спанак, пъпеш, кайсии, броколи, 
праскови, краве масло

D (синтезира се на слънце) черен дроб, риба тон, сардина, жълтък, 
гъби, краве масло, сирене

E (токоферол) олио, лешници, бадеми, нерафинирани 
житни храни, мляко, краве масло, яйца, 
натурален шоколад, пълнозърнест хляб

К (синтезира се в бактерии-

те на дебелото черво)

черен дроб, зеле, спанак, яйца, месо, кар-
фиол

В1 (тиамин) суха мая, житни кълнове, свинско месо, 
риба, нерафинирани житни храни, пълно-
зърнест хляб

В2 (рибофлавин) суха мая, черен дроб, бъбреци, сирене, ба-
деми, яйца, риба, мляко, какао

PP (B3, ниацин, никотинова 

киселина)

суха мая, черен дроб, бъбреци, яйца, месо, 
гъби, житни храни, зеленчуци

В6 (пиридоксин) суха мая, житни кълнове, соя, черен дроб, 
бъбреци, месо, риба, нелющен ориз, суше-
ни зеленчуци, пълнозърнест хляб

В8 (биотин, който се синте-

зира в чревната флора)

суха мая, черен дроб, бъбреци, яйца, гъби, 
пилешко месо, карфиол, зеленчуци, месо, 
пълнозърнест хляб

В9 (фолиева киселина) суха мая, черен дроб, стриди, соя, спанак, 
зелени зеленчуци, пълнозърнест хляб, сире-
не, мляко, житни кълнове

В12 (цианокобаламин) черен дроб, бъбреци, херинга, стриди, 
риба, месо, яйца

С (аскорбинова киселина) зрели шипки, касис, магданоз, киви, зелени 
зеленчуци, броколи, цитрусови плодове, че-
рен дроб, бъбреци

Черният дроб съдържа повече витамини, 
отколкото предполагате

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.

 

065



„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

Б
ългаринът е доста изнервен. 
Свикнали сме да обясняваме 
това с тежките социално-ико-
номически условия, в които жи-

вее. Материалното благополучие оба-
че също не е гаранция за душевен 
комфорт. Оглеждате се около себе си 
и какво забелязвате? 
Иванов например от горния етаж е 

пълно куко, хваща дръжките на вра-
тите с кърпичка. А Добрев – умен 
мъж, но постъпва като пълен иди-
от. Преводачката – страхотна жена, 
само дето още ходи на море с май-
ка си. А за шефа да не говорим. На 
вратата му трябва да се закачи пре-
дупредителна табелка „ВНИМАНИЕ! 
ЗЛО КУЧЕ!“. А иначе всичко му е на-
ред – бизнесът, жената, колата, че и 
любовницата. Милкова, тя пък горка-
та, нали съпругът є така є е сплес-
кал самочувствието, че гласът  є не 
се чува по цели дни.
Когато дълго живее в някакво със-

тояние, човек някак си свиква с него 
и започва да му се струва, че то е 
нормално. 

ЧОВЕКЪТ КЪМ ВСИЧКО ПРИВИКВА 
И към емоционално-психичния дис-

комфорт – също. Адаптира се и даже 
не забелязва колко му е зле. Това оба-
че съвсем не значи, че не вижда и 
не усеща, че не му е добре. Напро-
тив! Доста често отбелязва това: 
„Скапан живот!“; „Скапана държава!“; 
„Всички са скапаняци!“. 
Чували сте навярно как някой спо-

деля: „Много се промених с годините, 
амортизирах се, уморих се. Избухвам 

за дреболии и после се чудя на себе 
си защо го правя.“ Друг пък се жал-
ва: „Да му се не знае и късметът в 
моя живот!“ Или пък жена разгова-
ря с приятелката си: „Абе, ти все на 
такива мъже налиташ!“
На пръв поглед – нищо особено. Жи-

вот! Нормален човешки живот. На 
нормални хора. Но предвид описаното 
по-горе колко от нас са нормални на-
истина? Сякаш ни е сполетяла някак-
ва повсеместна беда. Оказваме се 

В ПЛЕН НА НЕВРОТИЧНОТО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ 

Само че яростно отричаме това. И 
за това отрицание изразходваме огро-
мна енергия. Ценна енергия, която би 
могла да ни послужи да творим. Как-
во да творим? Съдбата си, детайли-
те на своя живот, благата, отноше-
нията помежду ни. Това са нещата, 
които заслужават нашата ценна жиз-
нена енергия. 
По време на война или друго природ-

но бедствие човек живее под тежък 
стрес. Неговият живот е в опас-
ност, трябва да оцелее. Инстинктът 
му за оцеляване е задействан в най-
висша степен. И той е зает изця-
ло с това. 
Но война сега няма. И бедствия не 

ни грозят всеки ден... И този наш 
мощен инстинкт за оцеляване сякаш 
остава „безработен“. Поработва тук-
таме „на парче“, но средата, в която 
живее съвременният човек, е далеч 
по-защитена в сравнение със средата, 
в която са живели предците му. 
Ние обаче продължаваме да се ог-

леждаме за опасности наоколо. Хищ-
ни животни не ни дебнат отникъде. 
Други врагове също няма. И започва 
да ни се струва, че... 

НЯКОЙ ИСКА ДА НИ ИЗМАМИ 
Че партньорът ни се кани да ни 

напусне, защото напоследък много си 
крещим. Че детето ни тръгва по лош 
път, защото започва да отстоява сво-
ята самостоятелност. А навън го деб-
нат заплахи – лоши приятели, вредни 
навици. „Личният ми лекар, и той е 
един некадърник! – оплака ми се една 
моя приятелка. – Твърди, че нищо ми 
няма, а аз все пак имам сърцебиене, 
прилошава ми и не спя добре. Започ-
вам да се тормозя, че ще ме уволнят, 
защото не се справям с работата. А 
как да се справям, като съм толко-
ва изтерзана от всичките тези запла-
хи? Естествено, че не съм в най-до-
брата си форма. А ако ме уволнят?... 
Не! Тази няма да я бъде! Със зъби и 
нокти ще се боря да запазя работата 
си. Това е въпрос на оцеляване.“ 
Ето как се завърта затвореният 

кръг на неврозата. Сигурно ще раз-
познаете себе си или някои свои близ-
ки в думите на моята приятелка. 
Може да продължим сценария и ната-
тък. Също ще ви се стори познато. 

ОЦЕЛЯВАНЕ

– светва червената лампичка. „Няма 
да се дам!“ Отчаян и доведен до без-
умие, нашият човек се изправя с гра-
ната в ръка и крещи с пяна на ус-
тата и сълзи в очи: „Никой да не се 
доближава. Не искам нищо да чувам, 

ОМАГЬОСАНИЯТ КРЪГ НА
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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 
обадите 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 приятелка-
та си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

нито да виждам. Само ако ме пипне-
те, ще взривя и вас, и себе си – все 
ми е едно.“ 
Другите са стъписани. Въпросът е 

на живот и смърт. Но те не раз-
бират защо. Та нали никой не иска 
живота му. Настава пълно обърква-
не. Постепенно започват да се око-
питват. Някои тръгват да го спася-
ват: „Как така не успяхме да разбе-
рем горкия човек!“ Други си казват: 
„Сега е моментът да блесна като ге-
рой и да се възползвам от ситуаци-
ята.“ Трети са още по-крайни: „Да 
го убием, иначе ще ни завлече със 
себе си!“ 
Е, всички сме хора и нищо човешко 

не ни е чуждо. 
Инстинктът за оцеляване като ве-

рен страж на нашия живот е винаги 
на пост. Само че, формиран първона-
чално за изпълнение на прости биоло-
гични задачи (когато човекът е жи-
вял сред природата), сега той трябва 
да се справя и с правилата на съвре-
менната култура и цивилизован свят. 
Налага се да решава задачи, поставе-
ни от морала, хуманността и соци-
алната отговорност. И конфликтът 
между изначалното предназначение на 
нашия психичен апарат и необходи-
мостта да се живее „културно“ и 
„по правилата“ стои дълбоко в осно-
вата на цялото това „безумие“, пре-
дадено в конкретни образи по-горе.  
Иначе казано, има

КОНФЛИКТ МЕЖДУ СЪЗНАНИЕТО 
И ПОДСЪЗНАНИЕТО 

Съзнанието натиска подсъзнанието 
и иска да го контролира. А то като 
всеки дивак не се поддава на контрол. 
Съзнанието включва в действие голя-
ма част от силите си за контрол, но 
подсъзнанието се подчинява само час-
тично и усърдно протестира. В ре-
зултат на този конфликт се ражда 
симптомът. А симптомът е видими-
ят аспект на конфликта. И това е 
нещото, което фиксира вниманието 
на човека и от което той иска да се 
избави, не подозирайки сериозността 
на конфликта, който стои в основа-
та на неговото страдание.  

При психотерапевта хората идват 
с най-различни симптоми – страхове, 
трайно понижено настроение, хронич-
на умора, избухливост, телесни оплак-
вания с психогенен произход, натрап-
чиви мисли или действия, проблемни 
взаимоотношения и какво ли още не. 
Спектърът и вариантите на тези 
симптоми са ужасно широки. 
Но защо и как възникват те? 
Стресът? Разбира се, той е обекти-

вен виновник. Прословутите житей-
ски проблеми, конфликтите с близки-
те или на работното място, лошо-
то самочувствие, смъртта на близък 
човек или друга загуба – да, всичко 
това са наистина неприятни, но все 
пак нормални неща. Кой човек няма 
трудности в живота, на работа или 
вкъщи?! И все пак при едни хора се 
формира невротичен симптом, а при 
други – не. При едни се формира един 
симптом, а при други – друг. Да, 
няма особена логика.
Противно на предполагаемото, симп-

томите в случая са реакции на психи-
ката и тялото, предназначени да от-
странят конфликта. И частично ус-
пяват, като 

„СКРИВАТ“ КОНФЛИКТА 
ОТ ВНИМАНИЕТО НИ 

и така до известна степен го смек-

чават. Проблемът се решава по кос-
вен начин, чрез създаването на нов 
проблем. Така симптомът, колкото и 
неприятен да е, се явява временно ре-
шение на проблема. Колкото по-силен 
е симптомът, толкова по-сигурно е, 
че жената, при която той се про-
явява, няма да забелязва, че мъжът 
є є изневерява. Така де, съзнанието 
на жената е заето с много по-важно 
нещо – да боледува! 
Симптомът отклонява вниманието 

от истинския проблем, който обикно-
вено е много болезнен и толкова не-
приятен, че не ни се мисли за него. И 
така, от една страна, наличието на 
симптом облекчава, а от друга – той 
усложнява живота и вреди на негово-
то качество. 

ПАТОВА СИТУАЦИЯ 
И ето го нашия човек, изпушил от 

напрежение, с граната в ръка, незна-
ещ накъде да поеме, безпомощен и уп-
лашен. Готов да взриви и себе си, и 
света около себе си. 
Остава му един път – право при 

психотерапевта. Специалистът ще 
разплете кълбото. Ще обясни на па-
циента, че всеки има право да иска 
да живее щастливо. И че щастливо 
може да се живее и въпреки житей-
ските несгоди. 
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ГРАДЪТГРАДЪТГРАДЪТ

ВЪЗДУШНИТЕ КУЛИ В 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДИН 
ГРАД ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ 
СЕ ПРЕВРЪЩАТ В СЪВСЕМ 
ИСТИНСКИ. ПО-НЕПРИЯТНО Е, 
КОГАТО ТЕ СА ОТ БОКЛУК...

ВОЙНАТА НА СМЕТ 

И СМЕТКИ 

е нещо, което обаче оста-
вяме на сериозните анали-
затори. Много по-интерес-
ни в случая са не действи-
ята на кмет, концесионери 
и общински съветници, а на 
обикновените граждани, ко-
ито превърнаха кризата със 
сметта в артфеномен.
Първо, всеки квартал се 

сдоби с множество сметни 

палати в буквалния смисъл 
на думата. Уникалната им 
архитектура свидетелства-
ше за много неща: лъскави-
те надписи по торбичките 
например издаваха откъде 
пазаруват местните, а ви-
дът на отпадъците пък – 
социалния им статут. Кра-
тък полъх на вятъра обаче 
разрушаваше тези произве-
дения на изкуството, за да 
бележи с тях близката гра-
динка. С будистко самооб-
ладание граждани и граж-
данки на следващото утро 
започваха наново своя гра-
деж – и така, докато бо-
ботенето на колата, отго-
варяща за чистотата, се 
окажеше не халюцинация, а 
факт.

ИЗНАСЯНЕТО НА 

СМЕТТА ОТ ВКЪЩИ 

се превърна не в политически 
въпрос, както ни заплашваха 
говорители от всички те-
левизионни канали, а в поч-
ти невинна игра, стартира-
ща от точката на дузпата 
– там, където започва да 
прелива и контейнерът от-
пред на улицата. Със спокоен 
финт, достоен за Бербатов 
с топка в краката, мнози-
на разхождаха смело своята 
торбичка със смет до кула-
та на съседите, включвайки 
се в техния градеж.
Скоро обаче покрайнините 

на София станаха направо 
неузнаваеми. За разлика от 
скъпите централни улици, на 
които квадратен метър за-

строена площ трудно слиза 
под 1000 евро дори и в ус-
ловия на икономическа кри-
за, равното Софийско поле, 
изпъстрено с панелни блоко-
ве и модерни строежи, блес-
на с празните си чисти кон-
тейнери. Смяната на кара-
ула при концесионерите до-
кара там нови кофи, под-
редени само за един ден и 
една нощ като сложен пъзел 
между блоковете. Местни-
те се отблагодариха, като 
поне временно ги използваха 
по предназначение, а не за да 
маркират с тях паркомяс-
то например. Наводненият с 
боклуци център повдига са-
мочувствието на жителите 
на крайните квартали – ня-
как си те се чувстваха пї 
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софиянци, щом можеха да 
изхвърлят боклука си в ко-
фата, а не около нея...

КРИЗАТА С БОКЛУКА 

УЧИ И НА СОЦИАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

побързаха да изтъкнат мо-
дерни анализатори. Вместо 
в жива околна среда, изпъс-
трена с дръвчета и цве-
тенца, столичанинът се 
оказа част от изкуствен 
пейзаж, населен с бутилки 
от светло пиво, подозри-
телно миришещи консерви 
и нездравословно изглежда-
щи – досущ като обита-
валата ги храна – опаков-
ки... Справедливо според ня-
кои, защото в края на краи-
щата това била и средата, 
която съвременният човек 
обитава. Но ако разопакова-
ме този проблем, на дъното 
му може да видим и причи-
ните, поради които сме се 
оказали пленници на нещо, 
създадено уж да ни улесня-
ва (за опаковките говоря). 
Заети обаче да разкъсваме 
опаковките, не виждаме, че 
те остават да се търка-
лят в краката ни, предиз-
викателно иронизирайки и 
самата ни култура.

МОДЕРНИТЕ ВРЕМЕНА 

РАЖДАТ И МОДЕРНИ 

РЕШЕНИЯ 

на въпроса, какво да правим 
с боклука си. И лаптоп от 
последно поколение например 
се оказва ненужна вещ и по-
голям проблем за природа-
та на фона на един прост 
уред, какъвто е компосте-
рът. Създаден съобразно с 
биологичните закони, той 
е изграден така, че да по-
чиства след нас. Това, кое-
то бабите и дядовците ни 
са правели неволно, имаме 
шанс да превърнем в ритуал 
за доброто на околната сре-
да. Уредът буквално изяж-
да всички биологични отпа-
дъци, които домакинството 
произвежда, като ускорява 
процесите на разпадане, при 
това без да събира на седян-
ка всички мухи от кварта-
ла. Напълно безобидно и не-

забележимо вкарва в дейст-
вие законите на природата 
и вместо люспи от лук и 
обелки от картофи разпола-
гаме с висококачествена су-
ровина, благодарение на коя-
то мушкатото би цъфнало 
с чудни цветове.

КОМПОСТЕРИТЕ 

СА ХИТ СРЕД ПРИРО-

ДОЗАЩИТНИЦИТЕ

А за нуждите на град-
ския човек се произвеждат 
и такива, които спокойно 
могат да заемат просто 
едно кътче от балкона – 
не по-големи са от бидонче-
то, в което наесен кротко 
дремят няколко зелки...
Не обаче този миникон-

тейнер вкъщи е екореволю-
ция – тя е в ръцете на ра-
дикални екозащитници, за-
щото новото време раж-
да и тях. Засега са отшел-
ници, но нищо чудно гра-
дове като София да пре-
дизвикват все повече хора 
да потърсят свое собстве-
но решение на проблемите 
с боклуците.
Един от тях е Устойчи-

вия Дейв, който държи в 
течение на експерименти-
те си всички чрез собст-
вен блог в интернет. Г-н 
Чемъдейс всъщност е ува-
жаван оператор, работещ 
за холивудски продукции и 
дори живее в покрайнините 
на Лос Анджелис. Започва 
своята мисия в началото 
на миналата година, като 
целта му е да провери как 
можеш да живееш... без 
да изхвърляш боклук. Спо-
ред иронични подмятания 
на читателите на блога му 
съвсем скоро жена му щяла 
да изхвърли и собствения 
си съпруг в жълтия кон-
тейнер за рециклиране, но 
засега на фронта Чемъдейс 
всичко е спокойно. Че ста-
ва нещо нередно, се вижда 
само по снимките от ма-
зето на Устойчивия Дейв, 
което е пълно с пластма-
сови бутилки и картонени 
опаковки. Като истински 
гуру на живота без смет 

той обяснява колко вре-
дят те и дори споделя, че 
се наложило да донесе със 
себе си всички бутилки от 
изпитата по време на се-
мейната отпуска в Мекси-
ко минерална вода. Резулта-
тът в крайна сметка е за-
шеметяващ: за една година 
семейството изхвърля само 
15 кг боклук, като всичко 
друго отива в компостера.
По луди идеи с Дейв може 

да се състезава и друг аме-
риканец. За да пести вода, 
Джей посещава не тоалетна-
та си, а ливадата пред дома 
си. Изкупува стара мазни-
на, в която са се пържели 
картофи, за да кара с нея 
престарелия си „Мерцедес“. 
„Всичко в името на приро-
дата“ е девизът и на лич-
ния му живот. Личи си, че 
го следва неотклонно, по раз-
дялата с хубавката му прия-
телка, която според него ка-
рала джип с голям разход на 
бензин.

ТЕЗИ ХОРА СА ОТ ГРА-

ФАТА „ЛЮБОПИТНО“

но твърде любопитно е и 
това да се състезаваш по 
тротоара с найлонова тор-
бичка, която има за съюз-
ник вятъра. Мерките, с ко-
ито се правят опити да се 
ограничи разпространението 
им у нас, засега не са осо-
бено ефективни. Но все пак 
доведоха до лицензиране на 
технологии за производство 
на бързоразграждащи се тор-
бички. Бързоразграждащите 
се отпадъци от всякакво ес-
тество обаче засега изглеж-
дат като несънуван сън в 
един град, в който и прахта 
по улиците, и модерно пръх-
тящите джипове по трото-
арите, и виещите клаксони 
ни карат да се чувстваме 
като герои в истински уес-
търн. Жанр, който в Холи-
вуд наричат конска опера.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор 
на сп. „Усури“
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вдъхновеният вдъхновеният 
от самотаот самота

АКО ИМА АКТЬОР, С КОГОТО ПОВЕЧЕТО 

АМЕРИКАНЦИ ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И ЗА 

КОГОТО МОЖЕ С ПЪЛНА СИЛА ДА СЕ КАЖЕ, 

ЧЕ Е РЕАЛИЗИРАЛ АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА, 

ТОВА СЪС СИГУРНОСТ Е ТОМ ХАНКС. 

УСПЕХИТЕ МУ СА ТОЛКОВА МНОГО, 

НО ТОЙ СЪВСЕМ НЕ СЕ ОПИЯНЯВА ОТ ТЯХ 

И ДОРИ ГЛЕДА С ЛЕКА ИРОНИЯ НА ВСИЧКО, 

КОЕТО Е ПОСТИГНАЛ ДОСЕГА.
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Н
якои хора си лягат и 
си мислят: „Ех, колко 
чудесен беше днешни-
ят ден!“ Той пък е 

от онези, които постоян-
но се тревожат и се пи-
тат: „В какво се прова-
лих днес?“ Всъщност как 
може точно той, който се 
е снимал в толкова касо-
ви хитове и е отрупан с 
всевъзможни награди, да го-
вори за провали? Та той 
е вторият актьор след 
Спенсър Трейси, който 

ПЕЧЕЛИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО 

ДВА „ОСКАРА“
за главна мъжка роля във 
„Филаделфия“ и „Форест 
Гъмп“. Освен това за ролята 
си в „Спасяването на ред-
ник Райън“ Том е удостоен 
с най-висшата награда, дава-
на от американската армия 
за цивилни граждани, а спо-
ред списание Entertainment 

Weekly той е единственият 
актьор, който заслужава да 
получи хонорар от 20 млн. 
долара. Явно за разлика от 
повечето повярвали си звез-
ди Ханкс прекрасно осъзна-
ва, че никой не е застрахо-
ван от това рано или късно 
да се провали. И макар че 
сега е идол за милиони хора 
и минава за една от най-
уважаваните и влиятелни 
личности в шоубизнеса, той 
признава, че е имал своите 
ужасни моменти и че е пра-
вил неща, с които съвсем 
не се гордее.

ДЕТСТВОТО НА 
ТОМАС ДЖЕФРИ ХАНКС 
съвсем не е розово. Родите-
лите му постоянно се карат 
и в крайна сметка се раз-
веждат, когато той е 4-го-
дишен. Том остава да живее 
при баща си, който се жени 
още два пъти и се мести 
постоянно от град на град. 
Както обяснява Ханкс, „пре-
ди да навърша 10 години, 
имах три майки, много до-
ведени братя и сестри, сме-

них пет училища и десет 
къщи“. Невъзможността да 
се нагажда към промените, 
принудата постоянно да си 
търси нови приятели и от-
чаянието от раздялата на 
родителите му са част от 
проблемите, пред които е 
изправена бъдещата звезда. 
Том се чувства адски само-
тен и потиснат. Но това 
е неговата актьорска школа. 
Ето на какво се дължи дъл-
бочината при пресъздаване-
то на екрана на самотници 
като Форест Гъмп и Кора-
бокрушенеца в едноименния 
филм. Просто 

САМОТАТА Е ЧАСТ 
ОТ ЖИВОТА МУ

„Когато бях млад и се 
чудех какво да правя със 
себе си, съдбата ме срещна 
с ирландския режисьор Вин-
сънт Даулинг на един Ше-
кспиров фестивал. Спомням 
си, че той ми каза: „Замис-
лял ли си се, Том, че всич-
ки големи пиеси са за само-
тата. Всички големи исто-
рии са свързани със само-
тата. Ричард III е самотен 

мъж, също и Хамлет. Са-
мотата е нещо универсал-
но. Има го във всеки. Не-
зависимо каква ти е кул-
турата, независимо в как-
ва точка от света живе-
еш, самотата е най-голя-
мото нещо, срещу което 
всички се борим.“ 
Ханкс ще запомни зави-

наги тези думи. Затова за 
него водеща в избора на 
дадена роля е темата за 
самотата. „Не всеки е бил 
влюбен. Не всеки е чувст-
вал страстта по друг чо-
век. Не всеки е изпитвал 
какво е истинско приятел-
ство. Но всеки е бил са-
мотен поне на един етап 
от живота си. Преминал 
съм през много самотни 
периоди. Самотата е една 
от причините да бъда впе-
чатлен от актьорството. 
Когато отивах да гледам 
някоя пиеса или филм, аз 
чувствах, че не съм сам.“ 
Том признава, че чувство-

то да не можеш да наме-
риш своето място, толко-
ва силно по времето на не-
говото израстване, все още 

е част от него, макар и 
сега да е женен и да може 
да се похвали с дълъг и ус-
пешен семеен живот. „Ро-
дителите ми се разведоха 
и заради това ми се нало-
жи да се местя постоянно. 
Бил съм объркан и самотен 
за много дълго време. Но 
в крайна сметка си мисля, 
че е хубаво човек да оста-
ва насаме със себе си. И 
ако ги нямаше самотните 
периоди в живота ми, ня-
маше да имам въображени-
ето и силите, които имам 
сега. Нямаше да имам дори 
чувството за хумор, което 
имам сега.“

ПЪРВИЯТ БРАК 
НА ХАНКС 

е със Саманта Луис. Той 
прави първите си стъпки в 
актьорството, тя също е 
кандидат-актриса и двама-
та се запознават при поста-
вянето на една пиеса в Ка-
лифорнийския университет. 
От партньори на сцената 
Том и Саманта стават та-
кива и в живота. Раждат 
им се две деца – Колин, 
който също ще поеме по 
техните стъпки, и Елиза-
бет. Ханкс обаче поставя 
кариерата си на първо мяс-
то и нехае за семейство-
то. Потръгва му в театъ-
ра, започват да го канят и 
в телевизията, а оттам и 
в киното. Така той често 
е далеч от съпругата и де-
цата си и в крайна сметка 
бракът му се разпада. „Най-
лошата страна на раздяла-
та бе, че обричам собст-
вените си деца на същото, 
което съм изпитал и аз на 
тяхната възраст. Чувствах 
се ужасно виновен.“ 
Все пак, поучен от греш-

ките си, Том се жени за 
актрисата Рита Уилсън, 
която между другото е с 
български корени (баща є е 
от родопско село, но живее 
отдавна в Америка). Тя му 
ражда още две деца. Ханкс 
не може да спре да хвали 

Преди три години Том Ханкс се снима в „Шифърът на Леонардо“. 

Екранизацията по романа на Дан Браун не бе приета особено ла-

скаво от критиците, а и самият актьор бе порицан за изявата си и 

най-вече за ужасната си прическа. Все пак филмът пожъна неверо-

ятен успех и спечели над 750 милиона долара. Така че сега ни пред-

стои отново да видим Ханкс като професор Лангдън в „Ангели и де-

мони“. В новия филм Лангдън се завръща във Ватикана, за да спаси 

църквата от най-стария є враг: Илюминатите. Това древно тайно 

общество подготвя опасен план, който може да бъде объркан един-

ствено от професора по история. Само той може да дешифрира мис-

териозните кодове на Илюминатите, скрити в древните символи 

на земята, въздуха, огъня и водата. Разбирайки за смъртоносната 

опасност, Лангдън заминава за Рим, където обединява сили с краси-

вата и енигматична италианка Витория Ветра. Впускайки се в без-

спирно преследване през заключени гробници, опасни катакомби, без-

людни катедрали и до сърцето на най-тайното подземие на света, 

двамата ще проследят 400-годишния път на Илюминатите, който е 

единствената надежда за оцеляването на Ватикана. Колкото и да не 

ви се вярва, Ханкс казва по повод на ролята си, че наистина вярва в 

Бог, и няколко пъти подчертава, че не вярва в конспиративни теории. 

Това го поставя в интересна позиция, след като играе герой в поре-

дица, основана на неортодоксалните схващания и възгледи на писа-

теля Дан Браун. Според актьора конспиративните теории се създа-

ват от хора, които... просто могат да продават книги за конспира-

тивните теории.

„АНГЕЛИ И ДЕМОНИ“



съпругата си. От нея той 
получава подкрепата, за коя-
то винаги е мечтал. „Жене-
ни сме повече от 21 години 
и сме влюбени от четвърт 
век. Рита е моят живот. 
Работата ми е страхотна 
и аз я обичам, но няма по-
важно от семейството ми. 
Не мога да си представя 
свят, в който няма да имам 
дом и семейство.“ 
Освен щастливи съпрузи 

двамата са и успешен про-
дуцентски тандем. Проду-
цираните от тях филми 
„Моята голяма луда гръцка 
сватба“ и „Mamma Mia!“ се 
превръщат в касови шам-
пиони.
Малко хора знаят, че Том 

има странно хоби – 

КОЛЕКЦИОНИРА 
ПИШЕЩИ МАШИНИ 

Признава, че е готов да 

похарчи цяло състояние, за 
да обогати колекцията си, 
в която вече има над 80 
машини. Друг не чак тол-
кова известен факт за него 
е, че е далечен роднина на 
президента Ейбрахам Лин-
кълн. А дали след толко-
ва много успехи Ханкс не 

изгаря от желание да оп-
ита късмета си и в поли-
тиката? 
„Нищо не може да ме на-

кара да се изявявам на поли-
тическата сцена. Политика-
та никога не ме е вълнува-
ла“ – категоричен е той.

Ивайло ТОДОРОВ

БЛИЦИНТЕРВЮ
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– КОЕ Е НАЙ-ТРУДНОТО НЕЩО, КОГАТО ИГРАЕШ ЛАНГДЪН?

– Да разбера как работи мозъкът му. Как той стига от едно 

заключение до друго толкова бързо. Той е специалист по сим-

волите, с енциклопедични познания за кодове, гатанки, мислов-

ни игри, загадки, както и по история. Лангдън може да напра-

ви връзка между всичко това. Един символ може да представля-

ва различни гледни точки и само той може да им придаде сми-

съл. Лангдън е може би единственият човек в света с подобни 

умения. 

– ФИЛМЪТ ОСТАВА ЛИ ВЕРЕН НА КНИГАТА?

– Книгата е била написана, когато компютрите са били доста 

по-старомодни от днешните, имало е по-малко медии и никакъв 

интернет. Според Дан по това време избирането на нов папа не 

е вълнувало никого освен няколко телевизионни екипа. Днес по-

добен избор е истинско медийно събитие. В този смисъл книга-

та е допринесла за модернизирането на културата ни. 

– КАКВО НАЙ-МНОГО ТИ ХАРЕСВА В САМАТА ИСТОРИЯ?

– Чистотата на спора Големият взрив срещу Сътворението. Нито едно 

от тези неща не е повлияло върху нашето ежедневие, но определя духов-

ната ни същност. Да се спори кое е по-важно – науката или вярата, из-

исква усилия и много страст и от двете страни. Всяко доказателство в 

полза на една от двете теории само подсилва още повече мистерията. 

– ПРАВИЛНО ЛИ Е ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ СЮЖЕТЪТ ОТРАЗЯВА ДВЕ МОДЕР-

НИ ПАРАНОИ – ТЕРОРИЗМА И ВЯРАТА, ЧЕ ВИНАГИ СЕ СЛУЧВА НЕЩО 

ЗАД КУЛИСИТЕ, КОЕТО СИ ОСТАВА В СЯНКА?

– Всеки познава резултатите от тероризма, а конспиративните тео-

рии се прицелват във всичко, което се случва по света. Двете често 

вървят ръка за ръка, а в случая с „Ангели и демони“ основната цел не е 

да натрупаш богатство, а да имаш по-голямо влияние. 

– ПРОУЧИ ЛИ ИЛЮМИНАТИТЕ? КАКВО МИСЛИШ ЗА ТЯХНАТА ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ? КАКВО СПОРЕД ТЕБ Е ИСТИНА И КАКВО ИЗМИСЛИЦА ЗА НЕЯ?

– Да, проучих ги, препрочитайки книгата на Уилям Манчестър „Свят, ос-

ветяван само от огъня“ и тонове други материали. Аз чета история по-

стоянно, така че изпитах истинско удоволствие. Материалите, които 

най-много ме впечатлиха, премахваха конспиративните аспекти в „Ан-

гели и демони“, но засилваха жестокостта на убийствата. Лангдън има 

тонове от факти за проучване. 

– ТИ СЕ ИНТЕРЕСУВАШ ОТ ИСТОРИЯ И КАЗВАШ, ЧЕ РИМ Е ПЪЛЕН С 

ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ПАМЕТНИЦИ. ИМАШЕ ЛИ ВЪЗ-

МОЖНОСТ ДА ПРОУЧИШ И РАЗГЛЕДАШ ГРАДА, ДОКАТО БЕШЕ ТАМ? 

– Не само го проучих, но и успях да го почувствам. Живяхме в града цял 

месец и всеки ден работехме насред декори, излезли като че от пощен-

ски картички, обградени от слоеве история. Да изпиеш едно еспресо 

или да гледаш мач от Европейското по футбол в малко кафене, бяха без-

ценни моменти за мен. В паузите между снимките успях да разгледам на 

спокойствие улиците, сградите, да се насладя на гледките. Все едно бях 

в центъра на събития от древния Рим, Великата Римска империя и Вто-

рата световна война. 

– ГОВОРИ СЕ, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА СНИМКИТЕ СИ ПОМОГНАЛ НА ЕДНА 

БУЛКА ДА СТИГНЕ ДО ПАНТЕОНА, КАТО СИ ДЪРЖАЛ ШЛЕЙФА НА РОК-

ЛЯТА Є И СИ Я ОТВЕЛ ДО ОЛТАРА. ТАКА ЛИ Е НАИСТИНА?

– Кой да предположи, че в Пантеона се правят сватби. Имахме две сце-

ни и един ден да ги заснемем пред една от най-известните сгради в 

света. Булката и баща є трябваше да влязат подобаващо, независимо 

че точно в най-важния є ден се снимаше някакъв филм. Лимузината не 

можеше да я докара до вратата, затова аз є предложих ръката си, за да 

я отведа. Беше приказен момент за всички от екипа, ще запомним този 

сватбен ден. 

Интервюто е предоставено от „Александра филмс“
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С
инеокият красавец, до-
казал колко е артис-
тичен и чаровен чрез 
всичко, което прави, 

печели симпатиите даже на 
конкурентите си. Но ако 
някой очаква, че с това ин-
тервю ще му бъде сервира-
на поредната порция клюки 
от живота на шоубизнеса, 
ще остане разочарован. Това 
тук е Миро, такъв, какъв-
то на нас ни харесва – ес-
тествен, откровен, дирек-
тен и без чужди мисли. 
– КАКВО НЕ ЗНАЯТ ХОРА-

ТА ЗА МИРО?

– Колко съм секси гол, с 

роза между зъбите. (Смее 

се.) Всъщност знаят само 
това, което им кажа, а то 
не е много. И не е инте-
ресно.
– КАКВО ИСКАШ ХОРАТА 

ДА МИСЛЯТ ЗА ТЕБ?

– Че давам всичко от себе 
си, за да направя страхотно 
шоу. Останалото не е моя 
грижа, не мога да съм сим-
патичен на всички, някак си 
дори и не ми се иска. Па-
ралелът между мен и божия 
син е неуместен, но Хрис-
тос беше Любовта и Ми-
лостта в плът тук, на зе-
мята, и пак го разпнахме, 

нали? Какво остава за един 
музикант от Добрич, при 
това  с недостатъци, ня-
кои от които несимпатич-
ни, други направо неприят-

ни. (Смее се.)
– НЕЩО, КОЕТО СИ ЧУЛ 

ЗА СЕБЕ СИ И ТЕ Е ЖЕ-

ГНАЛО?

– На наградите на БГ радио 
миналата година един всеки-
дневник подкани организато-
рите освен призовете, кои-
то отнесох,  да ми дадат 
и награда за „най-нетакти-
чен артист“. Жегна ме, че 
не си я получих. В крайна 
сметка, заслужих си я чест-
но. (Смее се.)

– ВИНАГИ ЛИ СИ УСМИХ-

НАТ, ИЛИ УСМИВКАТА ЗА 

ТЕБ Е СЦЕНИЧНО КЛИ-

ШЕ, ПРИДОБИТО ОТ РУ-

МИРО:
„ВЯ Р В А М В ГО С П О Д И В С Е Б Е С И“„ВЯ Р В А М В ГО С П О Д И В С Е Б Е С И“

С
ни

м
ки

 А
В

А

Живот ПО НОТИ
– КОГА ГУБИШ КОНТРОЛ?
– Бързам да се овладея, така че 

не ми личи.

– КАКВО ТЕ ПРАВИ ОМИРО-
ТВОРЕН?
– Бог, любовта, смирението. 

– ЗАЩО АВГУСТ Е СЕПТЕМ-
ВРИ?
– Тайна! Който може да чете 

между редовете, ще разбе-

ре. Така или иначе песента не 

беше насочена към всички.

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ
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ТИНА?

– Когато съм щастлив, се 
усмихвам, когато ми се пее 
– пея, когато съм тъжен, 
пея и плача.
– СЪЗНАВАШ ЛИ КОЛКО 

СИ ТАЛАНТЛИВ? КОЛКО 

ТРУД ТИ КОСТВА ТОЗИ 

ТАЛАНТ?

– Имам дарба, наречена ха-
ризма, това е различно от 
талант (талант в Римската 
империя е монетна единица 
с висока стойност). Моята 
дарба ми е дадена, дарена с 
някаква цел и няма да се ос-
тавя да бъда убеден от биз-
нес, политически или религи-
озни групи как да я упраж-
нявам, както често се оп-
итват да ми вменят. Знам 
само, че един ден ще отго-
варям пред Бог за това, как 
съм я употребил и с каква 
цел. От друга страна, мисля 
за себе си като за добра 
машина – ефективен съм в 
едно, а за другото намирам 
правилните хора.
– КАКВО МОЖЕ ДА ПО-

ПРЕЧИ НА ТАЛАНТА ТИ?

– Неправилната му упо-

треба.
– ПЕЧЕЛИШ НАГРАДИ И 

ПРИЗНАНИЕ НА ВСИЧКИ 

ФРОНТОВЕ. ИМАШ ПРИ-

ЗНАНИЕТО ЗА НАЙ-ПО-

ПУЛЯРЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В 

МОМЕНТА. КОГА ЧОВЕК 

СЕ НАУЧАВА ДА ВЯРВА В 

СЕБЕ СИ?

– Не разсъждавам по този 
начин. Аз съм работещ мъж, 
с неограничено работно вре-
ме, не искам да ми остава 
време да се замислям как-
во или колко съм постиг-
нал. По-скоро се вълнувам 
от методите, с които го 
правя. Не всичко е на всяка 
цена, нито пък средствата 
оправдават целта.
– ИНДИВИДУАЛИСТ ЛИ 

СИ, ИЛИ СИ ЕКИПЕН ЧО-

ВЕК?

– Обичам да работя в екип, 
изслушвам всекиго. И след 
това всички правят това, 
което аз искам. (Смее се.)

– ДУЕТИТЕ СА ТВОЯТА 

СТИХИЯ. КАКВО ТЪР-

СИШ В ДУЕТА – СЕБЕ СИ 

ИЛИ НАЙ-ДОБРОТО ДО-

ПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВОЯТА 

ЦЯЛОСТ? 

– Нищо подобно. Просто по 
метода на старите монар-
хии и аз разширявам сфера-
та си на действие със спо-
лучливи бракове. Пардон, ду-
ети. (Смее се.) 

– ТУРНЕТО „ОМИРОТВО-

РЕН“ ЩЕ ПРЕМИНЕ ПОД 

МОТОТО „ЛЮБОВТА Е 

ВЕЧНА“. КАК БИ ОПРО-

ВЕРГАЛ БЕГБЕДЕ, ЧЕ ЛЮ-

БОВТА ТРАЕ САМО ТРИ 

ГОДИНИ?

– Божието слово казва „Лю-
бовта е вечна“, не аз. Бегбе-
де по презумция е опровер-
ган. Може би любовта на 
неговите читатели, която 
беше по-кратка и от 3 го-
дини, го е вдъхновила. Като 
за сравнение ще дам Библи-
ята, някои части от коя-
то са на 6000 години и още 
е най-тиражираният и тър-
сен печатен материал, осно-
вополагащ за живота на ми-
лиарди по света. Аз лично 
съм влюбен в нея от 13-го-
дишен.
– КАК ПЕСЕНТА „АВГУСТ 

Е СЕПТЕМВРИ“ ОТ АВТО-

БИОГРАФИЧНИЯ АЛБУМ 

„ОМИРОТВОРЕН“ ПРО-

МЕНИ ЖИВОТА ТИ? 

– По никакъв. По-правилно е 
да кажа, че животът ми ме 
подведе да я напиша.
– КАЗВАТ, ЧЕ РАЗДЯЛАТА 

ОБЛАГОРОДЯВА И ОМИ-

РОТВОРЯВА?

– И озлобява.
– МОЖЕШ ЛИ ДА НАКА-

РАШ НЯКОГО ДА ТЕ ОБИ-

ЧА, БЕЗ ДА ПРЕЧУПИШ 

ВОЛЯТА МУ? 

– Да, но това е тайно уме-
ние, което само аз владея. 
(Смее се.) И тези, които са 
чели „Проповедта на плани-
ната“. (Смее се.)

– ПРИЕМАШ ЛИ РЕВНОС-

ТТА КАТО ДОКАЗАТЕЛ-

СТВО ЗА ЛЮБОВ?

– Бог ревнува, следовател-
но – да.
– В КАКВО ВЯРВАШ?

– В Господ, в себе си и в 
малко приятели.
– КАК ОПРЕДЕЛЯШ ПРО-

ЕКТИТЕ, С КОИТО СЕ ЗА-

НИМАВАШ? ПРАВИШ 

РАЗЛИЧНИ ДУЕТИ, ЗАИ-

ГРАВАШ СЕ И С ПОПФОЛ-
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КА, ПЕЕШ НА РАЗЛИЧНИ 

ЕЗИЦИ – АНГЛИЙСКИ, 

ФРЕНСКИ. СМЯТАШ ЛИ, 

ЧЕ ИМАШ ШАНСОВЕ ЗА 

УСПЕХ ИЗВЪН БЪЛГА-

РИЯ?

– Въпрос на решение и 
стратегия от моя страна 

и от страна на екипа ми. 
Каквото сме казали, сме го 
направили. Ако поискаме, и 
това ще направим. Ако по-
искаме!
– НОВИНАТА ОКОЛО ТЕБ 

Е ОБЯВЯВАНЕТО НА 13-

ТЕ ДАТИ ОТ СЪВМЕСТ-

НОТО ВИ ТУРНЕ С ЦИРК 

„БАЛКАНСКИ“. КАК ВЪР-

ВИ ПОДГОТОВКАТА НА 

ТУРНЕТО? КАКВО ДА ОЧ-

АКВАМЕ? С КАКВО ТОВА 

ТУРНЕ ЩЕ Е РАЗЛИЧНО?

– Очаквайте преживява-
не, което да остави добра 
следа у всекиго. Вълнуващо 
приключение за всеки, който 
реши да се остави в ръцете 
ни да го забавляваме.
– ЗАЩО ПОД КУПОЛА 

НА ЦИРК? В БЪЛГАРИЯ 

ЦИРКЪТ НЯМА ЗАВИД-

НА СЪДБА. ОБИЧАШ ЛИ 

ЦИРКА? СВЪРЗАН ЛИ Е 

ИЗБОРЪТ ТИ С ДЕТСКИ 

СПОМЕН?

– Това е идея, която имах 
отдавна, и моментът, в 
който да я споделя, дойде – 
да, обичам захарния памук и 
манежа на цирка. 
– КАКЪВ ИСКАШЕ ДА 

СТАНЕШ КАТО МАЛЪК? 

– Много странно, първо 
исках да стана руснак?! 
После космонавт, археолог, 
извънземно, откривател, 
кунг-фу боец, собстве-
ник на зоологическа гради-
на, мореплавател, изследо-
вател като Жак Ив Кус-
то, актьор, художник, соб-
ственик на кучешки впряг 
в Аляска, рибар... 

– ЕДНА ОТ КЛАУЗИТЕ ЗА 

АРТИСТИТЕ, УЧАСТВА-

ЩИ В ТУРНЕТО „ОМИ-

РОТВОРЕН“, Е, ЧЕ СЕ ЗА-

БРАНЯВАТ ИНТИМНИ ОТ-

НОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕ-

НОВЕ НА ЕКИПА ПО ВРЕ-

МЕ НА АКТИВНИЯ ПЕРИ-

ОД НА ТУРНЕТО. ЗАЩО? 

ТОВА НЕ Е ЛИ ДОНЯКЪДЕ 

В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МО-

ТОТО ЗА ЛЮБОВТА?

– Е, това си го откраднах 
от Слави Трифонов и еки-
па му. Върши работа. (Смее 

се.)

– ИМА ЛИ НЯКОЯ ТЕЖ-

КА СЦЕНА В ПРОГРАМА-

ТА, ЗА КОЯТО СЕ ЧУДИШ 

КАК ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ?

– Да, вися с главата надолу 
от над 30 метра височина, 
хванат само за глезените. 
Не съм сигурен, че това ще 
остане във финалната про-
грама, но защо не. Публика-
та ми го заслужава, а и аз 
съм открай време циркад-
жия по душа.
– КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО 

ЗА ТЕБ СЕГА?

– Както винаги – здравето. 
Моето и на близките ми. 
Но турнето...  Турнето е 
страстта ми.

Интeрвю на 
Теодора СТАНКОВА

Лексикон
АМБИЦИИТЕ МИ...

...са постижими с труд и планира-

не. И с Бог пред мен.

ОБИЧАМ ДА...

...постигам целите си.

МРАЗЯ ДА...

...общувам с политици. 

ЦЕНЯ...

...това, което имам.

ПРИЯТЕЛИТЕ СА...

...част от семейството.

ГЛУПОСТТА Е...

...идеалната среда за развитие 

на бациликус булгарикус. 

СЪНУВАМ...

...миналото.

МЕЧТАЯ...

...и след това впрягам мечтите 

си на работа. 

ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ...

...спокойно, в мир със себе си. 

АКО БЯХ ЖИВОТНО, ЩЯХ ДА 

СЪМ...

...пирана или акула. Винаги когато 

ме питат коя зодия съм, казвам 

пирана или акула. 

ИСКАМ ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ, 

ЧЕ...

...ако не си вдигам телефона, то 

сигурно има някаква причина. За-

това възпитано да изчакат да 

върна обаждането. 

ОБИЧАМ ДА ЯМ... 

...това, което съм си сготвил сам. 

Ако е навън, да е на Средиземно-

морието, в малко семейно рес-

торантче, където готвят само 

прясно уловена риба. А ако пък е 

сготвена от рибаря – върхът!

ВЕЩИТЕ, КОИТО ЦЕНЯ НАЙ-

МНОГО, СА...

...подаръците от фенове. 

ИСКАМ ДА ЗАПАЗЯ...

...обективността си. 

ИСКАМ ДА СВИРЯ КАТО...

...себе си. 

ПЪРВАТА БАНДА, КОЯТО СЛУ-

ШАХ, БЕШЕ...

...„Тоника СВ“.

ОБИЧАМ ДА ХОДЯ НА...

...село, където и да е по света. 

ИСКАМ ДА КАЖА, ЧЕ...

...няма как да постигнеш каквото 

и да е, ако първо не се осмелиш.   

МОЕТО НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТ-

ВО Е...

...аналитичността. 

МОЯТ НАЙ-ГОЛЯМ НЕДОСТА-

ТЪК Е...

...аналитичноста.

ЛЮБИМИЯТ МИ ЦВЯТ Е...

...синият. 

ЛЮБИМИЯТ МИ АКТЬОР Е...

...Марлон Брандо.

ЛЮБИМИЯТ МИ ПЕВЕЦ Е...

...Франк Синатра.

ЛЮБИМАТА МИ ПЕВИЦА...

...по-скоро артист – Мадона. 

ЛЮБИМАТА МИ ГРУПА Е...

...„Бийтълс“.

ЛЮБИМИЯТ МИ СЕРИАЛ Е...

...„Приятели“.

ФИЛМИТЕ, КОИТО СЪМ ГЛЕДАЛ 

НАД 5 ПЪТИ, СА...

...Streetcar Named Desire, Six 

Degrees of Separations, Arizona 

Dreams, Star Wars. 

БИХ ИСКАЛ ДА ВЕЧЕРЯМ С...

...бих сервирал вечерята на Исус 

от Назарет и любимия ми апос-

тол Йоан. А, като казах „апос-

тол“, си помислих и за Левски. 
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– Кой е лидер? Хайде да дадем примери. – В моята детска градина лидер беше Васко Божанков. В първи клас, когато за нас нямаше нищо по-свещено от буквара и учителката, той събираше децата от махала-та, те му вярваха, гледаха го в очите и вървяха след него. Та, при един случай Васко събра децата и им каза: „Сега ще ходим да хвърляме камъни в язовира.“ Всички деца 15 ми-нути преди началото на часовете напълниха ученически-те си чанти с камъни от един строеж (никой не се беше сетил, че около язовира има камъни) и вместо на училище групата се отправи към язовира, който е доста отдалечен от града. Точно преди притеснените родители да тръгнат да ги търсят, от горния край на улицата се зададе група-та – всички голи до кръста, а отпред Васко Божанков си развява потника на един прът. Всички доволни, хвърлили камъните в язовира и развяват бяло знаме... Ето какво ли-дерът може да направи. Няма учител, няма училище...(След бурен смях около тази чудесна встъпителна история продължаваме да търсим и да обясняваме лидера.)

– Лидерът трябва да може да говори... 

– И да бъде красив.

– Махатма Ганди красив ли е, ега ти?

– По-важно е да може да говори красиво.

– Важно е да има харизма, което е различно 

от това да има красиви черти и перфектно 

телосложение. 

– Също така трябва да е облечен с риза, а 

не с тениска.

– Зависи. 

– Просто гледам този сервитьор, който е 

облечен с риза, и ми харесва повече, отколко-

то тези в онази, другата кръчма, които са 

облечени с тениски...

– Сервитьорите са униформени, не са ли-

дери. 

– Във всеки случай е хубаво да бъде спрет-

нат и да гледа в очите като този сервитьор. 

– Ти много мълчиш, какво ядеш? 

(Както се д
осещате, намира

ме се в 

ресторант и
 придаваме 

наш, собствен 

смисъл на п
онятието „р

аботен обяд
“.)  

– А кой решава, че някой е лидер?

– Другите, но и самият лидер. Разбира 

се, и от двете страни се решава това, 

но не се назовава. В служебната йерар-

хия е различно. Ако си например изпъл-

нителен директор, към теб непрекъсна-

то се обръщат с „господин директор“, но 

ако си лидер, никой няма да ти каже „гос-

подин лидере“. Тази дума няма звателна 

форма и хем е известно кои са лидерите, 

хем не се назовават. 

– Как хората се убеждават, че ти си 

лидер?

– Ако са ти се доверили и ако заедно из-

пълнявате нещо. 

– Значи трябва да се прави нещо... 

– Да се прави, но какво? И Хитлер е 

правил нещо, което е било пагубно. Пра-

вил е безумия и хората са му вярвали.

– Можеш да си злият гений и пак да си 

лидер, щом си в състояние да убедиш хо-

рата в определена идея и те да заста-

нат зад теб. Ти всъщност искаш да раз-

береш дали лидерът е добър човек?

– Да. 

– Ами, не е винаги добър човек, може да 

си лидер на лошите. На мафията, на уп-

равляващите или на опозицията, които 

все в някакъв момент са лошите.

За лидера
ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

невъзможността да
 водим раз

говор 

невъзможността да
 водим раз

говор 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

тема“, „от
 токче на 

токче”...

тема“, „от
 токче на 

токче”...
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– Най-добрият човек, когото познавам, съм аз. 

(Мълчание, а после бурен
 смях.)

– Исках да кажа, че човекът, когото познавам 

най-добре, съм аз. Ох, редактирах се, но късно.

– След като си го казала онова първото, значи 

то е истината. 

– Особено според Фройд. 

– Фройд отдавна не е лидер.

– Не е вярно, лидер е. 

– Е, в системата на нашето образование може 

и да е лидер все още, но лидерът трябва да 

бъде... нов. 

– В какъв смисъл? Той самият да се променя или 

да го сменят?

– Кога се изхабява лидерът?

– Когато не се променя. 

– Не изневерява ли на принципите си тогава?

– Не, просто е модерен, актуален, в час... 

– Лидерът също дава фира. Някои идеи също 

дават фира.

– А можеш ли да се научиш да бъдеш ли-
дер?

– Възможно е подобно обучение да ти 
разкрие, че си лидер или че не си. Но ако не 
си такъв по природа, няма как да станеш 
много добър единствено чрез обучението. 
Ако се направи състезание между лидери 
по природа и школувани лидери, първите 
ще спечелят. Един режисьор вероятно би 
предпочел да работи с природен талант 
вместо с бездарен, но школуван актьор. 
Хората биха последвали лидера по приро-
да, а не школувания. 

– Трябва да ти е „капнато“ лидерството, 
да ти прави кеф, не да го учиш. Ученето 
винаги е свързано с някакво насилие вър-
ху човека, в добрия смисъл на думата, раз-
бира се.  

– А правите ли разлика между центъра 
на компанията и лидера?

– Лидерът на компанията не е лидер, а е 
шут. Често тези, които забавляват ком-
панията, са от обслужващото звено, от 
ентъртеймънта. Те имат харизма, но не 
са лидери. Значи харизмата не е всичко за 
един лидер. Има харизматични хора, които 
са чаровни, могат да разказват вицове и 
да свирят на китара, но тях е по-правилно 
да наричаме „душата на компанията“. 

– Лидерът не е задължително да е много ком-

петентен човек. Защото, ако той е истински 

лидер, ще може да „изважда“ компетенциите на 

хората и да ги впряга за благото на всички. Как-

то и да експлоатира до дупка и най-скромните 

свои компетенции. Лидерът изисква от хората, 

които го следват, и може да разпределя задачи.

– Едно са професионалните умения, друго са 

лидерските умения. 

– Когато си на някакъв пост, с течение на вре-

мето, волю-неволю, започваш да се учиш да бъ-

деш лидер. Ако си едновременно и лидер, и добър 

ръководител, работата ще върви по-лесно. Хо-

рата ще работят с желание за теб. 

– Не може някакви тъпанари да стават ли-
дери. 
– Но кой определя кой е тъпанар? И защо из-

ключваш възможността тъпанарят да те из-
ненада приятно?
– Има някакви определители. Те не са толкова 

фиксирани като идеалните мерки на един ма-
некен и модел, но има критерии. Можеш да ка-
жеш: този е тъпанар, онзи не е. Хората не са 
еднакви. И глупавият може да те изненада при-
ятно, но този негов приятно изненадващ акт 
не отменя неговата глупост.

– Много ме вълнува въпросът, дали е толкова 
хубаво да си лидер. 

– Той така те увлича с идеите си, че бос тръг-
ваш след него. Лидерът обаче даяни на отговор-
ността, че може да се провали. Не натоварва с 
тази отговорност другите хора. Той си знае, ако 
се провали – провали. Поема този риск. 

– Според мен лидерството е тежък кръст, а ние 
сме склонни да виждаме хубавата му страна – 
това, че хиляди хора вървят след един. Но какво 
му е на този един? Животът му, вътрешният му 
живот не е много лесен. Аз не искам да бъда ли-
дер, искам да си гледам телевизия... 

– Е, поне чети книги.
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ЛИДЕРСТВОТО 
НЕ Е САМОинтуицияинтуиция

Д
ейността на събеседничката 
ми в сферата на образованието 
прилича на работата на лекар, 
който след дългогодишен труд 

в рамките на конвенционалната ме-
дицина се е ориентирал към нетради-
ционна практика. В 41-во ОУ „Свети 
Патриарх Евтимий“ в столицата се 
изучава религия с обособен интерес 
и причината за това е голяма колко-
то... един параклис. 
Валентина Кожухарова е била дирек-

тор на училището само допреди ня-
колко месеца, а параклисът е постро-
ен по нейно време с помощта на ро-
дители и общественици. В тази по-
стъпка едва ли се крие само фамил-
ният факт, че кръстената на баба 
си Велика госпожа Кожухарова е и 
внучка на лекар, учил и за свещеник. 
В него прозира желанието да бъде 
внушена на децата онази стара и ха-
рактерна за българина увереност, че 
даскалът и попът са лидери на ду-
ховното. 
Понеже стажът є в конвенционална-

та система на родното образование е 

равен на точно 33 години, Валентина 
вижда в цифрата знак и смята този 
период като достатъчен за своеоб-
разно професионално разпятие. Реша-
ва, че може да бъде по-полезна със со-
циалния опит, който има, с емпирич-
ните изследвания, които е направила, 
с множеството квалификации, които 
е придобила. Всичко, което е научила, 
продължава да полага в големия скут 
на образованието. Госпожа Кожухарова 
се е заела с педагогическо консултира-
не в няколко посоки – изграждане на 
комуникативни умения, мотивиране и 
лидерство за родители и деца. 
Изследвала е всички образователни 

програми (общо 34 на брой), които 
са въвеждани в България от зората 
на Освобождението до 1992 г. Каз-
ва, че българската образователна сис-
тема е добра и че всяко привнасяне 
на определен чужд детайл в нея не я 
прави по-модерна, прави я нехармонич-
на. Родното образование има чудес-
ни традиции, но ако не ги познаваме, 
няма как да ги прилагаме. Традиция-
та е модел на пренасяне, иновацията 

е модел на обновяване. 
Ако пренасяме традициите като 

мост, следва да прилагаме и иноваци-
ите, но премерено и съобразено с бъл-
гарската народопсихология и действи-
телност. 

– ГОСПОЖО КОЖУХАРОВА, РАЗ-

БИРАМ, ЧЕ СТЕ СИ ПОСТАВИ-

ЛИ НЕЛЕКАТА ЗАДАЧА ДА ФОР-

МИРАТЕ ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ 

У ДЕЦА И РОДИТЕЛИ. НЕ БЕШЕ 

ЛИ ВЪЗМОЖНО ВСИЧКО ТОВА, 

НА КОЕТО ИСКАТЕ ДА УЧИТЕ И 

ВЪЗПИТАВАТЕ, ДА СЕ СЛУЧИ ВЪ-

ТРЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗО-

ВАНИЕТО?

– В училище няма време за това. 
Има учебни програми, които трябва 
да се спазят, учебен план, в който 
трябва да се смести учебното съ-
държание, учебен час, в рамките на 
който учителят трябва да изпълни 
своите образователни и възпитател-
ни задачи. 

– А И РОДИТЕЛИТЕ НЕ ХОДЯТ НА 

УЧИЛИЩЕ...

– Не само това. Родителите нямат 
време да общуват с децата си, а об-
щуването между родителя и учителя 
се свежда до най-обща информация за 
детето, то не навлиза в дълбочината 
на детското развитие. 

– ВСЕ ПАК НЕ Е ЛИ МАЛКО ИЗО-

ЛИРАН ПОДХОДЪТ, КОЙТО ВИЕ 

СТЕ ИЗБРАЛИ? НЕ ТРЯБВА ЛИ ДА 

СЕ ЛОБИРА ПРЕД РАЗЛИЧНИ ИН-

СТИТУЦИИ, ДА СЕ НАСТОЯВА 

ФОРМИРАНЕТО НА ЛИДЕРСКИ-

ТЕ УМЕНИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В 

ЧАСТ ОТ УЧЕБНА ПРОГРАМА?

– Някои учебни предмети позволя-
ват тези неща да се изучават в учи-С
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лище, но всичко е много фрагмента-
рно, няма система. Формирането на 
лидерски умения би могло да се оф-
орми като свободноизбираема дисци-
плина. 

– ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ИЗОБЩО ЛИ-

ДЕРСТВОТО ДА СЕ УЧИ?

– Вижда се колко неефикасни лиде-
ри има днес. Някои родители са из-
граждали лидери в семейството си, 
но това е ставало интуитивно, за-
щото принципите на лидерството не 
са ни били толкова детайлно разясня-
вани. Интуицията обаче не е доста-
тъчна, за да бъде човек ефикасен ли-
дер. Кой е учил родителя например да 
използва дискусията в семейството? 
Всички знаем какво означава дискусия, 
но не знаем, че това е интеракти-
вен метод, в който можем да вклю-
чим и децата си. Ами, изграждането 
на визия за семейството? Как да се 
изгради празничен календар, как да се 
ритуализира семейният живот чрез 
обща закуска и вечеря например?!

– КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ 

ЛИДЕР? ПЪРВО, КАК ГО ОБЯС-

НЯВАТЕ НА ДЕЦАТА?

– Започвам оттам, че всеки от нас, 
дори в ранното си детство, е ръко-
водел някакъв вид дейност, например 
игра. Лидерствал е, така да се каже, 
над останалите, разпределял е роли-
те, казвал е репликите, насочвал ги е 
и по този начин ги е ръководил. Това 
е ранното лидерство, което е инту-
итивно. Лидерството, което се фор-
мира по-нататък, има други характе-
ристики. Да си лидер, означава да из-
градиш визия за организацията, коя-
то ръководиш. Да умееш да генерираш 
идеи, да мотивираш хората, с които 
работиш, да приемат тези идеи, да 
бъдеш харизматичен, да можеш да об-
щуваш. Трите опорни точки на ефи-
касния лидер са идеите, импулсът и 
вдъхновението. 

– ДА РАЗБИРАМ ЛИ, ЧЕ РАБОТАТА 

ВИ С РОДИТЕЛИТЕ ОЗНАЧАВА НЕ 

НЕПРЕМЕННО ТЕ ДА БЪДАТ ЛИ-

ДЕРИ, А ПО-СКОРО ДА РАЗБИРАТ 

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА И АКО 

ГО ЗАБЕЛЕЖАТ У ДЕТЕТО СИ, ДА 

ГО ПОДКРЕПЯТ?

– На каквато и възраст да е човек, 
той може да се научи да бъде лидер 
в семейството. Иначе семейството 
би било една еклектична общност. 
Всъщност дори не би било общност, 
ако няма обединителна фигура. Задъл-
жение на родителите е, вместо да се 

карат на детето, да му покажат, че 
го обичат, да направят от провалите 
му успехи, да му внушат увереност. 
Много родители разколебават децата 
си. Скоро едно дете сподели с мен: 
„Аз искам да участвам, но не мога да 
вдигна ръка.“ 

– КАК СЕ ВПИСВА В ЛИДЕРСТВО-

ТО ЛИЧНОТО УСЪВЪРШЕНСТВА-

НЕ?

– Лидерът трябва да се самонаблю-
дава и да работи усилено над себе си, 
за да бъде полезен на другите. Ако 
той работи само за другите, мно-
го скоро ще престане да бъде ефи-
касен лидер. 

– НЕПРЕМЕННО ЛИ ЛИДЕРЪТ 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЪКОВОДИТЕЛ 

И ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА БЪДЕШ 

ЛИДЕР В ОБЩНОСТ ОТ ЛИДЕРИ?

– Лидерът ръководи определена общ-
ност, той затова е лидер. Най-малка-
та такава общност е семейството. 
Но лидерът не може да ръководи ли-
дери. Ако общността е само от ли-
дери, няма да има изпълнители. А ли-
дерът трябва да ръководи хора, кои-
то изпълняват, но не сляпо, те тряб-
ва да му сътрудничат. 

– СПОРЕД МЕН Е ХУБАВО, АКО 

СЕ СЛУЧИ ДА БЪДЕШ РЪКОВО-

ДИТЕЛ, ДА СИ ЛИДЕР, НО АКО СИ 

ЛИДЕР, НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА 

БЪДЕШ РЪКОВОДИТЕЛ...

– Да, въпреки че пак казвам – по 
дефиниция лидерът ръководи опреде-
лена група от хора. Той може да бъде 
шеф на екип, не е нужно да е изпъл-
нителен директор например. Може да 
е отговорник за изпълнението на оп-
ределена задача. 

– ДУМАТА „ЛИДЕР“ НОВА ЛИ Е 

ЗА НАШЕТО ОБЩЕСТВО?

– Може би е нова като дефиниция, 
но лидерството съществува, откак-
то съществува светът. Лидер е бил 
и цар Симеон, който се е готвел за 
духовен водач на българската църк-
ва. В един момент възгледите му е 
трябвало да се променят, но бидейки 
готов за лидер на духовна общност, 
той е готов и за лидер на държав-
на общност. Цар Симеон е бил лидер, 
но никой не го е наричал така, той 
е бил владетел. 

– ДАВАТЕ ЛИ ПРИМЕРИ С КОН-

КРЕТНИ ХОРА, КОГАТО ГОВОРИ-

ТЕ ЗА ЛИДЕРСТВОТО?

– Не.
– МОЖЕ БИ НЕ СЪС СЪВРЕМЕН-

НИЦИ?

– Историческите личности и исто-
рическото време се оценяват от раз-
стоянието на поне едно поколение. 
Първите хора, които имат право на 
такава оценка, са изследователите. 
Аз съм историк и филолог, но не съм 
изследовател и с това мое мнение се 
опитвам да бъда коректна и към хо-
рата, и към историята. 

– НЕ СТРАДА ЛИ ОБУЧЕНИЕТО В 

ЛИДЕРСТВО, АКО НЕ Е ПОДКРЕ-

ПЕНО С КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ 

ОТ НАСТОЯЩЕТО? НЕ ВИ ПРИ-

КАНВАМ ДА ДАДЕТЕ ПРИМЕ-

РИ НЕПРЕМЕННО С ПОЛИТИЦИ. 

МОЖЕ ДА СА СПОРТИСТИ...

– Всяка оценка се прави от дистан-
цията на времето. 

– БЕЗ ПРИМЕРИ ОТ СЪВРЕМЕН-

НОСТТА ИЗЛИЗА, ЧЕ НЯМА ЛИ-

ДЕРИ СРЕД НАС?

– Има лидери сред нас. 
– МОГАТ ЛИ ХОРАТА НА ИЗКУ-

СТВОТО ДА БЪДАТ ЛИДЕРИ, 

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ТЕ 

СА МНОГО СВОЕОБРАЗНИ ИНДИ-

ВИДУАЛНОСТИ, КОИТО ПО-СКО-

РО БЯГАТ ОТ ОБЩНОСТТА?

– Хората на изкуството ръководят 
определени процеси. Създават духовни 
течения, стилове и прочие, това оз-
начава, че са лидери в своите обла-
сти. Когато тези течения започнат 
да имат привърженици, това означа-
ва, че техните създатели са водачи.  

– СЛУШАХ ЗА НЯКАКВО ОБСЪЖ-

ДАНЕ ПОЛИТИЦИТЕ ДА НЕ СЕ 

НАРИЧАТ ПОЛИТИЦИ, А ПОЛИ-

ТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ...

– Ако всички бъдат наричани лиде-
ри, понятието ще девалвира, ще из-
губи смисъла си. 

Разговора води 

Мирослава ИВАНОВА

Източната мъдрост 
и ЛИДЕРСТВОТО 
В системата на своето обучение Валенти-

на използва пет принципа на японски импе-

ратор от XVIII век, които са се превърнали в 

основа на част от източната медицина:

„ТОЧНО ДНЕС НЕ СЕ ГНЕВИ.

ТОЧНО ДНЕС НЕ СЕ ТРЕВОЖИ.

ТОЧНО ДНЕС БЪДИ БЛАГОДАРЕН.

ТОЧНО ДНЕС РАБОТИ УСИЛЕНО 

(НАД СЕБЕ СИ).

ТОЧНО ДНЕС БЪДИ ДОБЪР С ДРУГИТЕ.“

А „точно днес“ означава „всеки ден“, пояснява 

госпожа Кожухарова. Тя се уповава на макси-

мата, че животът е безкраен, а според нея 

това означава, че и нейният делник е безкра-

ен, което пък води към увереността, че до-

брите възможности никога не свършват. 

Бела, брой 5 (135), 2009 81



Лидерът
С

ни
м

ка
 ©

Ja
ne

t 
H

as
ti

ng
s 

– 
12

3r
f.

co
m

Е ПОВЕЧЕ ОТ НАЧАЛНИКЕ ПОВЕЧЕ ОТ НАЧАЛНИК

С
помняте ли си своя клас в гим-
назията – много на брой групи, 
подгрупички, „коалиции“... И вся-
ка си имаше своя тартор, своя 

лидер. Вие ли бяхте този човек, или 
някой друг? 
Лидерът казва дали групата или 

класът да бойкотират изпитването 
по математика, дали ще се бяга от 
час по география, дали да се намрази 
госпожата по немски или дори дали 
тази година ще се разменят коледни 
подаръци, или не.
После в службата – пак така: вина-

ги има човек, който да се изказва на 
съвещанията, да определя времетра-
енето на нерегламентираните  по-
чивки по време на работа, да реша-
ва кога, колко и къде да се пуши или 
пък да се нагърбва с организацията на 
служебните банкети.
В жилищната кооперация, където жи-

веете, навярно пак има подобна лич-
ност, която на драго сърце прави сче-
товодните сметки за електроенергия-
та, изразходена на общия електромер, 
събира парите за чистачката на вхо-
да, ангажира се с поправката на счупе-
ните пощенски кутии и вика асансьор-
ните техници, когато се налага.
Не завиждате ли тайничко на тези 

хора? Не си ли мечтаете понякога да 
сте на тяхно място? Най-вероятно 
отговорът ви е „да“. И точно заради 
това „да“ вие често роптаете сре-
щу „постоянното вмешателство“ на 
тези хора в живота ви и срещу ня-
кои техни решения. Но само мисле-
но, никога на глас. Ако можехте да 
се противопоставите наяве на лиде-
ра, най-вероятно вие също 

ЩЯХТЕ ДА БЪДЕТЕ ЛИДЕР

Питали ли сте се обаче защо не 
сте? Най-вероятно защото в учени-
ческите години ви се е струвало пре-
калено отговорно да вземете решени-
ето за бягството на целия клас или 
дори на петима души от час и да 
поемете риска от евентуално намаля-
ване на поведението или друго нака-
зание. Не сте лидер и в настоящата 
си работа, защото сигурно ви е мно-
го по-лесно да търсите кусури на ре-
шенията, които взимат другите, от-
колкото да браните своите позиции 
от чуждите нападки. А в блока ня-
мате нищо против да си плащате ре-
довно като поп за всичко, но никой 
да не ви кара да поправяте повреде-
ната ключалка на входната врата на 
блока. И то през уикенда. 

Да си лидер, се изисква много, ама, 
много смелост. Такава, каквото не 
всички притежаваме. Затова лидерът 
е рядкост, а останалите играят роля-
та на негови подпори. Ако се поразро-
вите в книгите по организационна пси-
хология, ще разберете, че основното 
качество, което прави лидера лидер и 
му помага да продължава да бъде та-
къв, е онова невидимо обаяние, на кое-
то психолози и социолози му викат 

ХАРИЗМА 
Един от най-успешните бизнесме-

ни на Америка Пит Уилямс направил 
своя разработка по темата, кои точ-
но качества трябва да притежава чо-
век, за да може да отстоява позици-
ята си на лидер по-дълго време. Спо-
ред него първата характеристика на 
водача е прозорливостта. 

 ЛИДЕРЪТ ТРЯБВА ДА ИМА ЯСНА ВИЗИЯ ЗА 
БЪДЕЩЕТО, ДА ВИЖДА ОНОВА, КОЕТО ДРУГИТЕ 
НЕ ВИЖДАТ, ДА ИМА НАЧЕРТАН ПЛАН В ГЛАВА-
ТА СИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

Но макар да е ракетата носител 
на цялата идея, той не бива да пре-
небрегва идеите и предложенията 
на другите за реализацията на тази 
идея. Добрият лидер приветства до-
брите идеи на другите.
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 ВОДАЧЪТ ТРЯБВА НЕ ПРОСТО ДА ДАВА РАЗ-
ПОРЕЖДАНИЯ, А ДА ОБЯСНЯВА ТЕХНИЯ СМИСЪЛ.

Защото, ако хората знаят защо пра-
вят нещо, те са по-мотивирани да 
го направят. 

 ЛИДЕРЪТ НИКОГА НЕ ОСТАВЯ ДРУГИТЕ В 
ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ. 

Той знае, че ако лиши членовете на 
колектива от информация, те ще за-
почнат да градят предположения, да 
развиват подозрения и да се занима-
ват с клюки и сплетни. Свободна-
та обмяна на информация унищожава 
сплетните в зародиш и създава ат-
мосфера на доверие и лоялност. 

 ДА СЪЗДАВА НЕФОРМАЛНА АТМОСФЕРА НА 
ОБЩУВАНЕ, Е В ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПИТНИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ.

Само в такава среда обмяната на ин-
формация протича естествено и иде-
ите се раждат спонтанно. 

 САМО ОТ ПОЛЗА БИ БИЛО, АКО ЛИДЕРЪТ 
ПООЩРЯВА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕ-
НИЯ И КОНТАКТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ КО-
ЛЕКТИВ.

Животът все пак не е само графи-
ци, съвещания и служебни ангажимен-
ти. Всичко на този свят е лично. И 
добрият лидер добре знае това.  

 ДУХОВНИЯТ ВОДАЧ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА 
ПРОЩАВА ЧОВЕШКИТЕ СЛАБОСТИ И ГРЕШКИ И ДА 
ДАВА ВТОРИ ШАНС НА ХОРАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ.

Основателят на IBM Том Уотсън е 
бил наясно с този принцип. Когато 
негов мениджър загубил 120 000 долара 
на фирмата и влязъл в кабинета му да 
подаде оставка, Уотсън му казал: „Не 
ми е нужна твоята оставка. Аз току-
що инвестирах 12 милиона в твоето 
обучение и не мога да си позволя да 
те изгубя. Връщай се на работа.“

Чрез грешки към успех
Грешките наистина разчистват пътя ни към 

успеха. До този извод стигнал и един журна-

лист, след като направил интервю с прочут 

милиардер, шеф на голяма компания. На въ-

проса, каква е неговата тайна, богаташът 

отговорил: „Две думи – правилните решения.“ 

Естествено, журналистът поискал да узнае 

как ръководителят се е научил да взима само 

и единствено правилни решения. „Една дума 

– отговорил лидерът. – Опит.“ Репортерът 

още по-настървено заразпитвал как човек се 

сдобива с опит, за да предприема все правил-

ни действия. „Две думи – отвърнал милиарде-

рът. – Неправилни решения.“

 ЛИДЕРЪТ НИКОГА НЕ БИВА ДА ЗЛОУПОТРЕ-
БЯВА С ВЛАСТТА СИ.

Лидерът много се различава от обик-
новения началник. Началникът ръко-
води хората, лидерът ги възпитава, 
началникът налага авторитет, лиде-
рът – добра воля, началникът внуша-
ва страх, лидерът – ентусиазъм, на-
чалникът говори в „аз“ форма, лиде-
рът – в „ние“ форма.

 ПЕРФЕКТНИЯТ ВОДАЧ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН.

Да определя правилно приоритетите, 
да има чувство за време, да мисли ло-
гично, да разпределя оптимално зада-
чите и да следи за изпълнението им.

 ДОБРИЯТ ЛИДЕР ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ПО-
НАСЯ КРИТИКА.

Или както казва Дейвид Вон, автор 
на книгата „Основа на лидерстване-
то“, критиката е едно от най-болез-
нените, но неизбежни изпитания за 
лидера. Лидерството не е конкурс за 
популярност. То е задължение да се 
вземат тежки решения. Критиката 
обикновено дразни, но лидерът тряб-
ва да умее да разпознава конструк-
тивната от недоброжелателната.

 ДОБРИЯТ ЛИДЕР ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ОС-
ТАВА ХЛАДНОКРЪВЕН СЛЕД ПОРАЖЕНИЕ.

Той трябва да може да сдържа па-
никата си и да контролира страха 
си. Истинският „пълководец“ знае, че 
кризата винаги идва изненадващо и 
ненавреме. Хенри Кисинджър (амери-
кански политик, историк и политолог 
от немско-еврейски произход) се по-
шегувал веднъж: „Следващата седми-
ца не могат да се случват никакви 
кризи! В седмичния ми график не ос-
тана свободно място за такива.“

 ЛИДЕРЪТ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ДЕЛЕГИРА 
КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ПЪЛНОМОЩИЯ НА 

ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОТ ГРУПАТА.

Така ще му остава повече време 
за личен живот, както и време да 
действа със замаха на лидер. 

Аз съм незаменим! 
Уилямс изрежда няколко причини, поради кои-

то някои лидери не умеят да делегират пра-

ва и да разпределят ангажименти. 1. Неу-

вереност и страх, че ако възложат част 

от своите дейности на друг, другият ще 

се справи по-добре от тях. 2. Стремеж към 

съвършенство и педантизъм. 3. Чувство 

за незаменимост в стил „никой не може да 

свърши нещата по-добре от мен“. 4. Недо-

верие в способностите и силите на други-

те. Съмнение, че те не са състояние да до-

ведат работата докрай.  

 ДОБРИЯТ ОРГАНИЗАТОР ТРЯБВА ДА КИПИ ОТ 
ЕНЕРГИЯ.

Защото енергията е заразителна. Той 
винаги трябва да е в движение – може 
да направи пауза, но не и да спира. 

 ДОБРИЯТ ЛИДЕР НЕ СЕ БОИ ОТ РАЗНОГЛА-
СИЯТА В КОЛЕКТИВА, 

а ги приема като своеобразен катар-
зис на негативизма, в който ина-
че може да затъне групата. С други 
думи – в спора се ражда истината. 

 ЛИДЕРЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕСЛЕДВА ЦЕЛИТЕ СИ 
ДОКРАЙ.

Много лидери са се провалили точно 
защото някъде по средата на пътя 
са престанали да вярват, че делото 
им ще се увенчае с успех.
Поздравления, ако притежавате по-

вече от гореописаните характерис-
тики. Значи наистина сте лидер. Но 
ако не сте, ви съветвам поне да не 
пречите на тези, на които е по си-
лите им да лидерстват.

Венета МЛАДЕНОВА, психолог

Ясно е, че добрият лидер трябва да умее да мотивира останалите. 
Но как става това? 

1. ЧРЕЗ ОПТИМИЗЪМ Позитивно настроеният човек е по-продукти-
вен.

2. ЧРЕЗ НАДЕЖДА Надеждата е производно на оптимизма. Наполеон е 
казал: „Лидерът е продавач на надежда.“

3. ЧРЕЗ УВАЖЕНИЕ Покажи на някого, че го уважаваш, и той ще ти 
отвърне със същото.

4. ЧРЕЗ ЗАГРИЖЕНОСТ Лидерът общува често и искрено с хората, ко-
ито предвожда, цени ги и ги поощрява.

5. ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА НЕЩАТА В СРОК Хората трябва 
да са убедени, че следващият час може да се превърне в звездния им 

час, ако дадат всичко от себе си и го запълнят с много труд.

ТЕОРИЯ НА УВЛИЧАНЕТО
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М
елодия, вкус, до-
косване имат спо-
собността да въз-
становяват връзка-

та на зрялата жена с мал-
кото момиче, което тя е 
била, и на улегналия мъж с 
палавото момче с ожулени 
колене... Какви емоции ни 
обземат при спомените за 
тези години? 

КАКВО СМЕ ЗАПАЗИЛИ 
ОТ ДЕТСТВОТО СИ?

В умението ни да откри-
ваме и разбираме детето в 
нас, да го оставяме да го-
вори, се крие възможност-
та да усетим свежестта на 
онези първи години от жи-

вота си, които имат осо-
бения вкус на първите ни 
опити. На всяка една въз-
раст човек изпитва някои 
неща за първи път – пър-
вата любов, първата раздя-
ла, първото раждане, първо-
то работно място... Всич-
ките първи опити безспор-
но оставят по-дълбоки от-
печатъци в нас в сравнениe 
с всички следващи опити.

ДЕТСТВОТО ЗАВИНАГИ Е ЗАПЕЧА-
ТИЛО В СЪЗНАНИЕТО НИ ПЪРВИ-
ТЕ СПОМЕНИ ЗА ГОЛЕМИЯ УЖАС, 
ДРАМАТИЧНАТА МЪКА, ПОМИТА-
ЩИЯ ГНЯВ, БЕЗКРАЙНАТА ЛЕКОТА, 
ЗАВЛАДЯВАЩАТА СПОНТАННОСТ И 
НАЙ-ВЕЧЕ ЗА СИЛНО ИДЕАЛИЗИРА-
НИТЕ ЩАСТЛИВИ МИГОВЕ.  

И независимо че нашата 
психика е в състояние да 
се предпазва от всякакво 
насилие, като го отхвърля 

или забравя, в някакъв мо-
мент

ПОТИСНАТИТЕ ЕМОЦИИ 
могат да се появят в жи-
вота ни под формата на 
брутална раздяла, паническо 
разстройство или някакъв 
вид девиантност. 
Ние всички сме привър-

зани към нашето детство 
било заради прекрасните 
спомени, които предпочи-
таме пред реалността, или 
заради преживения ужас, 
от който не можем да се 
освободим.

НО НЯКОИ ОТ НАС ПОРАСТВАТ, 
СТАВАТ ВЪЗРАСТНИ, А ДРУГИ СИ 
ОСТАВАТ ГОЛЕМИ ДЕЦА.

Има много обяснения за 
страха да пораснеш. Но по-
важното е, че този страх 
може да вгорчи живота ни. 

Той ни превръща в егоцен-
трици, в зависими хора. 
Той 

ПОДХРАНВА ЖЕЛАНИЕТО 
НИ ЗА ВСЕМОГЪЩЕСТВО 

пречи ни да усетим истин-
ския вкус на удоволствие-
то. 
Психологичните теории ни 

приканват да търси причи-
ните за нашите трудности 
и проблеми в първите годи-
ни от живота си. Терапев-
тичната работа ни помага 
да израснем психически, т. 
е. помага ни да помогнем на 
детето в нас спокойно да 
заеме своето място в ми-
налото и да освободи пътя 
за автономния, отговорен, 
способен да прави самосто-
ятелно избори възрастен. 
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 об-

щуване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайРайайннннаанааааааа ннааааа анааааа ннааааанана аааанаанна ааанннааааааааанаааанааааааа АнгАнгАнгАнгАнгггАА елоелоелоелоелоелоелоел ваввавввваваавава

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

Детето 
в НАС

ИГРИВО ПЛАМЪЧЕ В ОЧИТЕ ИЛИ ЗЛЕ ПРИКРИВАНА ТЪГА, 
НЕОБУЗДАН ГНЯВ ИЛИ ВНЕЗАПНО ИЗБУХВАНЕ В СМЯХ... ДОРИ 
И ДА НЕ МИСЛИМ ЗА ДЕТСТВОТО, ДЕТЕТО В НАС СЕ ПОЯВЯВА 
ВЪВ ВСЕКИ РЕШАВАЩ ИЛИ КРИТИЧЕН МОМЕНТ В ЖИВОТА НИ.

© Iosif Szasz-Fabian – Fotolia.com
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На теория в работно 
време всеки трябва да 
си гледа работата, а 
личното си време да 
посвещава на личен 
живот. На практика 
в работно време 
правим всичко, което 
ни прави щастливи, 
тъй като изпитваме 
космически дефицит 
от лично време. Но за 
да не кажете, че не 
сме ви предупредили – 
внимавайте, защото 
флиртът с колега 
може да застраши 
кариерата ви.  

Д
нес ние прекарва-
ме на работа два 
пъти повече време 
отпреди 20 години. 

Може би защото и изку-
шенията, които могат да 
ни задържат на работно-
то място, са много повече 
отпреди. И както показва 
опитът, да им се устои, е 
много трудно. Но трябва 
ли? Решете вие. 

Шут от шефа
„В детството мама чес-

то ми казваше: „Не събирай 

всички яйца в една кошница.“ 

Но аз не я послушах. Освен че 

„счупих“ яйцата, си разбих и 

сърцето.“ 

Ивета И., 
29-годишна, дизайнер

Преди две години тя си 
има хубава работа в прес-
тижна компания, доста 
прилична заплата и... завид-
но добър началник. „Така ми 
се струваше тогава. След 
това всичко се случи като 
на кино – спомня си Иве-
та. – Шефът ме покани 
на ресторант, след което 
почти всеки ден ме изпра-
щаше след работа до вкъ-
щи с личния си автомобил. 
Започнахме да излизаме на 
кафе през обедните почив-
ки... Той престана да ми 

прави забележки за работа-
та. Само ме хвалеше. И аз 
повярвах, че съм най-добра-
та, че съм неотразима. 
Веднъж след ресторант ми 

предложи да му отида на 
гости, а после той, както 
обикновено, щял да ме за-
кара до вкъщи. Съгласих се. 
Две чаши вино, хубава му-
зика и правилно подбрани-
те думи от негова страна 
свършиха работа – осъмнах 
в леглото му. На сутрин-
та ми извика такси. Беше 
ме страх да отида на рабо-
та. Не знаех как ще го пог-
ледна в очите, как ще гово-
рим по служба. Но той още 

Офис 
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същия ден разсея тревоги-
те ми. Извика ме в каби-
нета си, нежно ме прихвана 
през талията и започна да 
ми шепне мили думи в ухо-
то. След ден пак ме покани 
на гости, а след две седми-
ци аз практически всяка ве-
чер преспивах у тях. Ако по 
някаква причина се налагаше 
да си спя вкъщи, си органи-
зирахме секс в кабинета му. 
Там имаше удобен кожен ди-
ван, вратата се заключва-
ше, а чистачките идваха су-
трин, а не вечер. Макар че 
пред колегите се държахме 
прилично, в моя отдел мно-
го скоро заподозряха, че аз 
по някаква причина съм ста-
нала любимка на шефа. Това 
не им хареса. Колегите все 
по-рядко ме викаха да пуша 
с тях в обедната почивка 
или просто да си бъбрим на 
по кафе. Реших да не им об-
ръщам внимание. А не тряб-
ваше. След месец срещите 
ни с шефа загубиха всякак-
ва романтика. Околните, ес-
тествено, не пропуснаха да 
забележат изписаното на ли-
цето ми разочарование. 
И ето, дойде денят, в 

който, както обикновено, 
трябваше да отидем у тях. 
Аз специално изчаквах, за да 
се разотидат колегите ми, 
и изведнъж го видях облечен 
с палто да излиза от офи-
са. Взе си довиждане с всич-
ки, а мен дори не ме пог-
ледна. Изпратих му есемес, 
а той отговори, че имал ра-
бота. След това стана още 
по-ужасно. В офиса всячес-
ки ме избягваше, разговаря-
ше с мен чрез посредник, а 
на общи събрания не ми да-
ваше думата. След две сед-
мици не издържах и без по-
кана отидох в кабинета му. 
Той, без да вдига поглед от 
монитора си, ме попита с 
какво може да ми бъде по-
лезен. Задавах въпроси, а 

той мълчеше. Накрая отря-
за: „Струва ми се, че тряб-
ва да си потърсиш нова ра-
бота.“
Излетях от кабинета му 

като на сън. Събрах си не-
щата и побягнах, без да знам 
накъде. В някакъв момент 
се обадих на приятелката 

ми и отидох да рева на ра-
мото є. В крайна сметка 
подадох молба за напускане 
и смених не само работно-
то място, но и професията 
си. Не исках нищо да ми на-
помня за него. Впоследствие 
животът ми се подреди, но 
цяла година не можех да си 

намеря място, струваше ми 
се, че съм попаднала в ада. 
С други думи, трябваше да 
слушам мама.“

За едни – брадва, 
за други – 

сватба
„Преди седем години рабо-

тех в голяма юридическа кан-

тора. Всъщност там работя 

и до днес, макар че уволнение-

то ми се размина на косъм за-

ради една любовна история 

на работното място.“
Стефан В., 

33-годишен, адвокат
„Точно се бях развел и ня-

мах намерение да влизам в 
нова връзка. Но казват, че 
ако искаш да разсмееш гос-
под, трябва да му разкажеш 
за плановете си. В отдела 
ни се появи симпатична ко-
лежка. За разлика от други-
те Елена беше весела, об-
щителна и много привлека-
телна. Въпреки че аз є бях 
началник, тя свободно и с 
лекота разговаряше с мен 
както на професионални, 
така и на непрофесионални 
теми. (А трябва да отбеле-
жа, че неформалните разго-
вори никак, ама, никак не са 
приети в нашите среди.) 
Веднъж се случи заедно да 

си тръгнем от работа. И не 
знам как ми хрумна, но я по-
каних на кафе. Знаех, че по-
добно предложение може да 
навреди и на двама ни, но 
след пет минути вече седя-
хме един срещу друг в едно 
близко кафене. И така, кафе 
след кафе, една вечер Елена 
се оказа вкъщи. Чувал съм, че 
на Запад направо уволняват 
за роман на работното мяс-
то. Но въпреки че се стра-
хувахме, все пак заживяхме 
заедно, криейки връзката си. 
В офиса се появявахме по-
отделно. Сутрин тя тръг-
ваше на работа преди мен. 
Вечер излизаше от офиса по-
ловин час по-рано, взимаше 

10 правила
ЗА БЕЗОПАСЕН РОМАН 

НА РАБОТНОТО МЯСТО

Връзката в офиса не е начин да направите кари-
ера. Тя е само вариант за приятно прекарване на 
времето в офиса (в повечето случаи временен).
По-добре не разказвайте на колегите за креват-
ните си подвизи. Не се знае как те ще използ-
ват тази информация. 
Ако все пак ви се прииска да разкажете за ин-
тригата си на един само колега, да знаете, че 
само след седмица за това ще говори целият 
офис.
Когато много ви се иска да споделите нещо лич-
но, най-добре се обадете на стара приятелка от 
училище, която дори не знае къде работите в 
момента. Или просто си водете дневник.
Когато се впуснете във връзка на работното 
място, трябва да помните, че тя в един мо-
мент може да приключи. А вие трябва да про-
дължите да работите в офиса. Затова положете 
усилие да си останете приятели със симпатич-
ния колега.
В началото на връзката можете да подпише-
те „пакт за ненападение“. Уговорете се за това, 
какво ще стане, ако се разделите. Това не е ци-
низъм, а предвидливост и отговорност за репу-
тацията на другия човек. 
Трудно е да се владеете и да се въздържате от 
погледи и усмивки, когато човекът, в когото 
сте влюбени, е край вас. Мислете за нещо не-
приятно. Или си носете пакетче кисели бонбони 
в чантата. 
Никога не разменяйте имейли по служебната 
поща.
Понякога тази връзка завършва със сватба. Но 
това се случва рядко. Ако се случи – добре, но 
не ви съветвам да мечтаете на тази тема. 
Ако неочаквано се окажете в едно легло с шефа 
или със свой колега, това значи само едно – и 
двамата сте поискали да правите секс в този 
момент. 

60% ОТ ЖЕНИТЕ СА СПАЛИ ПОНЕ ПО ВЕДНЪЖ 
С КОЛЕГА ОТ ОФИСА, В КОЙТО РАБОТЯТ.

85% ОТ ЖЕНИТЕ СА УСЪРДНИ В РАБОТАТА СИ, 
ЗА ДА ВПЕЧАТЛЯТ НЯКОЙ КОЛЕГА.
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метрото за една спирка и 
ме чакаше там да я взе-
ма с колата. Но най-трудно 
беше с отпуските. Обикно-
вено Елена излизаше в от-
пуска на първо число, аз – на 
трето, а полетът ни беше 
за 4-ти. Когато се връща-
хме от пътуване, си давахме 
вид, че сме били на почив-
ка на различни места. Лена 
се снимаше сама, а аз, като 
ме питаха за снимки, обяс-
нявах, че не обичам да пози-
рам пред обектив. Така жи-
вяхме цяла година, преди да 
предложа на Лена да се оже-
ним. Тя започна да си търси 
работа, после напусна стара-
та и чак след това обяви-
хме пред колегите за годежа. 
Сега, като си помисля, за 
мен няма нищо по-вълнува-
що от забранените романи 
на работното място. Ин-
триги, „поръсени“  със сол 
и пипер.“

Кратко, 
но страстно

„Нашата неголяма фирма си 

имаше двама съсобственици, 

приятели от детинство. На 

мен ми харесваше Денис, но 

той беше женен и беше ве-

рен на съпругата си. За Ди-

митър се знаеше, че е голям 

женкар...“

Евгения Р., 36-годишна, 
експерт-счетоводител

„Някакви жени постоянно 
търсеха Димитър в офиса, 
той постоянно си уговаряше 
срещи и поръчваше цветя по 
телефона... Но на работно-
то място никога не си поз-
воляваше да флиртува.
Веднъж след коледно фир-

мено парти, подпийнали по-
рядъчно, цялата компания 
решихме да се замеряме със 
снежни топки в парка. Дими-
тър постоянно целеше мен 
и в някакъв удобен момент 
ме повали на снега и падна 
върху мен. Погледна ме влю-
бено в очите и още тогава 

ми стана ясно, че непремен-
но ще преспим заедно. Беше 
само въпрос на време. Слу-
чи се след половин година. 
Бях останала в офиса след 
работно време. Почти по-
среднощ довършвах годиш-
ните отчети. Всичките ми 
колеги отдавна си бяха оти-
шли. Изведнъж в рамката 
на вратата се появи Ди-
митър с две бутилки шам-
панско. „Стига си работила“ 
– каза. И започна да тър-
си чаши. Щом началникът 
ми нареждаше да не работя, 
не се поколебах да изклю-
ча компютъра. След първа-
та глътка шампанското ми 
се услади. След час вече из-
ползвах коленете му за об-
легалка. След още един час 
вече лежахме върху прашния 
килим в офиса и се целува-
хме с уговорка, че „не тряб-
ва да го правим“. А тряб-
ва да кажа, че нищо не раз-
палва повече страстта от 
забраната. Под този девиз 
премина нашият кратък, но 
страстен роман. Целувахме 
се тайно в асансьора, праве-

хме петинг в колата и секс 
в неговия кабинет след ра-
бота. И през цялото време 
и двамата знаехме, че тази 
история ще приключи тол-
кова лесно, колкото е запо-
чнала. Което скоро и ста-
на. Но никой от нас не ос-
тана разочарован. Беше ни 
интересно да си играем с 
огъня.“   

Любовна кариера
„Няма нищо по-хубаво от 

връзка на работното място. 

Всички велики художници, по-

ети, писатели са имали муза. 

Ако има муза, и обикновеният 

човек се превръща в художник. 

Дори ако служебните му задъл-

жения са просто да разнася 

факсове по кабинетите. След 

като се появи стимул, той за-

почва да разнася факсовете 

по-качествено: походката е 

уверена, погледът – одухотво-

рен, а факсът е поставен с кра-

сив жест върху бюрото на ко-

легата или началника...“ 

Марина П., 33-годишна, 
маркетинг-директор

„Аз станах истински про-

фесионалист именно благо-
дарение на това, че още на 
първото си работно място 
срещнах подходящия мъж. 
Толкова ми се искаше да 
му се харесам и да си пия 
кафето с него в почивки-
те, че тонове професионал-
на литература прочетох, за 
да стигна нивото му. Успях 
обаче да го впечатля в раз-
говор. Неусетно покрай на-
шите срещи аз научих мно-
го за работата. 
След време успях да напра-

вя завидна кариера. Станах 
най-добрата и заех възмож-
но най-високия пост в ком-
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30% ОТ ЖЕНИТЕ СА ИМАЛИ ВРЪЗКА С КОЛЕГА 
ПО ВРЕМЕ НА КОМАНДИРОВКА.

50% ОТ ЖЕНИТЕ ФАНТАЗИРАТ НА ТЕМА 
СЕКС С ШЕФА.

Научете си 
правата
В Америка отдавна имат за-

кон за сексуалния тормоз 

(sexual harassment). Там за 

сексуален тормоз се смята не 

само директно принуждаване 

за секс, но и докосването, на-

меците, прелъстителните по-

гледи и непристойните шеги. 

Заради сексуален тормоз в 

Америка можете не само да 

загубите работата си, но и 

да лежите в затвора. 

Нашето законодателство не 

предвижда наказания нито за 

докосване, нито даже за секс 

в офисната тоалетна. Коле-

гата „жертва“ може само да 

подаде в съда граждански иск 

за нанесена морална щета. 

Възможно е да бъде компен-

сиран не само от „съблазни-

теля“, но и от работодателя. 

Истината е, че и по филмите 

до съд рядко се стига. Но еди-

ния от колегите го уволняват 

– при това не е задължително 

да е виновният.
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панията. И то само защо-
то имах любовни връзки с 
най-добрите професионали-
сти в нашия бранш (всяка 
от тези истории е достой-
на за екранизация). Не, не 
защото съм спала с този 
или с онзи, а защото разго-
ворите за работа с моите 
любовници бяха нашата пре-
людия към секс. 
След това се омъжих, ро-

дих дете и даже бях заб-
равила теорията си за му-
зата. Докато не отидох в 
командировка в чужбина. 
Трябваше да пътувам с ко-
лега, специалист в близка до 
моята област, който рабо-
теше във варненския офис 
на фирмата. Когато го ви-
дях за първи път на лети-
щето, ми хвана окото, но 
си помислих: „Хората не се 
познават по външността.“ 

Когато пристигнахме, меч-
таех само за едно – тази 
командировка да продължава 
вечно. Никога допреди това 
не бях водила толкова блес-
тящо преговори и не бях 
представяла идеи, отстоя-
вайки интересите на ком-
панията. Вечерта в ресто-
ранта ние продължихме да 
обсъждаме проекта, а след 
това отидохме в хотелска-
та му стая, шегувайки се, 
че компанията абсолютно 
ненужно се е набутала да 
плаща и моята.
След тази командировка 

ми вдигнаха заплатата. Три 
месеца бях в състояние на 
еуфория заради влюбването 
и заради постигнатия успех. 
А после животът ми по-
тече нормално. Оттогава 
изминаха три години, през 
които не съм имала друга 

връзка на работното мяс-
то. Но каквото и да на-
правя, все си мисля как ще 
го прецени Той – моята по-
следна и най-вдъхновяваща 
муза (по скоро муз). И все-
ки път вдигам летвата.“

Колежка 
след колежка

„В компанията, в която ра-

ботя, има много жени на въз-

раст между 22 и 25 години. 

Енергични, весели и много 

симпатични. Почти всеки ден 

като ръководител на отдел 

ми се налага да се запознавам 

с нови сътрудници, в това 

число от съседни подразделе-

ния и дъщерни фирми. Изклю-

чително делово посрещнах с 

ръкостискане и Ирена, нашия 

нов сътрудник, но моментал-

но в главата ми изникнаха не-

делови помисли...“

Иван М., 30-годишен пиар 
мениджър в голяма 

компания
„На третия ден от пос-

тъпването є на работа се 
поинтересувах с имейл как 
се чувства на новото мяс-
то. Тя ми отговори. Започ-
нахме кореспонденция, по 
време на която постепенно 
се разкривахме един на друг. 
След седмица за първи път 
си позволих да я хвана неж-
но за ръката (пред погле-
дите на колегите), докато 
обсъждахме служебен про-
ект. Тя се усмихна – знак, 
че ме желаеше не по-мал-
ко, отколкото я желаех аз. 
Много скоро вече бях влю-
бен. Всяка сутрин бързах 

за работа, защото знаех, 
че там ще я срещна. Раз-
меняхме погледи и усмивки. 
В офиса никой не подозира-
ше, че между нас има нещо. 
Държахме се както обикно-
вено, по време на срещи об-
щувахме изключително де-
лово. Но да бъдеш до край-
ност формален с близък 
човек, е невъзможно. Чес-
то по време на съвещания 
Ирена предпазливо събува-
ше обувката си под маса-
та и нежно ме докосваше 
по крака. Аз веднага отвръ-
щах с есемес: „Под коляно-
то е много приятно, може 
и малко по-нагоре.“ По вре-
ме на напрегнати срещи с 
ръководството, често съ-
проводени с кавги, тези 
любовни игри освобожда-
ват стреса. Въобще беше 
бурен роман. В някакъв мо-
мент даже правехме секс и 
в офиса. Веднъж чистачка-
та ни засече в тоалетната 
– почука на вратата и от-
вори. Разбра всичко веднага 
(явно и друг път е ставала 
свидетел на подобни ситу-
ация), ухили се и си тръг-
на. След три месеца се раз-
делихме. Страстта отми-
на, отношенията ни се из-
черпаха. 
След това имах връзка 

с друга колежка от офи-
са. Явно влюбването на ра-
ботното място на мен ми 
действаше вдъхновяващо, 
караше ме да заобичам ра-
ботата си още повече и да 
разгръщам професионалните 
си възможности...“

Голяма тайна в неголяма компания

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЛУЖЕБНИЯТ КОМПЮТЪР ДА БЪДЕ ШПИОНИРАН? 

КОЛКО ГОЛЯМ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОСТЪПЪТ НА ШЕФА ДО ВАШИЯ ЛИЧЕН 

ЖИВОТ, ПОПИТАХМЕ ЕДИН СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, КОЙТО ПО 

ОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ ПОЖЕЛА ДА ОСТАНЕ АНОНИМЕН. 

„Всички входящи имейли се съхраняват на сървъра. Или веднага се пре-

пращат в пощенските кутии на сътрудниците. Също и през общия 

сървър шефът може да влезе в папката на всеки един от сътрудници-

те. Но по-често тези хора ни молят да седнем на компютъра на ин-

тересуващия ги човек и да намерим достъп до всички документи. От 

своите колеги съм чувал истории, когато в компютъра на сътрудник 

са инсталирали програма, която позволява да се види в реално време 

всичко, което прави този човек. Какви файлове отваря, в какви сайто-

ве влиза, на кого и къде пише. Тоест шефът може винаги да вижда на 

своя компютър вашия десктоп. И да чете заедно с вас всички писма, в 

това число и тези, които идват на личния ви адрес в интернет. Така 

че конспирацията съветва: по-безопасно е да пишете есемес. Или да 

звъните по мобилния. Да постави подслушвател на мобилните теле-

фони на подчинените си, може само завършен параноик.“

Правна консултация

МОГАТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ ДА ВЛИЗАТ И 

ПРЕГЛЕЖДАТ ПОЩАТА НА СЪТРУДНИЦИТЕ СИ? 

„Много зависи от това, дали служебният имейл се ползва и за лич-

на кореспонденция. От една страна, съгласно конституцията, все-

ки има право на неприкосновен личен живот. На лична и семейна тай-

на, на тайна кореспонденция, на неприкосновени телефонни разгово-

ри, пощенски и телеграфни съобщения и др. Ограничаване на това пра-

во се допуска само на основание на съдебно решение. Това означава, 

че дори и съгласие на самия сътрудник не дава право на работодате-

ля да влиза в неговата електронна поща. От друга страна, ако в доку-

менти за вътрешния ред на фирмата е упоменато, че служебната по-

щенска кутия се използват само за служебна кореспонденция, работо-

дателят може да отваря електронните писма на сътрудниците си. В 

този случай всички служители на компанията трябва да бъдат инфор-

мирани за това.“ 
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Т
я е по-често спонтанна, откол-
кото премислена, и по-често не-
предсказуема, отколкото предви-
дима. Невинаги може да се каже 

какъв е специалният ефект, кой-
то предизвиква върху обекта, защо-
то човек може да целува и лаптопа 
си. Да, да! Някои обичат да целуват 
котката си, други – колата си, тре-
ти – вибратора си, четвърти – ко-
лелото си, пети – децата си, шести 
– мобилния си телефон след проведен 
разговор с любим човек. 
Старите хора са целували хляба, 

дори пръстта на родната земя. 
Желанието да целуваш означава, че 

изпитваш 

ВЪЗТОРГ, ПРЕКЛОНЕНИЕ, 
УВАЖЕНИЕ, ВЪЗХИЩЕНИЕ И ЛЮБОВ 
не само към някого, но и към нещо. 
Когато си купите нов пръстен, а де-
тето ви ви каже „Мамо, мамо, много 
е хубав, може ли да го целуна?“, това 
е знак на одобрение. Друга илюстра-
ция на същото е, когато много по-
малкият ви брат си купи колело и 
възкликне: „Како, виж колко е яко 
това колело. Можеш да го целунеш. 
Ето така!“ 
Целувката е родом от детството. 

На детето не му е необходимо много, 
достатъчно е да го кърмят и да го 
обичат. Всичко това бебето си дос-
тавя чрез целувката, като притиска 
устничките си към майчините гърди 
и получава от майката храна и неж-
ност. Непосредствено след раждане-
то устата и устните се превръщат 
в най-важния инструмент за общува-
не. Като възрастни ние продължава-
ме да ги използваме, когато искаме да 
изразим привързаност и любов. Учени-
те непрекъснато провеждат изследва-
ния и намират доказателства, че де-
цата, които са били кърмени и це-
лувани (и от двамата родители), ко-
гато пораснат, успяват да създадат 
здрави семейства. Децата, които са 
били лишени от ласката на милувка-
та, обикновено бързо приключват се-
мейните си отношения и стигат до 
развод. Ако пък новороденото (неза-
висимо от пола му) е получавало само 
майчини ласки, в своето собствено 
семейство ще се стреми към налага-
нето на патриархат. 
Целувката е един от най-приятни-

те начини 

ДА СЕ СБЛИЖИШ С ДРУГИЯ 
Още прадедите ни са приемали съп-

рикосновението на устните като 
знак за разположение. Когато разре-
шаваме на другия да се допре толко-
ва плътно до нас, ние на практика му 
делегираме цялото си доверие. Сякаш 
казваме: „Не се страхувам от теб.“ 
Базирайки се на честота на раз-

меняне на целувки, изследователите 

констатират, че народите от юж-
ните ширини в голямата си част са 
по-доверчиви и открити в общуване-
то. И в целуването. Например мек-
сиканците и бразилците се целуват 
при всяка среща или раздяла. Англи-
чаните са далеч по-пестеливи на це-
лувки и сдържани в своите емоции. 
Въпреки горните изводи нежната по-
ловина от човечеството, независимо 
в коя част на света живее, получа-
ва и раздава целувки два пъти пове-
че от мъжете. 
Интересно е, че разменянето на це-

лувки между младоженците по вре-
ме на брачния ритуал всъщност не е 
толкова стара традиция. През по-ми-
налия век пример за него дали по-бе-
дните хора от народа, които за раз-
лика от богатите се женели не по 
сметка, а по любов. Целувката тряб-
вало да изразява искрените чувства 
на влюбените. Младоженците от сла-
вянските и южните народи се показ-
ват като несъмнено по-любящи се и 
разкрепостени за разлика от тези в 
Китай и Япония, които се задоволя-
ват с поклони помежду си по време 
на сватбената церемония. Ескимоси-
те, както е известно, наричат тър-
кането на носовете си целувка, а ин-
донезийците се целуват наистина, но 
непременно на тъмно, далеч от чужди 
погледи. Някои народи в Африка изоб-
що не знаят какво е това целувка. В 
Камбоджа младоженецът просто до-
косва с носа си бузата на невестата. 
В източната част на Черния конти-
нент за висша проява на нежност се 

Целувам теЦелувам те

Денят на ЦЕЛУВКАТА

ООН утвърждава този ден преди повече от 

20 години и от тогава досега 6 юли се от-

белязва като световен ден на целувката. 

Тогава влюбените от цял свят се стремят 

да превърнат чувствата си в рекорд и из-

мислят какво ли не. Най-дългата целувка, ко-

ято е регистрирана в Книгата за рекорди 

на Гинес, продължила 17 денонощия 10 часа и 

30 минути и принадлежи на двойка от Чика-

го. Жител на Минесота пък решил да пода-

ри целувката си на възможно повече хора и 

за 8 часа нацелувал 8001 души. Влюбени от 

Япония демонстрирали най-дългата подвод-

на целувка – 2 минути и 8 секунди. 

Бела, брой 5 (135), 200990



111 години успешни иновации от 

Schwarzkopf
Преди 111 години химикът Ханс Шварцкопф 
открива малка дрогерия в Берлин. Днес ком-
панията Schwarzkopf благодарение на успешно-
то си развитие през годините е сред лидери-
те на пазара. Компанията предлага продукти в 
трите категории козметика за коса – боядис-
ване, грижа и стилизиране. Наред с марките 
за масовия пазар, портфолиото на Schwarzkopf 
включва също и професионални продукти. Ком-
панията е посветена на създаването на ино-
вативни продуктови технологии и притежа-
ва над 7600 патента. С постоянния си стре-
меж към  иновации марката Schwarzkopf е на-
правила революция на пазара благодарение на 
техническите си открития. Иновациите от 
Schwarzkopf за 2009 г., които вече са на па-

зара, са:  Бързодействаща боя Palette 10 min 
Color – 10-минутна боя за коса, която предлага 
бързо покритие и премахва сивите коси, без 
да уврежда структурата на косъма, за да мо-
гат заетите жени да изглеждат чудесно, дока-

то се справят със забързания си живот.
 Възстановяващата линия Schauma Q10 пък е 

за жените, които имат тънка коса. Богатата 
формула с коензим Q10 помага да се стимули-
ра производството на кератин в корените, за 
да изглежда косата по-гъста и да има пове-
че обем.  Gliss Asia Straight е грижа за правата 
коса При редовна употреба серията изправя 
дори непокорната коса без преса за изправяне. 
Трайността на ефекта е 24 часа. Изправяща-
та формула от Азия е с екстракт от бам-
бук и орхидея.  Taft Ultra Silk Touch – ултра-

силна фиксация и копринено мека коса. Новото 
попълнение към успешната линия стилизиращи 
продукти на Taft Ultra – Taft Ultra Silk Touch, по-
стигна на пръв поглед невъзможното, комбини-
райки ултрасилната фиксация с копринена ме-
кота за косата. 

Красиви новини

смята взаимното докосване на коре-
мите с палци.     
Целувката се използва 

ТАМ, КЪДЕТО ДОКОСВАНЕТО 
НЕ Е ДОСТАТЪЧНО 

Целувката е по-категоричен знак за 
близост от милувката, но и тя като 
милувката никога не е една и съща. 
Тя е най-нежната ласка, защото уст-
ните са многократно по-чувствител-
ни от крайчетата на пръстите. С 
нея можем да кажем много и да по-
чувстваме повече. 
Тя не е просто действие. По сила-

та на невидими механизми се зараж-
да на още по-невидимата територия 
на сърцето, душата и ума. „Душите 
се срещат на върха на устните на 
влюбените“ – така романтично един 
поет е обяснил целувката. Целувка-
та е храната на една връзка, нейна-
та енергия. Още древните вярвали, 
че душата на човека е в неговото 
дихание и чрез целувката той отда-
ва на другия от своята вътрешна 
енергия или обратното – взима от 
енергията на другия. Именно с това 
някои обясняват факта, че хората, 
които дълго време са живели заед-
но в семейна двойка, започват да си 
приличат, понеже продължително и 
интензивно са си обменяли енергии 
чрез целуване. Това е и обяснението, 
според което хората, които изсти-
ват един към друг, първо започват 
да избягват не интимната сексуал-
на близост, а интимната близост на 
целувката. Това означава, че душите 
им вече не си принадлежат и любо-
вта им се е скъсала. Защото брое-
ницата на любовта е направена от 

целувки. 
Целувката изисква 

ХУБАВО НАСТРОЕНИЕ И БОДРОСТ 
Трудно ще ви се прииска да целува-

те, ако нещо ви боли, ако сте при-
теснени или пък толкова много ви се 
спи, че като нищо може да заспите 
върху устните на другия. Самата це-
лувка може да бъде извор за добро 
настроение и да лекува. Не се учуд-
вайте, ако, когато отидете на лекар, 
той ви предпише... целувки. Твърде е 
възможно подобна практика скоро да 
не бъде изключение, а правило. Меди-
ците отдавна са установили, че при 
целувка пулсът се забързва до 110 
удара в минута, тренира се сърдечно-
съдовата система, стимулира се об-
разуването на слюнка, която неутра-
лизира киселинните налепи по зъбите 
и по този начин предотвратява об-
разуването на кариес. Освен това се 
завихрят специални биохимични реак-
ции, които унищожават т.нар. хор-
мони на стреса. И още – подобрява 
се кръвоснабдяването на главния мо-
зък, повишават се наблюдателността 
и паметта. 
Дългата и страстна целувка спо-

койно може да замести едно от по-
сещенията ви в салон за красота. 
По време на това свещенодействие 
се напрягат около 30 мускулчета на 
лицето и шията. Целувката е чудес-
на алтернатива на масажа на лице, 
а следователно и профилактика на 
появата на бръчки и повяхването на 
кожата. Неслучайно се казва, че най-
красивата жена е любимата и же-
ланата. 
„Печатът“ на устните, или целув-

ката, е и документ за собственост 
върху някаква територия. Ако дете 
посочи едната си бузка и каже „Тази 
е на мама“, посочи другата и каже 
„Тази е на тати“, вие какво ще пра-
вите, при положение че то няма по-
вече бузи, а много ви се иска да го 
целунете? Ами, можете да пофило-
софствате и да споделите с нас по-
следните съждения за целувката, кои-
то сме ви приготвили. Не можете да 
предадете на майката на това дете 
да го целуне от ваше име. Целувката 
може да бъде само лична. Могат да 
бъдат предадени ваши думи, но не и 
вашата прегръдка, нито вашата це-
лувка. Целувката може да бъде само 
от ваше име.

С вкус на ХОЛИВУД

През 1922 г. бдителните американски цен-

зори решили, че целувката на екрана не бива 

да трае повече от 3 сек. Забраната била 

нарушена за първи път от двойката актьо-

ри Джейн Уайман и Реджис Туми във филма 

„Сега си в армията“ чак през 1940 г. Тяхно-

то целуване продължило цели 185 сек и по-

ставило рекорд, който бил подобрен чак във 

филма „Пълнолуние“, когато актьорите де-

монстрирали чувствата си с цели 18 се-

кунди повече. Днес в Холивуд ежегодно мо-

гат да бъдат преброени около 2500 сцени 

със страстни целувки. Странно е, че име-

но тези сцени често се явяват средство 

за проверка на професионализма на актьо-

ра. Според зрителите професионалисти по 

екранни целувки са Брад Пит и Анджелина 

Джоли във филма „Мистър и мисис Смит“. 

На второ място в тази своеобразна кла-

сация, публикувана на американски сайт за 

кино, са Дженифър Анистън и Клайв Оуен 

във филма „Извън релси“.

Бела, брой 5 (135), 2009 91



ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

П
реди точно 15 годи-
ни доктор Хома Да-
раби реши, че е край-
но време да се почув-

ства свободна. Майка на 
две деца, рядко интелиген-
тен човек и изключителна 
лекарка, Хома се възползва 
от един прекрасен февру-
арски понеделник и излезе 
от дома си по-лека, уверена 
и спокойна от обикновено. 
Вече с години не є бе поз-
волявано нито да упражня-
ва професията си, нито да 
усеща светлината на деня 
върху кожата си. Доктор 
Дараби стигна до средата 
на оживен площад, изправи 
се като струна, почти на 
пръсти, и вдигна глава, ся-
каш се опитваше да ста-
не по-висока от себе си. 
След това, за огромна из-
ненада на шокираната тъл-
па, демонстративно махна 
от главата си издадената 
є от иранското правител-
ство черна кърпа, захвърли 
я на земята и за пръв път 

от много, много години 
даде възможност на слънце-
то да види лицето є. 
Хома съществуваше 

В АБСОЛЮТНА 
НЕВЪЗМОЖНОСТ 

Тя винаги е била силна 
личност, със самочувствие, 
характер и интелект. Жи-
вотът є бил движен от 
мисията да помага на бо-
лните, самоличността є – 
завинаги белязана от та-
ланта є на лечител. В съ-
щото време Дараби бе об-
речена на обездвижен про-
фесионализъм, окован от 
крайните догми на консер-
вативната религиозна вър-
хушка в Иран. Хома Дараби 
и доктор Дараби обитава-
ха завинаги една и съща са-
моличност и понеже една-
та от тях не можеше да 
диша, другата също бе за-
почнала да умира.
Исках да извикам спомена 

за Хома Дараби и за бър-
зо отдалечаващата се 1994 

г., преди да съм ви разка-
зал за това, какви чудеса 
върши малката Билкис през 
настоящата 2009 г. 
„Как е възможно? Как 

точно го прави?“ Тук все 
повече хора все по-често си 
задават тези въпроси, кога-
то стане дума за 

ДРЕБНАТА СЪРЦАТА 
БИЛКИС 

летяща като малокалибрен 
куршум между двата коша, 
сипеща точки отвсякъде и 
разрушаваща по пътя си не 
само противниковите защи-
ти, но и мнoгoбройни ут-
върдени стереотипи и огра-
ничения. Билкис е дребо-
сък не само в баскетбол-
ните мащаби. Със свои-
те 160 см момичето вина-
ги е било сред най-ниски-
те в училището си. Едва 
ли някой би предположил, 
че тази хиперактивна бубо-
лечка е една от най-големи-
те гимназиални баскетбол-
ни легенди в родината на 

баскетбола. През последни-
те четири години против-
никовите треньори опита-
ха абсолютно всяка защи-
та, която успяха да откри-
ят в теоретичната съкро-
вищница на играта. Двой-
но и тройно покритие, box-

and-one и какво ли още не, 
само и само да неутрали-
зират нисичката баскетбо-
листка. Напразно. 
Билкис е практически не-

опазима микростихия с оп-
устошителна, нетърпяща 
съпротивление макромощ. 
През този сезон момичето 
отбеляза феноменалните 41 
точки на мач! Те идваха 
отвсякъде: пробиви, трой-
ки, фалове, фалцирани под-
насяния. 

Болни 
сърца

© Andrzej Kwiatkowski – 123rf.com
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ЦИРКАДЖИЙСКИТЕ Є 
ПАСОВЕ 

карат публиката да търка 
невярващо очи. А играта на 
Билкис в защита е достой-
на за учебник. Диминутив-
ният гард е привидно на 
няколко места по игрище-
то в един и същ момент. 
„Как го прави, по дяволи-
те?!“ – питат се треньо-
рите, след като Билкис е 
„опожарила“ отбора им с 40 
точки за пореден път. „А?! 
Какво стана?“ – питат се 
съперничките є, след като 
топката изчезне загадъчно 
от ръцете им, открадна-
та от мълниеносните пръ-
сти на Билкис. „Истина ли 
е?“ – пита се публиката 
след поредното фокусниче-
ско изпълнение на вирту-
озния дребосък. „Какъв ли 
кошмар щеше да бъде, ако 
трябваше да играем срещу 
нея?“ – питат се съотбор-
ничките є. И, естествено, 
всички гореспоменати се 
питат тайничко: 

„НЕ Є ЛИ Е ТОПЛО?“
Работата е там, че 

Билкис, виждате ли, тряб-
ва да играе покрита с дре-
хи от главата до петите. 
Точно като любимия си 

спорт, Билкис Абдул Кадир 
е родена в градчето Сприн-
гфийлд, щата Масачузетс. 
Тук за пръв път преди поч-
ти 120 години д-р Нейсмит 
закачил кошница за праскови 
на стената, хвърлил топ-
ка в нея и е нарекъл игра-
та баскетбол. Тук е и про-
словутата Зала на славата 
на този красив и динами-
чен спорт. Спринг фийлд е 
свято място за поклонни-
ците на баскетбола от цял 
свят и Билкис се смята за 
крайно привилегирована да 
бъде негов жител. Навярно 
вече се досещате, че роди-
телите є изповядват фор-
ма на исляма, която изис-
ква строго спазване на оп-
ределени мюсюлмански ри-
туали, традиции и религи-

озни обичаи. 
От момента, в който 

малката Билкис навлиза 
официално в пубертета, до 
края на живота є от нея 
се очаквало да не позволя-
ва на никого освен на баща, 
брат или съпруг да виж-
да косата или кожата по 
тялото є. Изведнъж моми-
чето трябвало да промени 
облика си, да облече широки 
едноцветни дрехи и да по-
крие главата си с традици-
онната забрадка хиджаб. 
На този ден Билкис оти-

шла на училище със сълзи в 
очите и със свито сърце. 
Ще я разберат ли съучени-
ците є? Ще бъде ли обси-
пана с подигравки? Ще загу-
би ли приятелките си? Как 
ще гледат на нея учители-
те є? И, естествено, как 
ще играе от сега нататък 
любимия си баскетбол?
В началото действително 

било трудно: Билкис 

ИГРАЕЛА С 
ШАЛВАРЕСТ АНЦУГ 

който ограничавал движени-
ето є и я карал да се поти 
като преял сумист в сауна. 
Забрадката също била сери-
озен проблем. Въпреки това 
още в първия си мач в гим-
назията Билкис вкарала 44 
точки, откраднала 16 топ-
ки и подала 14 асистенции! 
За сезона момичето отбе-
лязвало средно по 21 точки 
на мач. През втората годи-
на Билкис решила, че е вре-
ме за действие, и атакува-
ла непоклатимите религиоз-
ни принципи на родителите 
си така, както атакувала 
противниковите защити – 
с агресивност и нечовешка 
упоритост.
„По принцип дъщеря ми не 

би трябвало  да носи при-
лепнали по тялото дрехи – 
спомня си майка є, – защо-
то те подсказват женски-
те форми, а това е про-
тив нашите принципи. Но 
в края на краищатa тя ни 
убеди да направим компро-
мис.“ Оттогава Билкис иг-

рае с трика на фирмата 
Under Armour, които покри-
вaт цялото є тяло с из-
ключение на дланите. Съ-
щата компания произвежда 
„дишащи“ материи, които 
позволяват на въздуха да 
прониква до порите на ко-
жата. Що се отнася до хи-
джаба, момичето пак е ус-
пяло да надхитри традици-
ята, стягайки забрадката 
върху главата си подобно 
на пиратска кърпа. За щас-
тие родителите є никога 
не са настоявали да покри-
ва лицето си, иначе едва ли 
щеше да постигне толко-
ва много успехи на баскет-
болното игрище и дa впише 
името си в историята.
На 26 януари Билкис 

СЧУПВА ГИМНАЗИАЛЕН 
РЕКОРД 

на легендата Ребека Лобо, 
смятан за недостижим, 
като вкарва своята 2711-
а точка. В продължение на 
18 години нито мъж, нито 
жена се бяха доближавали 
до щатския рекорд на дву-
метровата Лобо. Билкис не 
само разпердушини резулта-
та є, но в момента все 
още продължава да сипе ко-
шове и е на път да пре-
мине заветната граница от 
3000 точки. 
Не по-малко впечатлява-

що е нещо друго – скром-
ността, характерът и ин-
телектът на това момиче 
са в тотално противоречие 
с общоприетия образ на 
елитния спортист. Билкис 
има най-високия бал на ус-
певаемост в цялото учили-
ще и е абсолютен еталон 
на поведение и професиона-
лизъм. Учителите є твър-
дят, че не са имали по-це-
ленасочен, организиран и ин-
телигентен ученик от нея. 
Щом си постави някаква 
цел, независимо колко амби-
циозна, тя неизменно нами-
ра начин да я постигне.
Тази есен Билкис ще се 

включи в силния отбор на 
Мемфис на пълна спортна 

стипендия и ще стане пър-
вата колежанка в истори-
ята на американския бас-
кетбол, която ще играе с 
напълно покрити глава и 
тяло. Междувременно мо-
мичето ще следва медици-
на и крайната му цел е да 
специализира сърдечна хи-
рургия.
Аз имам свое собствено, 

крайно мнение за ситуации, 
подобни на нейната. Спор-
тът е спорт, религията – 
религия. Нищо положително 
не е произлязло от смесва-
нето на двете. Хубавото в 
историята на Билкис е, че 

РОДИТЕЛИТЕ Є 
НЕ СА ФАНАТИЦИ 

и са намерили начин въпре-
ки консервативните стой-
ности на вярата си да на-
правят компромис в полза 
на здравия разум и в също-
то време да отгледат едно 
изключително дете. 
Всичко това ме кара да 

се замисля за малката ти-
хоокеанска островна държа-
ва Тувалу. Цялото є насе-
ление би могло да се побе-
ре в сектор „А“ на ста-
дион „Васил Левски“, кое-
то обяснява защо минало-
то лято на олимпийски-
те игри в Пекин Тувалу 
успя да изпрати само три-
ма спортисти: двама мъже 
и една жена. Маршалските 
острови, чийто олимпийски 
комитет има бюджет ня-
колко хиляди долара, наме-
ри начин да събере петима 
спортисти: трима мъже и 
две жени. Саудитска Ара-
бия, огромна, приказно бо-
гата държава с 28 милиона 
население и невъобразими 
ресурси, изпрати делегация 
на олимпиадата, в която 
не присъстваше нито една 
жена! В цялата си история 
тази държава не е позволи-
ла на нито една своя пода-
ничка да стъпи на олимпий-
ски игри. 
Вкретенената религиозна 

върхушка в Саудитска Ара-
бия е обявила всяка форма 
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на женски спорт за „грях“ 
и на практика е забрани-
ла участието на нежния 
пол в организирани сърев-
нования. Това, естествено, 
е само върхът на огромен, 
леденостуден айсберг, наре-
чен „права на жените в Са-
удитска Арабия“.
Това е единствената 

страна в света, в която 
днес, в XXI век 

НА ЖЕНИТЕ НЕ СЕ 
РАЗРЕШАВА ДА ШОФИРАТ 
Забранено им е също да 

пътуват без писмено раз-
решително или без при-
дружителството на мъж-
ки родственик, да практи-
куват проофесиите си, да 
гласуват, да показват ли-
цето си, да носят какви-
то и да било други дре-
хи освен черните чувалес-
ти „абаи“ и дори да бъдат 
в присъствието на мъж, с 
когото нямат родствена 
връзка. Жените нямат пра-
во да се защитават юри-
дически в съда и често се 
стига до варварски безу-
мия, като например присъ-
да от сто удара с пръчка 
и затвор за жена, която е 
била изнасилена, но вината 
е хвърлена върху нея, тъй 
като била в присъствието 

на непознат мъж! 80% от 
жените в Саудитска Ара-
бия са неграмотни и горе-
долу същият процент стра-
да от депресия и обездви-
жване. Сегрегацията е то-
тална и унизителна. Наско-
ро 75-годишна жена бе осъ-
дена на 40 удара с пръчка, 
защото позволила на двама 
мъже да влязат в дома є, 
за да є донесат храна. Еди-
ният бил племенникът є, 
когото тя е откърмила. 
Така наречената религиоз-

на полиция кръстосва ули-
ците на Рияд и дебне на-
рушителки на средновеков-
но закостенелия закон ше-
риат, според който всяка 
жена на практика е непъл-
ноценно същество. 
Саудитска Арабия се под-

чинява на уахабизма – край-
нa интерпретация на ултра-
консервативния сунийски ис-
лям. Доктрините му не 
са просто дискриминация. 
Защо никoй няма смелост-
та да нарече положението 
на жените в тази страна с 
истинското му име – 

РОБСТВО?! 
Саудитска Арабия е гроз-

но, позорно, мастилено 
петно върху общия порт-
рет на човечеството през 

XXI век. Международният 
олимпийски комитет за кой 
ли път демонстрира, че е 
компрометирана, безгръб-
начна организация, движе-
на от вътрешни интереси, 
алчност и лицемерие. Ако 
все още има хора в МОК, 
които притежават някак-
во подобие на съвест, те 
трябва незабавно да изхвър-
лят Саудитска Арабия от 
олимпийското движение и 
да не я допуснат на олим-
пиада, докато не даде най-
изконни човешки права на 
всяка своя изстрадала пода-
ничка. Ако не ми вярвате, 
хвърлете внимателен поглед 
върху олимпийската харта 
и изискванията към стра-
ните членки. Не по-малка 
е вината и на моята вто-
ра родина, която вече мно-
го години предпочита да 
затваря престъпно и без 
това късогледите си очи, 
когато става дума за вар-
варските методи на репре-
сия, налагани в техния уж 
близък „съдружник“ в Пер-
сийския залив. 
Защо всички мълчат? Има 

ли нужда въобще да отго-
варяме на този наивен въ-
прос? Всичко е пари и неу-
толима, разрушителна жаж-
да за нефт. Най-големият 
износител на „черно злато“ 
в света е напълно имунизи-
ран срещу всякакви послед-
ствия и като че ли му е 
позволено да върши каквито 
безчинства си пожелае. Ни-
кoй не търси никаква отго-
ворност от самозабравило-
то се, тънещо в охолство 
кралско семейство и него-
вата псевдореформистка 
политика. И що за цинич-
но безобразие е присъствие-
то на принц Наваф Абдула-
зиз в МОК?! Да не говорим, 
че преди него член на ком-
прометирания комитет бе 
баща му. Той буквално насле-
ди мястото му след смър-
тта му – жалък пример за 
наследствена аристокрация 
в редиците на МОК.
Наскоро в интернет за-

почна да циркулира кратко 
скромно видеоклипче, на-
правено с подръчни сред-
ства от група саудитки, 
което се заклещи в съзна-
нието ми и от този мо-
мент нататък не е спря-
ло да ми къса сърцето. Пе-
тте момичета просто се-
дяха на тревата около не-
подвижна футболна топка. 
Бяха покрити в черно от 
главата до петите, а ръ-
цете им – символично за-
вързани с въжета. Под зву-
ците на One Moment in Time 
те не помръдваха, оста-
вайки статични и обрече-
ни, а от невидимите им 
лица сякаш извираше го-
лям, тежък, безмълвен уп-
рек, който се процеждаше 
през черния плат, за да се 
зарови в душите на мили-
они хора по целия свят. 
Крайно време е  световна-

та общественост да тро-
пне с крак и 

НЕ ДА ПОИСКА, А ДА 
ИЗИСКА РАВНОПРАВИЕ 

ЗА ЖЕНИТЕ 
не само в Саудитска Ара-
бия, но и в останалите 
държави, където нежни-
ят пол е подложен на не-
допустими репресии. Катaр 
също нямаше спортист-
ки на олимпиадата. Много 
държави изпратиха само по 
една-две жени. Иран има-
ше три представителки, 
но все в спортове, които 
позволяват на спортистки-
те да носят широки дре-
хи и да крият формите си. 
Фанатизираната религиоз-
на върхушка в тази стра-
на също е направила всич-
ко възможно, за да съсипе 
женския спорт и да наложи 
своя собствена версия на 
патриархално-робовладелско 
общество.
Когато Южна Африка 

отказа да сложи край на 
расистката си политика, 
МОК забрани участието 
им в игрите. Защо тога-
ва не по-малко нечовешки-
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ят полов апартейд на Са-
удитска Арабия е оставен 
абсолютно ненаказан? Тази 
държава, която е родина 
на исляма, която разпола-
га с Мека и Медина, която 
има колосално културно-ис-
торическо наследство и е 
свято място за милиони, 
дължи обяснение на целия 
свят. Вярно е, че не мо-
жем без петрола є, но как-
во пък е тя без нас – него-
вите консуматори? Време 
е да я попитаме от името 
на цялата човешка цивили-
зация кога ще спре да мал-
третира беззащитни жени, 
да убива телата и души-
те им и да ги третира не 
като хора, а като неоду-
шевени инкубатори. 

ВЯРАТА НЕ Е ИЗВИНЕНИЕ 
ЗА ВАРВАРЩИНИ 

Тя може да бъде съчета-
на по най-човешки начин 
с толерантност, разбира-
не и добрина. Родителите 

на Билкис Абдул Кадир го 
доказаха, демонстрирайки 
идеален модел за подража-
ние. В историята си чове-
чеството често е успява-
ло да изопачи стойностни 
неща до неузнаваемост, да 
вдетини боговете си и да 
изкриви хуманността си в 
полза на фанатични догми. 
Вече е време да се положи 
общо усилие и да се сложи 
край поне на престъпната 
практика на репресии сре-
щу невинни майки, сестри 
и дъщери. 
Тогава, в онзи хубав фе-

вруарски ден, под топлото 
слънце на Техеран доктор 
Хома Дараби не се поколеба 
да захвърли забрадката по 
средата на площада. Ужа-
сени минувачи се скупчиха 
около нея и започнаха да я 
увещават бързо да сложи 
кърпата върху главата си: 
„Врaзуми се! Това е лудост! 
Всеки момент ще дойде по-
лицията!“ 

Но Хома вече бе взела ре-
шението си. Беше є омръз-
нало да се задушава. Да жи-
вее без себе си. Да не знае 
къде е лицето є. Да дър-
жи в окови дарбата си… 
В този ден Хома знаеше, 
чe най-после възтържeству-
ва над системата, която 
отне смисъла на живота 
є. И така, малко преди да 
пристигне полицията, док-
тор Дараби вдигна от зе-
мята туба с бензин, обля 
тялото си и запали клечка 
кибрит пред вцепенената 
тълпа. Казват, че въпре-
ки агонията, докато горя-
ла, Хома не спряла да вика 
следното: „Смърт на ти-
ранията! Нека живее сво-
бодата!“ 

ДОКТОР ДАРАБИ ЗАГИНА 
СРЕД ПЛАМЪЦИТЕ 

плътта є се стопи в куп-
чина пепел. Но в този мо-
мент веднъж завинаги тя 
действително стана далеч 

по-висока от себе си. 
За щастие аз съм само 

един от мнoгoто, които 
винаги ще помнят послед-
ните мигове от живота на 
доктор Дараби и ще пра-
вят всичко възможно чове-
чеството да не ги забра-
ви и да не позволи на само-
жертвата є да изгуби сми-
съла си. 
Малката Билкис Абдул 

Кадир е благословена с въз-
можността да упражнява 
вярата си, без да се отказ-
ва от мечтите си. За ми-
лиони момичета по света 
нейната съдба звучи като 
химерична приказка и невъз-
можен стремеж. Някой ден 
тя ще бъде доктор Кадир 
и ще оперира сърца. Въпре-
ки че тази възможност є 
беше отнета и че вече 15 
години не е между нас, док-
тор Хома Дараби е намери-
ла начин все още да прави 
абсолютно същото.

Иво Иванов, Канзас 
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КИНОКИНОКИНО

А
ко заглавието ви напомня „Беднякът милионер“, 
филма, който се обогати с цели осем „Оскара“, 
сигурно очаквате да задавам въпроси, понеже сю-
жетът на тази лента се върти около прочутата 

игра „Стани богат“. Е, добре! Ето ви въпроси, ще ви 
наградя с отговори.

ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО НА ХОРАТА 

С ФОТОАПАРАТИ, КОИТО ПРЕСЛЕДВАТ ЗВЕЗДИ? 

От филма на Фелини „Сладък живот“. Един от ге-
роите се казва Папарацо и иска да снима американ-
ска звезда, която пристига в Италия, но нито той, 
нито прочутият режисьор подозират, че дават име на 
едни от най-противоречивите фотографи на модерни-
те времена. 

НА КОЙ БЪЛГАРСКИ ФИЛМ АМЕРИКАНЦИ 

СА НАПРАВИЛИ РИМЕЙК? 

И аз като вас не подозирах, че се е случило такова 
нещо, но е истина. Филмът е „Йо-хо-хо“, а постъпка-
та на американците означава, че и нашите кинопро-
дукти ги бива, както и че в киното също има криза, 
закъсвацията откъм сюжети е голяма и затова често 
се правят римейкове и продължения. Някои не се усе-
щат, че се повтарят, други се повтарят с лека иро-
ния. Но никой не е като Фелини, който, дори когато 
повтаря сюжетни нишки или герои, го прави по гени-
ален начин, което спрямо него означава, че всичко е 
много ексцентрично въздействащо. Да вземем например 
„Джинджър и Фред“. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ АЗ ОТКЪДЕ НАУЧИХ ТЕЗИ И ОЩЕ 

КУП ДРУГИ НЕЩА ОТ ЖИВОТА НА КИНОТО? 

Ивайло Тодоров отговаря за връзките с обществе-
ността в „Бела“ и нямаше нищо против да превърнем 
един от разговорите ни за това велико изкуство в сла-
дък кино пиар. Абсолютно винаги когато разговаряш с 
него, се стига до момента, в който Иво казва: 

„СЕЩАМ СЕ ЗА ЕДНА СЦЕНА ОТ ФИЛМА...“ 
И... почва. Вездесъщият интернет е напълно безсилен 

пред неговото кинознание – отговарял ми е на всички, 
на абсолютно всички въпроси, свързани с киното. Обла-

К Р И Т И К Ъ Т 
КИНОМАН
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дава някаква феноменална и сякаш специално профилира-
на кинопамет. Помни и възстановява по-бързо от свет-
кавична интернет връзка подробности от киносюжети, 
имена на актьори, режисьори, диалози, които са го впе-
чатлили много, както и целите истории около създаване-
то на лентите. Трябва да го познаваш от години, за да 
можеш да кажеш, че си се докоснал до само частица от 
всичко, което е видял на кино. 
Иво гледа филми вече повече от тридесет години. Бил 

е на шест, когато един ден родителите му го взели от 
детската градина и го завели в кино „Освобождение“, ко-
ето отдавана вече не е кино, но още съществува като 
сграда. Усещането било все едно влиза в дворец, без да 
знае какво точно ще бъде вътре. В „двореца“ Ивайло за-
варил... Дивия запад. Гледал уестърна „Бък и проповедни-
кът“ – черно-бял, понеже в ония години до България най-
често достигали черно-бели копия на цветните филми. 
От уестърна не помни почти нищо, но веднага започнал 
да се учи да чете, защото искал сам да разгадава субти-
трите. Следващото му четиво били 

СПИСАНИЯТА „ФИЛМОВИ НОВИНИ“ 
И „КИНОИЗКУСТВО“ 

които баща му му купувал. „Не можеш да пишеш за кино, 

ако само гледаш филми“ – казва Иво. Сегашния си стил 
на писане за киното е формирал чрез многото проче-
тени критики в старите списания. Съжалява, че в мо-
мента у нас има едно списание за кино, и подчертава, 

че единственият, който прави нещо градивно по отно-
шение на формирането на кинокултура у нас в момен-
та, е Стефан Китанов. Ядосва се, че има много без-
дарни кинаджии, които се спъват в киното – нищо не 
могат да направят, продуктите им са кич или обикно-
вено пране на пари. 
За да се задържим още малко при връзката между пи-

сането за кино и самото кино, намесих и литература-
та. Попитах Ивайло защо все пак, когато искаме да 
определим някого като интелигентен човек, казваме за 
него, че е прочел много книги, а не че е гледал мно-
го филми. „Филмът се гледа около два часа, книгата може 

да се чете дни и месеци дори...“ Не знам какво започна 
да казва, но се спря и продължи по друг начин: „Лите-

ратурата е висше изкуство, но киното дава възможност 

за сливане. Киното може да показва литературата, която 

на практика се съдържа в него, защото всеки филм започва 

от един написан сценарий. Написан. Например „Козият рог“. 

Филмът е правен по разказа на голям повествовател, какъв-

то е Николай Хайтов, но Методи Андонов прави лента, ко-

ято надхвърля въображението на писателя, просто защото 

киното разполага с други изразни средства. Известно е, че 

всъщност Хайтов и Андонов работят заедно върху сцена-

рия. Хубав филм става, когато режисьорът е добър и успее 

да реализира собственото си схващане спрямо сценария. В 

киното режисьорът по правило е по-голям от сценариста.“ 

Тук Ивайло многозначително млъква, а аз сериозно се 
опасявам, че намерихме изкуството, в което се съдържа 
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литературата. До момента като филолог винаги съм се 
фукала, че литературата е най-голямото нещо. Тя съдър-
жа в себе си и философията, и психологията, и истори-
ята, и географията... А то, гледай ти! Измислят една 
машина и – хоп! – 

ЛИТЕРАТУРАТА СИ НАМИРА 
КИНЕМАТОГРАФИЧНИЯ МАЙСТОР! 

Филмът „Записки под възглавката“ по много интере-
сен начин разглежда взаимоотношението между киното и 
литературата. Главната героиня на филма разказва жи-
вота си, пишейки книги. Във филма има сцена, в която 
убиват любимия є и тя използва кожата му, за да пише 
книги. Режисьорът Гринауей използва и самия екран, за да 
се пише върху него. 
В „Четецът“ връзката на киното с литературата също 

е предадена по много интересен начин. Визуализацията, 
монтажът, музиката са предимства на киното. Дори в 
най-прекрасната литература някои неща са тромави. „На-

лага се например да се връщаш към конкретен откъс от сю-

жета в книгата, като разлистваш трескаво страниците є – 

дали беше на тази страница, или на друга... Докато киното 

може да разказва паралелно сюжетите и ефектът от това е 

смазващ. Има филми, които, като съм гледал, направо не съм 

вярвал на очите си.“ 
Така приключва Иво тази тема, но за да възвърна фило-

логическото си самочувствие, ще ви припомня думите на 
моя събеседник, който в началото на разговора ни каза, 
че не можеш да пишеш за кино, ако само гледаш филми. 
И ще ви дообясня, че този човек 

МНОГО Е ЧЕЛ КНИГИ 
Преди още „Голямото четене“ да бъде проект дори само 

на книга, нашият Иво е четял по опашките за билети 
за кино. Спомни си, че навремето на една такава опаш-
ка пред кино „Изток“ е прочел почти цялата книга „Дон 
Кихот“. Това голямо четене било заради дългото чакане 
за билети за „Полицаят и полицайките“. 
Ивайло и сега разгръща старите списания, пълни със 

статии и репортажи. Припомни си големия скандал от 
1987 г., когато французите, отбелязали печалния 20-го-
дишен рекорд без „Златна палма“ в Кан, я получават за 
доста слабия „Под слънцето на сатаната“. Но дейст-
вителният шедьовър на феста е „Покаяние“ – първият 
руски филм, макар и с грузински режисьор, който поста-
вя пръст в раната, наречена тоталитаризъм. Премиера-
та на филма е в Кан и се превръща в голяма сензация, 
защото наистина показва как се формира култът към 
личността, дори главният герой много прилича на Ста-
лин. Всички зрители, журналисти и критици са убеде-
ни, че този филм трябва да спечели заради дълбоките 
си интересни послания.  
Веднъж Иво ми каза, че много неща за живота е на-

учил от киното и на мен това ми се стори много не-
правдоподобно. Попитах го не е ли по-добре нещата 
от живота да научаваш от самия живот и чрез кино-
то само да ги сверяваш. Отвърна ми, че гледа филми 
от много малък и много от житейските неща, които 
е научил от киното, впоследствие е преживял в дейст-
вителност. И не става дума само за взаимоотношени-

ята между хората, а и за стандарта на живот, който 
във филмите навремето беше различен от този, кой-
то имахме ние. 
Киното му е представяло много интересни гледни точ-

ки, различни от тези на родителите и останалото му 
обкръжение. Пак заради киното Иво 

ХАРЕСВА БЛОНДИНКИТЕ С ДЪЛГИ КОСИ 
Впрочем такива са и любимите актриси на Хичкок. Във 

филмите му главната роля винаги е поверена на блондин-
ка, но никоя не може да се сравни с чара и излъчването 
на Грейс Кели. Може би филмите на Хичкок са пълни с 
руси красавици, всяка една от които той по някакъв на-
чин е желаел, защото прочутият режисьор не е имал дру-
га жена освен съпругата си. Хичкок карал актрисите да 
правят много гадни неща във филмите. Може да се обоб-
щи, че всичко, което той не е изживял със съпругата си, 
е изживял чрез филмите. Хичкок, както и Фелини, живее 
във времена, в които сексът е тема табу. Но в техни-
те филми има и секс, макар и доста завоалиран, което 
означава, че в киното те са намерили свобода. 
Квинтесенция на всичко това е „Казанова“ на Фели-

ни, който е всичко друго, но не и еротичен филм. Този 
Казанова е уморен от секс, защото не може да наме-
ри идеалната жена, и накрая идеалната жена се оказва 
една кукла. 

А КАКВО Е БИЛО ДЕТСТВОТО НА КИНОТО? 
„Никакво кино не е имало в началото. Не е имало монтаж, 

просто нещо заснето, на което сега хората се смеят. Отна-

чало е било абсолютно комерсиално –  красиви пейзажи, ко-

медийки, скечове и голотийки. В един момент американците 

започват да правят нещо различно. Те хващат комерсиална-

та нишка и правят така, че от едно обикновено филмче, ко-

ето се е гледало в малки залички, правят нещо, което повече 

хора искат да гледат. Тайната се крие във факта, че те започ-

ват да правят малко по-големи филми, при това със съдържа-

ние. Една от първите ленти е „Пристигането на влака на гара 

„Сен Лазар“. От наша гледна точка всичко изглежда супер бу-

тафорно, филмът е черно-бял, а отстрани в салона някой сви-

ри на пиано... Пристигането на влака на гарата е било така 

заснето, че все едно влакът ще излезе от екрана. По време на 

прожекциите зрителите са се криели под седалките, до така-

ва степен киното може да повлияе на хората.“ 
Досега два пъти и през големи интервали от време съм 

питала Иво за какво мечтае. И двата пъти ми отговори 
с реплика от руски филм: „Серьожа, наша цель одна! Ком-
мунизм!“ На тези думи в салоните хората са ръкопляс-
кали (Репликата е от филма „Малката Вера“, който присти-

га у нас в т. нар. перестроечни времена, 1988 г. Цитираните 

думи, както и иронията в тях принадлежат на главната геро-

иня, хулиганка и бунтарка, която прави секс, преди да е навър-

шила пълнолетие – бел. ред.). 
Никога не бих определила Ивайло Тодоров като кинокри-

тик. Първо, защото това е все едно да го наричам бед-
няк, и второ, защото, както той сам казва, много хора 
имат такива знания като неговите, всеки има знания за 
нещо. Но бих нарекла Иво възхитителен киноман. Според 
мен това означава човек, когото киното е превърнало в 
страшно интересен вътрешно.

Мирослава ИВАНОВА 
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Трудно ми е да изброя всички 

филми, които са ми повлияли 

по един или друг начин. Но най-

поразителното изживяване за 

мен като дете беше свързано с 

„Междузвездни войни“. С брат 

ми сме го гледали поне 100 пъти 

и го знаем наизуст, поне стари-

те серии. За мен това е точни-

ят пример, как един филм може 

да те омагьоса и да те кара да 

мечтаеш.

НОМИНАЦИИ ЗА ГЛЕДАНЕ

Анита Екберг в прочутата сцена във 

фонтана от „Сладък живот“. Много ми 

е любим този филм на Федерико Фели-

ни. Около него има някаква омагьосва-

ща аура, с която много малко филми мо-

гат да се похвалят. Знам почти цялата 

история около заснемането му и затова 

никога няма да ми омръзне да го гледам 

отново и отново.

Имам няколко любими режисьори, 

но Фелини ми е най-любим. Харесва 

ми чувството му за хумор и това, 

че във филмите му е пълно с кой от 

кой по-ексцентрични образи. Такъв 

е и Казанова в едноименната лен-

та. Самият филм е смятан за про-

вал навремето, обвиняват Фели-

ни в повторения и автоцитати, но 

според мен е неразбран, а и всички 

са очаквали съвсем друго от филм 

за най-големия любовник.

„Покаяние“ е един от малкото руски фил-

ми, за които съм се редил на опашка за 

билети. Вярно че целият шум, който се 

вдигна около него, допринесе за небивалия 

интерес. Честно казано, доста моменти 

ми останаха неясни, но имаше уникална 

визия и послания, а и това беше първият 

филм за култа към личността, който гле-

дах по времето, когато той си съществу-

ваше у нас!

„Малката Вера“ направо ме раз-

търси. Мисля, че този филм раз-

търси цялото руско кино и въобще 

киното на бившия соцблок. Не бях 

гледал толкова истински пресъз-

дадени отношения между хората 

по онова време. А и репликите бяха 

уникални, ненапразно някои си ги 

цитирам и до днес.

Питър Грийнауей определено не 

е за всяка уста лъжица. Има не-

гови филми, които и за мен са не-

търпими за гледане. „Записки под 

възглавката“ обаче ме впечатли 

с нестандартната си структу-

ра и начина, по който екранът е 

разделен на няколко части и дори 

се пише по него. Невероятно кра-

сив филм.

о т  и в а й л о  т о д о р о в
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К
огато съпругът ти е световно-
известен режисьор, заснел ше-
дьоври като „Париж, щатът 
Тексас“ и „Криле на желанието“, 

няма как да не се чувстваш в него-
вата сянка. За Доната Вендерс обаче 
съвсем не са в сила определения като 
„пренебрегната“ и „подценена“. Вяр-
но, за мнозина тя е просто съпруга-
та на Вим Вендерс, но всъщност До-
ната е известна фотографка и ней-
ни фотографии са излагани в излож-
би по целия свят. Нещото, без което 
тя никога не излиза от вкъщи, е фо-
тоапаратът є. Дори и в София мис 
Вендерс не го остави и за минута и 
успя да се загуби, снимайки интересни 
места и хора. Заедно със съпруга си 
тя бе специален гост на София филм 
фест, където бе представен послед-
ният филм на Вим „Снимки в Палер-
мо“. Двамата с Доната бяха жури на 
фотоконкурса „Снимки в София“ и 
измежду 238 фотоса избраха този на 

Петко Стаменов, който получи на-
града за най-добра снимка.

Макар че въобще не є личи, Доната е 

страшно религиозна и Библията е лю-

бимата є книга. Тя казва, че принадле-

жи към духовния елит. Може би защото, 

когато била 4-годишна, преживяла нещо 

покъртително. Докато си лежала в лег-

лото и гледала през прозореца от тъм-

ната си стая, малкото момиче чуло не-

вероятно красив глас, който го извикал 

по име. Тя е убедена, че това бил гласът 

на Господ, и оттогава неизменно вярва 

в съществуването му.

– ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ВСЕ 

ПАК НЕЩО ИЛИ НЯКОЙ ДА ВИ 

РАЗУБЕДИ В СЪЩЕСТВУВАНЕТО 

НА БОГ?

– Не, защото съм преживяла неща, 
които категорично са ме убедили в 
съществуването му. Например приро-
дата е едно от доказателствата за 
това, че има Бог. 

– ВЯРАТА ЛИ Е НАЙ-ЦЕННОТО 

В ЖИВОТА?

– Всеки може да вярва във всичко. 
Аз съм готова да приема това и не 
го оспорвам. Но каквото и да пра-
виш, без вяра е напразно според мен. 
Всичко, което е основано на любо-
вта, е най-важното. Когато обичаме, 
ние се чувстваме в най-голяма степен 
живи. Нещата, които правим без лю-
бов, а само от гордост, са мимолет-
ни, а тези, които правим с любов, са 
вечни. Ние всички сме обичани безу-
словно от Господ. Вярата ми в това 
ме кара да се отнасям с особен рес-
пект към всеки конкретен момент и 
към човека отсреща. Не виждам сми-
съл да живея без тази вяра.

Доната казва, че е обичана такава, 

каквато е. Всъщност Бог обича всички 

безусловно. Самата тя пък обича режи-

сьорите. Именно страстта є към един 

режисьор я запалва по киното.

Когато бях тийнейджър, се влю-
бих в един млад режисьор. Всъщност С
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аз бях млада, той не беше толкова 
млад. (Смее се.) Гледах го как работи 
на снимачната площадка, бях изклю-
чително впечатлена от целия снима-
чен процес. Не само от крайния ре-
зултат, който всички харесваме, за-
обичах самата атмосфера на правене 
на филми. Още преди да завърша учи-
лище, исках да стана част от фил-
мовия бизнес. В началото не знаех 
към какво ще се насоча. Всичко беше 
свързано с това, че се влюбих. Винаги 
мъжете са ме водили да правя разни 
неща в живота си. 

– ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА СЕ 

ЗАНИМАВАТЕ С ФОТОГРАФИЯ?

– Започнах като оператор в кино-
то. Но не се почувствах удовлетво-
рена от крайния резултат. Разбрах, 
че всеки път, когато снимам филм, 
винаги съм притискана от факто-
ра „време“. Помислих си: „О, това е 
толкова жалко.“ Вече не бях сигур-
на дали искам да съм оператор до 
края на живота си. Харесвам да ра-
ботя с неща, които могат да се пи-
пнат. Обичам да правя нещо с ръце-
те си. Докато снимах филми, това 
ми липсваше. Накрая винаги имаше 
просто една видеокасета. Постепен-
но разбрах, че фотографията може 
да ми даде всичко, което аз харесвам 
– сама да определям колко време да 
работя, да стоя колкото си пожелая 
в тъмната стаичка, която обожавам, 
и да работя върху всеки отделен об-
раз, за да имам в крайна сметка нещо 
в ръцете си. Снимка. Така разбрах, че 
ще продължа с фотографията.

– А КАК СЕ ЗАПАЛИХТЕ 

ПО КИНОТО?

– Беше ми интересен движещият 
се образ. Ако бях решила да продъл-
жа с операторската работа, може би 
щях да се насоча към документално-
то кино, с което може и да се зах-
вана след време. 

– БИЛИ СТЕ АСИСТЕНТ В КИНО-

ТО И ОПЕРАТОР. НЕ ГЛЕДАТ ЛИ 

МЪЖЕТЕ С ЛОШО ОКО, КОГАТО 

ЗАД КАМЕРАТА Е ЖЕНА?

– Когато започнах, наистина беше 
така. Не беше лесно, но сега е различ-
но. Поне в Германия има много жени 
оператори, които нямат такъв про-
блем. Мъжете и жените вече рабо-
тят перфектно в екип. На снимач-
ната площадка трябва да се бориш, 
за да бъдеш уважаван. Мъжете имат 
определено поведение, например тези, 
които се грижеха за фарта и освет-
лението, се държаха по-грубо. Реших, 
че и аз трябва да стана груба, за 
да си общувам с тях, и това никак 
не ми хареса. Исках да си бъда дама 
в пола, качена на количката на фар-
та. Но това тогава не бе възможно. 
Трябваше да стана мъжкарана в пове-
дението си на снимачната площадка, 
да не отстъпвам по нищо на мъжете. 
Днес жените могат да бъдат себе си 
и да са уважавани като оператори. 

– БИЛИ СТЕ И АКТРИСА, 

ЗАЩО СЕ ОТКАЗАХТЕ?

– Учих актьорско майсторство. Но 
това беше, защото харесвах директо-
ра на училището. (Смее се.) Пак воде-
ща сила за промените в живота ми 
се оказа мъж. Много бързо разбрах 
обаче, че не ми харесва да бъда на 
сцената. Предпочитах да бъда скрита 
зад сцената. Там се чувствах по-до-
бре. Просто навремето исках да опи-
там от всичко, дори бях монтажист. 
Постепенно разбрах, че образът е ду-
шата на филма. 

– СНИМАЛИ СТЕ МНОГО ИЗ-

ВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ КАТО 

БОНО, МЕЛ ГИБСЪН И МИЛА ЙО-

ВОВИЧ. КАК ГИ ПРЕДРАЗПОЛА-

ГАХТЕ? ЛЕСНО ЛИ СЕ РАБОТИ С 

ТАКИВА ЗВЕЗДИ, ИЛИ ПРЕДПО-

ЧИТАТЕ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА?

– Всеки случай и всеки човек е раз-
личен. Известните хора си мислят, 
че знаят как да застанат, за да из-
глеждат добре на снимката. Затова 
още като влязат, заемат позата или 

застават, както са си наумили. А 
това на мен не ми е интересно. За-
това понякога ми отнема доста вре-
ме да ги убедя да направят нещо дру-
го и да ми се доверят, за да ги по-
кажа в светлина, в която досега не 
са били представяни. Дълго ги убеж-
давам и че нямам намерение да на-
хлувам прекалено навътре в тяхното 
лично пространство, за да стигна до 
същността им. Все пак аз съм доста 
привилегирована като съпруга на Вим 
и затова известните личности ми се 
доверяват по-лесно. Те знаят, че не 
искам да им направя нищо лошо. А 
хората, които не са известни, не са 
свикнали да стоят пред камерата. Те 
са срамежливи и трябва да ги нака-
рам да се чувстват удобно. За мен 
обикновените хора са като скулпту-
ра – трябва да премахна външния им 
пласт... Но в крайна сметка за мен 
няма значение, мога да работя еднак-
во добре и с двете групи.

– КОЯ Е СНИМКАТА, С КОЯТО СЕ 

ГОРДЕЕТЕ?

– „Горда“ е много силна дума. Имам 
няколко любими снимки. Например 
една, на която не си личи кой точ-
но човек съм снимала. Той е известен 
и се опитваше да вземе много важно 
решение. Бях там в този момент и 
го заснех точно в мига, в който бе 
решил да се раздели с някого. Разби-
рах, че това е много важен момент 
за него, и се радвам, че това се виж-
да на снимката. Получи се един ве-
чен образ, като в същото време не 
си личи кой е човекът. Това много ми 
хареса. Снимката се казва „Да взе-
меш решение“.

– КАКВО БИХТЕ СНИМАЛИ, 

АКО ТРЯБВА ДА ИЗОБРАЗИТЕ 

БОГ НА ЛЕНТА?

– Човешко същество, защото Бог е 
навсякъде и не може да бъде заснет. 
Може би само една частица от Бог 
може да бъде заснета на една снимка. 

Разговора води Ивайло ТОДОРОВ
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„Т
ати снима голи жени“ – 
така на първия учебен ден 
синът на мой приятел фо-
тограф отговорил на въ-

проса на учителката „Какво работи 
баща ти?“. Смутената преподавател-
ка моментално прекратила събиране-
то на сведения за професията на ро-
дителите по тази методика. 
Ако върнем времето с малко повече 

от тридесет години назад и си пред-
ставим сина на Светослав Иванов в 
подобна ситуация, детето вероятно 
би трябвало да каже следното: „Баща 
ми прави катастрофи.“ 
Значи по професия събеседникът ми 

е катастрофьор? Амиии, ще се опи-
там да ви обясня, но в случай че не 
успея, наистина ще попитаме сина.
Ако седите срещу него, със сигур-

ност няма да повярвате, че този благ 
човек може да обръща коли, да скача 
от високо или да участва в жесто-
ки ръкопашни схватки. Още по-впе-
чатляващото е, че може да спука от 
бой кой знае защо възникналите пред-
стави, според които каскадьорите не 
са някакви научни или обществени ав-
торитети. Професор Светослав Ива-
нов е биомеханик и физик, председа-
тел е на БСФС, най-голямата органи-
зация за масов спорт в България, бил 
е ректор на НСА. Наричат го още 
„основателят на бойните изкуства“. 

Преподава сценично движение на сту-
дентите от НАТФИЗ. Консултант и 
обучител е по каскади. Каскадьор. 
Предстои ви да прочетете истории, 

пресъздаващи филмови сцени с каска-
ди, на които затварях очи от страх, 
когато бях малка, и от които ми 
беше трудно да откъсна уши, докато 
разговарях с професора. Казва, че ако 
животът е това, което ти се случ-
ва, каскадите са един начин да жи-
вееш повече. „Живот на едри хапки. 
Сгъстен. Иначе кога ще имаш таки-
ва премеждия?! Каскадите са истин-
ски живот. Уважавам филмите, които 
могат без каскади да ти внушат мно-
го неща. Има актьори, които с поглед 
или жест могат да те накарат да се 
разплачеш. Каскадите са за по-масова-
та публика и са истинско преживява-
не за човека, който ги прави.“  
Често са го питали защо ги из-

пълнява тези каскади. Преди е фило-
софствал и обяснявал, че е много ва-
жно човек да преодолява себе си, но 
сега е категоричен: „За да се пока-
жеш, се прави, не за друго. Трябва 
някой да гледа, пък ако и снима, още 
по-хубаво. Щом като е да се преодо-
лявам, защо не го правя всеки ден? 
Да ходя и да си скачам от четвър-

тия етаж. Трябва някой да гледа. 
Сега мога да си го призная, защото 
вече съм на възраст.“

ВОЙНИШКАТА СЛУЖБА 
НЕ БИЛА ЛЕКА

в онези времена и професорът като 
всяко момче си мислел, че светът 
свършва заради двете години казарма, 
на които краят не се виждал. Когато 
през първата войнишка нощ се озо-
вал заедно с още 800 остригани ново-
бранци на огромния плац, ограден от 
тъмните здания на поделението, из-
веднъж започнал бой, трябвало всички 
да се доказват. „Новобранци, още не-
облечени. Момчешка работа“ – спомня 
си той сега. Тогава Светослав Ива-
нов се оказал в центъра на огромен 
кръг от нeколкостотин души заедно 
с още едно момче. „И аз това мом-
че започнах да го душа, знаех таки-
ва хватки, защото тогава тренирах 
джудо апокрифно, понеже беше забра-
нено. Но съм стискал здраво, за да 
не се изложа, той ми омекна в ръце-
те и падна. Казах си: „Какво напра-
вих?! Убих човек! Майка ми, братче-
то ми ще полудеят!“ Тръгнах да ти-
чам за помощ. Обиколих сградите на 
поделението, навсякъде беше тъмно. С
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ПРОФЕСОР СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ:ПРОФЕСОР СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ:

„ЖИВОТЪТ Е ПО-ДЪЛЪГ, 
КОГАТО ГО РИСКУВАШ“

Присъждането на почетната 

титла доктор хонорис кауза на 

Франц Бекенбауер в НСА 
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Връщам се, плацът празен, няма жива 
душа, само от една врата се процеж-
даше светлина. Вътре заварих този, 
дето го удуших – съживил се.“ 
Мислите, че службата за редник 

Иванов е започнала с десет дни кар-
цер? Нищо подобно! „Излезе, че като 
удушиш човек, ставаш най-важният“, 
смее се професорът. На следващия 
ден другите го гледали като бог. 

СТАНАЛ ТАРТОР 
Същото отношение към младежа 

Иванов, който още не знаел как се 
стои мирно, имали и офицерите. Ос-
вобождавали го от строя, когато 
строят трябвало да марширува, и 
непрестанно му оказвали честта да 
дава тон за песен, макар че по-фал-
шив тон за песен вероятно се е чу-
вал само в поделението, в което е 
служил Краси Аврамов цяло поколение 
по-късно. „Мина време, докато един 
ден на плаца се бяха събрали всички 
и какво да видим? Един идиот се за-
сили през спалното помещение, ско-
чи, обърна се и се хвана за черчеве-
то на прозореца. Всички видяха това, 
а после погледнаха към мен. Разбрах, 
че този ми взима първенството. Ни-
кой нищо не ми каза, знаех какво се 
очаква от мен. Качих се горе и с па-
тъците, през прозореца, повторих но-
мера. Господ много ми помогна тога-
ва, на нокти останах. След това го 
правих много пъти този номер, но 
първия път направо си бях излетял. 
Мина се един месец и момчето, за 
което аз реших, че иска да ми взе-
ме първенството, се обеси. Оказа се, 
че той си е бил луд с книжка. Не си 
взех урок от тази случка.“ 
Професорът казва, че истинската 

каскада е тази, при която не всичко 
може да бъде изчислено, когато на мига 
трябва да взимаш решения. Тогава има 
риск. „Номерът е да усещаш мярата, 
доколко риск можеш да поемеш. Иначе 
трябва господ да те пази.“ 
Каскадите са част от сложната 

комбинация на филма, но присъстви-
ето им е толкова ярко, че те биха 
могли да бъдат вадени от филмовия 
контекст, за да възпитат и форми-
рат своя специфична кинопублика. 

ИЛИ УЛИЧНА ПУБЛИКА 
„Жена ми е много против тези 

каскади и аз винаги се крия, когато 
трябва да направя нещо. Преди годи-
ни трябваше от уличката до Военна-

та академия да засиля една кола, да я 
обърна в канала и да скоча, преди да 
изхвърчи колата. Спряха движението, 
хората слязоха от автобусите, сеир-
джии – колкото щеш. Аз засилих ко-
лата, скочих и останах долу, без да 
мърдам, като изчаквах някой да каже: 
„Край на снимките.“ Но публиката се 
уплашила, помислила, че съм загинал, 
защото не мърдам, а една жена се 
развикала: „Утрепа се момчето, утре-
па се!“ Интересното е, че моята съ-
пруга също се оказала сред зяпачите 
и казала: „Като е луд, да се трепе!“ 
Останалите се бяха хванали да я лин-
чуват, добре че се намесих.“ 
Светослав Иванов и жена му празну-

ват рожден ден на една и съща дата 
и по традиция с много гости. За беда 
една година точно на празника била 
насрочена 

КАСКАДА С МОТОР 
отлагана по едни или други причини 
през целия снимачен период на фил-
ма. Всички атмосферни и климатич-
ни условия, както и целият екип били 
готови точно за тази дата. „Аз не 
можех да кажа, че отивам да пра-
вя каскада, взех празните бутилки и 
съобщих, че отивам да купя лимона-
да. Мислех си: „Правя каскадата и 
се връщам.“ Трябваше да се блъсна с 
един голям мотор, 500 кубика. Бях се 
подготвил, един автомобилен състе-
зател щеше да ме блъсне. Пет-шест 
камери бяха разположени по три за-
воя. Понеже беше привечер, режисьор-
ът ме накара да запаля фара и не 
щеш ли, моторът, купен на старо, 
за да излезе по-евтино, започна да 
прекъсва. Бяхме се разбрали автомо-
билистът да кара с 60 километра в 
час, аз да го подмина и той да ме 
удари. Само че аз, макар и с пъл-
на газ, не успявах да го надмина. На-

ближихме завоя, откъдето трябваше 
да изхвърча. Аз вдигнах ръка, като 
по този начин исках да дам знак, че 
не мога да го изпреваря. Всички оба-
че помислили, че така съм решил в 
последния момент. Колата ме блъс-
на, моторът зацепи и излетя. Номе-
рът тук е да се откачиш от мото-
ра. Излитането е за стотни от се-
кундата, но те вървят като часове... 
Неслучайно казвам, че по-дълг живот 
съм живял от много други хора. Пър-
во трябваше да се откача от мото-
ра, но бях на седалката, нямам опора. 
Мислех си настрани ли да мина, назад 
ли да се претърколя... И всичко това 
е във въздуха, в тези стотни от се-
кундата. Като паднах на земята, не 
усетих болка, защото бях много на-
прегнат, но видях фара на мотора 
над мен с всичките му ресни, счупени 
от стъклото. Така ги фиксирах, все 
едно го гледам на снимка. Предста-
ви си колко са изострени сетивата 
в такива части от секундата. Тогава 
разбрах, че може би е вярно това, ко-
ето съм чел, че когато човек умира, 
времето така се удължава, че стига 
за това целият ти живот да мине 
като на лента пред очите ти.“ 
Гостите не пили лимонада. Късно 

през нощта професор Иванов се при-
брал със собствената си кола вкъщи. 
Впрочем усетил, че нещата не са, 
както трябва 

ОТБИЛ СЕ В „ПИРОГОВ“ 
но имало много чакащи пострадали 
хора и той решил направо да се при-
бере вкъщи. Паркирал пред блока и 
когато отворил вратата на автомо-
била, вече не можел да помръдне. Бук-
вално допълзял до апартамента, а в 
ранното утро на новия ден се уста-
новило, че двойният рожден ден в се-
мейството Светослав Иванов отбе-

Уникално самоубийствено движение, изобретено от Светослав Ива-
нов и изпълнявано единствено от него. Включва пълно превъртане и 
винт във въздуха с приземяване върху главата и врата...

Студент във ВИТИЗ
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лязал с два счупени крака.

ДА НЕ ТЕ Е СТРАХ, Е СТРАШНО 
Страхът и болката са дадени, за 

да те предпазват.“ По нищо не личи, 
но професорът твърди, че се страху-
ва. Сравнява каскадата с партия бри-
дж. За тази игра се казва, че май-
сторството е в обявяването, а след 
това и слугите могат да го разигра-
ват. Трябва всичко да премислиш пред-
варително и после да тръгнеш и да 
го правиш, без да се замисляш. Зами-
слиш ли се... 
„Скоро исках да правя сериозна, 

опасна каскада –  

НЕ ЗА ФИЛМ, А ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ 
Щях да събера студентите си от 

НАТФИЗ, съмишленици, приятели. До-
бре че не я направих. Вероятно мус-
кулите ми не са същите. Едно си ми-
слиш, а е друго. Дадох си сметка, че 
ако се потроша, няма за кога да се 
оправя, защото, като си млад, имаш 
време.“ 
Възгледите на хората се променят 

с възрастта, тъй както и зрител-
ските навици. Сега не затварям очи, 
когато гледам катастрофи във филм, 
разбирам, че това е на кино. Но вече 
знам и друго, за каскадьора това е 
истина!
За внуците си Светослав Иванов 

казва: „Да са живи и здрави, но кас-
кади да не правят! Правил съм кас-
кадите за удоволствие, но то е било 
за сметка на близките. Слава богу, не 
съм ги оставил. Бях много млад, не 
съм разбирал колко ги обичам. Егои-
зъм е това, да знаеш. Дива работа! 
Сега си давам сметка.“ 
Светослав Иванов очевидно е един 

от много интересните хора на този 
свят и за щастие професията на сина 
му е да описва историите точно на 

такива хора. Помолих го да бъде пър-
вият читател на този текст и ме-
тодиката ми даде чудодейни резулта-
ти. Вижте 

КАКВО МИ КАЗА ИВО ИВАНОВ, 
СИНЪТ НА ПРОФЕСОРА 

„Баща ми е прекалено скромен и е 
спестил някои интересни неща. Мно-
гократен шампион по джудо е и е ав-
тор на първата българска книга по 
бойни спортове – „Карате“. Той е 
сред няколкото души, съставящи ста-
налата митична бойна група, получила 
своите черни колани от легендарния, 
дори мистериозен кореец Хван. По-
знат е с прякора Цапето. Дълги го-
дини в каскадьорските среди и сред 
привържениците на бойните спортове 
никой не знаеше истинското му име. 
Дори когато бях малък, на мен всички 
ми викаха „Малкото Цапе“.
В казармата тогава имало нещо 

като естествен подбор на тарто-
ри. Цапето е дошъл с репутация още 
като новобранец и най-якият, „алфа 
мъж“ от старите го е 

ПРЕДИЗВИКАЛ НА ПЛАЦА 
ДА СЕ БИЯТ 

Той е бил някакво много силно жи-
вотно, мисля, бивш борец или нещо 
такова, който искал да покаже на 
всички кой е тарторът на поделени-
ето. Баща ми замалко е щял да го 
убие, както споменава в разказа си...
На рождения си ден той се прибра 

вкъщи не просто с два счупени кра-
ка, а с два счупени на солети крака. 
Костите му бяха надробени и хирур-
зите трябваше да сложат метални 
винтове в краката му. В продълже-
ние на месеци беше в гипс и с пате-
рици. Лекарите не можеха да повяр-
ват, че след такива катастрофални 
множествени фрактури човешко съ-

щество би могло да се качи в кола-
та си, да кара час и половина до Со-
фия, да отиде в „Пирогов“, да не му 
хареса опашката в спешното отделе-
ние, да си отиде вкъщи и да си лег-
не. Междувременно майка ми беше ре-
шила, че се е изнизал на рождения си 
ден, за да отиде при някое гадже 

БЕШЕ БЯСНА И ГОТОВА ЗА РАЗВОД 
На сутринта баща ми не можеше да 

стане от леглото, но тя помисли, че 
се преструва. Повярва му чак когато 
видя безформената пихтия, в която 
се бяха превърнали краката му. 
Каскадата до Военна академия беше 

за филма „Инспектор без оръжие“. 
Майка ми случайно беше попаднала 
сред зяпачите на улицата. Баща ми 
я беше убедил, че вече не прави кас-
кади, и тя не е имала представа, че 
той е скачащият от колата каска-
дьор. Не можеше и да го познае, за-
щото той е бил с каска. Когато е 
тръгнал да скача от колата, дръжка-
та на вратата е заяла и той е успял 
да излети от автомобила в послед-
ния момент, преди колата да изхвър-
чи от рампата в Перловската река. 
Всички изчисления са отишли по дя-
волите, защото скокът му е закъс-
нял, така че баща ми се ударил жес-
токо в едно дърво при излитането 
от колата. Останал е да лежи непод-
вижно, както той казва, за да не оп-
ропасти снимките, но народът е по-
мислил, че се е пребил. 
Забравил е да спомене, че е следвал 

във ВИТИЗ. Бил е в един клас с Ан-
тон Горчев, но баба ми не е искала 
той да става актьор и го е принуди-
ла да се откаже в полза на науката. 
Баща ми е също ядрен физик и е 

работил в центъра за радиоактивни 
изотопи недалеч от София. Трябвало 
е обаче да се раздели с изотопите 
и ядрената физика поради огромното 
количество радиация, което е полу-
чил. Така се е пренасочил към биоме-
ханиката, в която е един от водещи-
те учени в световен мащаб.“ 
Е, вие успяхте ли да разберете 

КАКВО РАБОТИ ТОЗИ ЧОВЕК 
И НА КОЛКО ГОДИНИ Е? 

Не мога да кажа нищо повече от 
това, че е чуден според всичко, кое-
то означава тази дума.
И че е по-млад от каскадьор и мно-

го много по-стар от професор. 
Мирослава ИВАНОВА

„За да се покажеш, се прави, не за друго“

„Иначе кога ще имаш такива премеждия“
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ко си мислите, че това са 
босоногите деца на родно-
то кино, които са заряза-
ли българското и просто 

са се отдали на гурбет в американски 
продукции, жестоко се лъжете. 
Срещнахме се с шестима много мла-

ди, но и вече страшно опитни, реши-
телни и съобразителни хора. Сигурни 
сме, че много от усмивките, които 
не слизаха от лицата им, щяха да бъ-
дат поразени от драматичната психо-
логия на правенето на български фил-
ми, ако съдбата им беше друга. Ми-

слим, че им е провървяло тук и един 
ден ще се превърнат в лъвовете на 
българско кино.
Имат специфичното за кинопроиз-

водството образование, много от тях 
идват от кинаджийски семейства, но 
всички казват, че С

ни
м

ки
 ©

B
U

F
O

, ©
Б

ел
а 

ф
от

о,
 ©

 a
li

no
ub

ig
h 

– 
12

3r
f.

co
m

Бела, брой 5 (135), 2009 105



ВАЛЕРИЯ 
СТЕФАНОВА

МАРТИН 
ЧИЧОВ

КОНСТАНТИН 
ПОПОВ

 
подобен на този, който ние посети-
хме.
Тук стъпихме на арктическа стан-

ция, видяхме огромен дървен кораб, 
влязохме в средновековна работилница, 
разходихме се из малка съвременна аме-
риканска уличка, както и из такава, на 
която е бил сниман уестърн. Впрочем 
уестърнът се казва „Копърхед“ и е бил 
първият режисьорски проект на Тодор 
Чапкънов, който вече има три засне-
ти американски филма. Всичко това 
показва, че наш човек владее киноези-
ци, за които се смяташе, че са непо-
силни за българите. Нали ви казваме, 
не се мяркат никакви босоноги деца 
наоколо. 
Само след месец тук ще бъде гото-

во огромното студио, което ще може 
да поеме продукции с голям капаци-
тет. Вътре ще има студиа, актьор-
ски стаи, офиси, специфични сцени, 
паркинг, басейн. Идеята е целият ра-
йон да се оформи като киноцентър. 
В Долна Малина сме. 
Тук се снимат филмите на американ-

ската компания BUFO (Bulgarian Unified 

Film Organization). 

Тук ни посрещна тя. Предварител-
но знаехме, че тази американска маши-
на, сглобена у нас с български части, 
работи много добре. През последните 
няколко години, докато родното кино 
премина през какви ли не метаморфо-
зи, Валерия и екипите правят филми 
в постоянен и динамичен ритъм. Този 
е четвъртият є филм като директор 
на продукция, има още около 10, в кои-
то е работила на различни позиции. 
Сега работата є е продуцентска, зад 

кадър. Била е обаче и в светлините 
на прожекторите. Актриса и филолог 
по образование, сцените и книгите са 
є били тесни и животът постепенно 
я е превърнал в кинаджия по душа и 
по професия. 
„Пред камерата е емоционално инте-

ресно, сега виждам каква страхотна 
организация стои зад това. Специфич-
ното е, че всичко трябва да се случи 
много бързо. Един от нашите филмо-
ви проекти се осъществява за месец 
и половина. Както казва нашият про-
дуцент Филип Рот: „Представете си 

една фирма, която се създава, събира 
екип, прави офис, организира всичко до 
най-малките подробности, развива се, 
свършва си работата така, че всич-
ки да са доволни, и изчезва. И всичко 
това за 40–50 дни.“ 
Тук има повече от сто души и все-

ки от тях работи в екип с екипа си, 
задачата на Валерия е да работи в 
екип с целия екип. Казва, че всеки от 
хората е една вселена и е хубаво, ако 
можеш да намериш общ език с всеки 
един. Невинаги се получава, но винаги 
трябва да се опита.
От много далеч личи, че е добър чо-

век, не обича да крещи и да всява па-
ника. Има отношение към изкуство-
то, не гледа на работата си само ме-
ниджърски. 
„Не съм привърженик на това: „Ние, 

българите сме страхотни!“ Навсякъ-
де има много добри. За мен е хубаво 
това, че и тук ги има. Изключително 
се радвам, когато срещна хора, които 
са добри професионалисти и в същото 
време са силни личности с добронаме-
рени характери и интелигентно мисле-
не. Разполагаме с опитни хора за всич-
ки ключови позиции и аз се радвам, че 
имам възможността да видя и осъзная 
това. Е, продуцентите ни са америка-
нци, но то и няма как да бъде по друг 
начин в американска компания.“
Независимо че водихме разговора си 

на самата сцена на американски филми, 
нямаше как да не заговорим за това, 
което се случва у нас. „Скоро проче-
тох, че за 2008 година от национал-
ния филмов център са били субсидира-
ни 13 филма. От тях можем да от-
личим 3–4, най-вече „Дзифт“. А оста-
налите 9? Много ми се иска догодина 
да можем да кажем по нещо хубаво за 
всички филми. 
Филмите, които нашата компания 

снима, са друг тип и са предназначени 
за друга публика. Те са много качестве-
ни като продукт, но има разлика меж-
ду европейското кино и американско-
то – това, което правим ние. Наши-
те филми разчитат повече на визия-
та и специалните ефекти и по-малко 
на психологията. Българинът като все-
ки европеец обича повече по-психологи-
чески филми. Иска ми се да направим 
хубав филм, който да разкрива пси-
хологията на героите, да разкаже ис-
тория, но без страшните драми, кои-
то се разиграват в българското кино. 
Да бъде българо-американска копродук-
ция, за да може американските знания 
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и опит да се кооперират и слеят с 
българските, да се получи хубав про-
дукт, който да намери публиката си и 
в България, и в чужбина.“
Валерия сподели, че за нея остава за-

гадка защо рядко имаме хубави българ-
ски сценарии. „Съдейки от литерату-
рата ни, ние сме мислещи и пишещи 
хора. Може би нямаме опита, защото 
филмовият сценарий не е роман, той 
не е и пиеса.“ 
Много интересно беше и това, кое-

то ни обясни за актьорите. Самата 
тя е възпитаник на НАТФИЗ и спо-
ред нея българските актьори не са на-
учени да играят пред камера. „В ки-
ното жестът е точен, всяка реакция 
е важна, има много дребни нюанси. На 
театралната сцена играта е по-при-
повдигната. Артистът на театрална-
та сцена влиза в образ и за да бъде 
истински, не бива да излиза по време 
на цялото представление. В киното 
са важни бързите смени, защото хро-
нологията на снимките не съответ-
ства на хронологията на развитието 
на действието.“
За нея и хората тук киното е начин 

на живот. Неслучайно не може да се 
избяга от това клише. Работният им 
ден е 12 часа, като се прибави прид-
вижването, стават 14. Има хора, ко-
ито не издържат на това. Валерия е 
работила с такива, които са идвали 
и един филм не са могли да изкарат. 
Работата не е лесна нито физически, 
нито психологически. В един момент 
разбираш, че не може да правиш избор 
между работата и личния живот, за-
щото всичко е твой личен живот. 
Казва, че има хора, които нямат от-

ношение към киното и за тях дали ра-
ботят тук, или в завод, няма никак-
во значение. Емоционално нищо не при-
внасят в нея и тя на тях нищо не 
им дава. Но за да се случи един такъв 
проект, има нужда от всякакви хора, 
не могат да бъдат само креативни. 
Важното е обаче да вършат работа-
та си по най-добрия начин.
Тя пътува много и харесва духа на 

филмовите фестивали заради по-фри-
волната атмосфера, заради идеите, ко-
ито се носят във въздуха, и заради оп-
иянението, че си сред хора, с които 
имаш какво да си кажеш. 
„Когато си на фестивал и се срещаш 

с толкова много различни хора, обеди-
нени от една идея, от една страна, 
реално преценяваш къде сме ние, а от 
друга – се сливаш с един общ космопо-
литен дух. Виждаш Мадона, Брад Пит, 

Уди Алън... Страшен фен съм на Уди 
Алън. Когато бях в Ню Йорк, не ус-
пях да го слушам в клуба „Блу Ноут“, 
в който той свири, помислих, че съм 
се разминала с него завинаги. (Смее се.) 
Но миналата година го видях на фес-
тивала в Кан.“
Всъщност Валерия се вълнува много 

от срещите с всеки голям в киното. 
„Преди две години Рей Уайс, който в 
„Туин пийкс“ играеше бащата на Лора 
Палмър, снима един филм с нас. Той 
се учуди, че тук има такъв фен. Аме-
риканците, които са страшни звезди 
там, не подозират, че са такива звез-
ди и тук, в Европа, а аз знам сериала 
наизуст. Докато беше тук, го наблю-
давах по цял ден. Гледах го като ак-
триса, как се подготвя за снимки, как 
влиза в образ, как реагира. За мен това 
беше важен урок.“

 
Висок човек. Достоен. От семейство 

на кинаджии е. „Какво е камерата? 
Желязо! Желязо и малко стъкло. Сту-
дена, мъртва материя, с която ние 
трябва да правим изкуство, да одухот-
ворим екрана, да създадем свят, който 
да изглежда точен. Как става? Става 
с душа. И с бяла коса.“ Думите са на 
бащата оператора Виктор Чичов. 
Хвърлете един поглед в сайта на 

Мартин, за да се убедите, че той е и 
доста интересен фотограф. Все още 
няма много заснети филми, защото, 
преди да се насочи към киноиндустрия-
та, е участвал в реализацията на поп- 
и рок-видеоклипове. И той казва за 
своята работа, че е обсебваща.
„Всеки филм толкова много те ан-

гажира, че се превръща в единствено-
то около теб. Винаги ми седи в гла-
вата някоя сцена, която сме минали 
или която предстои. В нашата работа 
има определен набор от възможности 
и всеки път трябва да намериш под-
ходяща комбинация за дадената ситуа-
ция. Сега например имаме двама тъм-
нокожи актьори и ако не се съобразиш 
с това, лицата им просто ще изчез-
нат. Ще станат някакви черни петна, 
няма да се виждат мимики, няма да се 
вижда нищо.“
Не му писва, колкото и дубли да се 

налага да прави, защото иска да си ха-
реса това, което снима. 

Той пък колко е слънчев! Може би 
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точно това се очаква от хората, ко-
ито отговарят за осветлението. Не-
говите родители също са кинаджии. 
Толкова разпалено говори, че в думи-
те му направо тече ток, предаваме ги 
внимателно, за да не угасим въздейст-
вието им. 
„Работата ни е различна от всич-

ки останали, но за нас това е ежедне-
вие. Не ни писва, защото снимаме на 
различни места, с различни хора. Как-
то дойде. 
Когато вали дъжд, мислим как да за-

пазим агрегата да работи. Тогава за-
почва едно търчане, увиване на всич-
ки кабели с найлони. Удря ни ток от 
стойките, клатим се, но продължава-
ме да работим. Като завали, ставаме 
вир вода, за да спасим всичко и за да 
остане светло. Но няма начин, тряб-
ва бързо да се реагира. Цъка-ръка, цъ-
ка-ръка, цъка-ръка. 
Веднъж снимахме в Пловдив на тепе-

то в стария град (филмът „Пътуване 

към Ерусалим“ на Иван Ничев – бел. ред.) 
Дъжд, целите бяхме вир вода, изгасна 
токът на целия стар град, а ние си 
светим. После викаме: „Ей, знаете ли, 
че угасна целият стар град, а ние си 
светим, бе, ало?“

 
Възможно е да ви се стори, че може 

дори от думите си да строи декори. 
И на нас така ни се стори. Предаваме 
ви с малки съкращения сценографична-
та му реч.
„Взимаме решенията в движение и по 

начин, по който опитът и бюджетът 
ни подсказват. Първо обсъждаме фил-
ма генерално. Дали крокодили ще ядат 
хора, или хлебарки ще нападат цели 
села. Тръгваме от най-големите пробле-

ми и след това нещата се наместват 
малко по малко. Не сме нова компания, 
която започва от нула. Имаме сериоз-
на база, която с течение на осемте 
години, през които сме тук, постоян-
но се подобрява и разширява. Това ни 
помага да работим по-лесно, да използ-
ваме неща и от предишни филми, да 
преправяме.
Много се гордея с уестърн града за 

филма „Копърхед“, защото той беше 
първият ни проект. Започнахме буква-
ло от една гола поляна и за четири 
седмици и половина направихме и път, 
и инфраструктура, която вече тре-
та година устоява на времето, кое-
то е много недружелюбно тук, има 
един много особен вятър, който духа 
от София. След това започна с апе-
тита да идва и яденето. Всеки про-
ект е предизвикателство – колко най-
много мога да направя за времето, бю-
джета и другите условия, които имам. 
Аз се чувствам изключително като 
ловец в тази работа, защото тряб-
ва да преследвам нещо, което е много 
неуловимо. А, общо взето, проектите 
винаги са непостижими. Когато про-
чета сценария, първата реплика вина-
ги е „Ето, това няма как да стане!“. 
И то става. Но това за мен е мно-
го движещ момент, мачовското, до-
къде мога да се разпростра. И се оп-
итвам да заразя и хората от екипа с 
това. Спомням си как реагираха, кога-
то ги събрах за „Копърхед“. Казах им: 
„Здравейте, момчета! Сега тук има-
ме осем къщи и една църква да напра-
вим.“ Нямате представа колко глупаво 
ме гледаха всички. Защото всеки въз-
приемаше нещата така: „Аз и осем 
къщи.“ Но като се разделихме на мно-
го екипи, постепенно нещата станаха: 
„Аз, моят екип и моята къщичка. Така 

всичко звучеше по-постижимо.“ 
По-дългите проекти са му по-скуч-

ни. „Когато проектът приключи, ня-
мам усещане, че нещо безвъзвратно си 
отива. Тази работа е като гора. Ре-
жеш, после посаждаш нещо ново.“ 

Както се казваше в един филм – 
„Куршумът никога не лъже“. Наско е 
електроинженер, във филма, който се 
снима сега, той е оръжейникът.
„Моята работа е, докато се стре-

лят на терен, да не застреляме ни-
кого“, казва Наско. С други думи, той 
трябва да съблюдава стопроцентова 
безопасност по време на снимки. Бил 
е на снимки с Долф Лундгрен, Стивън 
Сегал, Жан-Клод ван Дам и много дру-
ги известни актьори. Възхищава се на 
Христо Шопов. Ние пък се впечатлих-
ме много от това, че Наско внимавал 
в сценария и винаги знаел дали актьор-
ът ще използва оръжието. Ако в съ-
ответния снимачен ден той нямало да 
вади пистолета, връчвал му празен ко-
бур, за да го облекчи от тежестта. 
Как е започнал да прави всичко това 

ли? Първоначално се е занимавал само 
с пиротехника. Участвал е в продук-
ции, за които складът на специалните 
ефекти бил точно до склада на оръ-
жията. Като си свършел работата с 
пиротехниката, ходел при колегите с 
оръжията, помагал им и научил къде и 
как може да изкара съответните кур-
сове, да получи документи. 
В американските продукции оръжие-

то е вид реквизит със специално пред-
назначение, който е на „пряко подчине-
ние“ на главния реквизитор на филма. 
„Обикновено когато ми мине сцената, 
аз мога да си ходя, но на мен ми е ин-
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тересно и аз много често съм оставал 
да помагам на колегите с реквизита.“ 
Сега се занимава и с реквизит. 

Занимавала се е с предпечатна под-
готовка, после със ситопечат, а след 
това трябвало много бързо да си сме-
ни професията. Опитала да бъде сце-
нограф, направила едно ревю, в което 
участвали травестити, и когато ви-
дяла какви момчета влезли в гримьор-
ната и какви девойки излезли, решила, 
че ще е най-интересно да се занимава 
с грим. Казва, че най-добрите в бран-
ша са тези от колегите є, които са 
успели навремето да завършат един-
ствената паралелка за сценични изку-
ства в Пловдив. От един от тези 
хора, Валентин Вълов, Даниела много 
се е учила. Попитахме я кое е по-лес-
но и бързо, поставянето или сваляне-
то на грима. Отговори, че има гримо-
ве, чието поставяне технологично из-
исква 6–7 часа и се свалят за 40 ми-
нути. Има и такива, които правиш за 
половин час, а ги сваляш два. Даниела 
говори изразително, ето още част от 
разговора ни без грим:

– Много се въодушевяваме от хора 
като вас, въпреки че ние не се гримира-
ме. Колегата ми по обясними причини, 
аз като жена – по необясними… 
– И аз се въодушевявам от компо-

зиторите, въпреки че не съм компо-
зирала...

– Какво означава да подготвиш няко-
го за филм? Едно е да подготвиш няко-
го за сватба, друго е да го подготвиш за 
филм. 
– Ами че тя и сватбата е филм…
– Имат ли претенции актьорите?
– Претенцията на актьорите не е 

каприз. Тя им помага за ролята и за 
актьорската игра. 

– Кой ви контролира вас? 
– На всяко ниво има различна кон-

трола за качественото и навременно-
то изпълнение на нещата. Гримът сам 
по себе си е абсолютно нищо без ка-
мерата, осветлението и всичко оста-
нало. Ти може да си великан, корифей, 
но една брънка от веригата ако не си 
е свършила работата – край! В също-
то време, ако си направил грешка и я 
видиш, другият може да ти помогне. 
Работата е екипна, не е индивидуална 
и това е много важно.

– Как например правите маски от ла-
текс?
– Три години съм го учила това. Мога 

да го обясня, но е дълъг процес. Има 
скулптор, техническо лице, което пра-
ви калъпите и т.н. В Холивуд има цели 
студиа, които се занимават с това. 

– Знаете ли какво е казал Алфред Хич-
кок, когато го попитали какво е използ-
вал вместо кръв в сцената под душа от 
„Психо“? Разтопен шоколад.
– И аз използвах разтопен шоколад в 

предишния си филм и всички имаха не-
бивало желание да плюят кръв. 
Едно от първите неща, които тряб-

ва да направят всички, преди да започ-
нат нов филм, е да утъпчат сценария. 
В следващата лента, която ще се 

снима тук, ще има крокодил. Живот-
ното вече е отседнало на терена, а, 
както се досещате, негов създател е 
Боби Михайловски, който понастоя-
щем му е нещо като личен асистент. 
Той заедно с Мартин и Константин 
е направил операторски проби на зе-
леното чудовище. Наско вече е наме-
рил оръжието. Но преди крокодилът 
да глътне харпуна и да потъне в пред-
смъртна агония, май пак актьорите 
ще плюят кръв. 
Не кръв, шоколад, шоколад. 

Страниците подготвиха 
Мирослава ИВАНОВА 

и Ивайло ТОДОРОВ
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„Мадагаскар 2“
Още по-забавни са приключени-

ята на четиримата бегълци от 

нюйоркска зоологическа градина, 

които така и не могат да напус-

нат родната Африка. Всъщност 

лъвът Алекс, приказливата зебра 

Марти, флегматичният жираф 

Мервин и игнориращата негови-

те любовни мераци хипопотамка 

Глория планират да се завърнат 

у дома. Но това няма как да ста-

не възможно, когато самолетът 

им е управляван от не особено 

чевръстите, но още по-смехот-

ворни пингвини. Така четирима-

та приятели се впускат да от-

крият своите африкански коре-

ни и да намерят нови приятели. 

Алекс ще преоткрие своята царствена същност, Глория ще се увлече 

по свой сексапилен събрат, а четириногата компания ще преживее зре-

лищен сблъсък с група досадни туристи.

„Мери Попинс“
Още със своя дебют Джули Ан-

дрюс успява да се нареди сред 

големите кинолегенди. Като че 

ли няма по-добър избор от нея 

за ролята на Мери Попинс – 

ексцентричната и строга ба-

вачка, която по вълшебен на-

чин преобразява живота на се-

мейство Банкс. Андрюс е пре-

лестна във всеки епизод, из-

пълнявайки отдавна станали-

те класически песни и заслу-

жено печели „Оскар“. Всъщност 

това е една от петте акаде-

мични награди за този ома-

гьосващ филм на Дисни. Той е 

един от първите, в които ус-

пешно се съчетават игрално 

кино и анимация. По случай 45-ата годишнина от премиерата му сега 

можете да се насладите на тази класика във възстановено и допълне-

но с много специални изненади издание.

„Опасностите 
на Бангкок“ 
Никълъс Кейдж се подвизава 

като безпощаден наемен уби-

ец в този напрегнат трилър. 

След успешно изпълнение на по-

редната мокра поръчка в Че-

хия хладнокръвният Джо зами-

нава за Бангкок. Тук той тряб-

ва да ликвидира четирима про-

тивници на безскрупулния ма-

фиотски бос Сурат. Джо наема 

Конг, местен дребен престъп-

ник, когото да използва за мом-

че за всичко и да убие, преди да 

изчезне, за да заличи всякакви 

следи. Неочаквано и за себе си 

обаче убиецът единак взима под 

крилото си Конг, а и се влюбва 

в глухоняма красавица. Нарушил вече едно от правилата си, Джо сва-

ля гарда точно когато Сурат решава, че е време за разчистване на 

сметки, но Джо все пак има последната дума.

„Стенанието 
на Черната змия“
Двама души с коренно различни 

характери и съдби търсят из-

куплението в дълбокия Юг чрез 

магията на блуса и силата на 

едно необичайно приятелство. 

Лазарус (Самюел Л. Джаксън) 

е бивш блус музикант, който 

страда от липсата на жена си, 

напуснала го наскоро. Един ден 

той попада на местната прос-

титутка Рей, която лежи на 

пътя упоена, пребита и почти 

мъртва. Отчаяният самотник 

решава да я прибере вкъщи и по-

лага грижи да я върне към жи-

вот. Рей, която е свикнала по-

стоянно да бъде малтретирана от всички, трудно приема неговото 

нормално отношение. Постепенно двамата намират общ език, но иди-

лията им е нарушена с появата на гаджето на Рей (Джъстин Тимбър-

лейк), който иска да убие Лазарус. 

„Твърде лично“
Когато на карта е заложен жи-

вотът на най-скъпия ти чо-

век, не подбираш средства-

та за спасението му. Бившият 

специален агент Брайън (Лиъм 

Нийсън) изживява кошмара да 

чуе в телефонната слушалка 

как отвличат дъщеря му. Тя е 

на ваканция в Париж и става 

поредната жертва на канал за 

търговия с хора. Проблемът е, 

че Брайън се намира в Лос Ан-

джелис и не разполага с никак-

во време да спаси дъщеря си. 

Воден единствено от яростта 

си, бившият агент ще се зае-

ме с най-личния случай в карие-

рата си. Въпреки че сюжетът 

му звучи познато, този шеметен екшън е по-различен от тези с марка 

Холивуд. Все пак негов продуцент е Люк Бесон, което е гаранция за ка-

чество и за повече достоверност и реализъм на действието. 

„11:11“
На 11 януари 1992 г. поредица 

странни събития разтърсва 

света. Сред тях е и случилото 

се със 7-годишната Сара Тоба-

йъс, която брутално е застре-

ляла мъжете, убили родители-

те є. Осемнадесет години по-

късно Сара все още е преслед-

вана от призрачни видения за 

майка си. Навсякъде, където е 

тя, се появява и написаното с 

кръв число 11:11. Единствени-

ят, който подкрепя Сара в оп-

итите є да открие причината 

за странните случки, е при-

ятелят є Сет. Но всичко се 

променя, когато започват да 

се редуват мистериозни и зло-

вещи убийства, последвани от 

необясними и свръхестествени събития. Сега двамата ще трябва да 

бягат, за да оцелеят, преди да ги е застигнало пророчеството на 11:11.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Вдовиците 
от Истуик“
Нали си спомняте онзи прелес-

тен филм с Джак Никълсън, Шер, 

Сюзан Сарандън и Мишел Пфай-

фър? Е, това е продължението 

на историята, което с голяма 

доза черен хумор ни поднася но-

сителят на „Пулицър“ Джон Ъп-

дайк. Изминали са три десетиле-

тия от познатите събития. Три-

те вещици от Истуик Алексан-

дра, Джейн и Суки са вече вдови-

ци. Те се завръщат да прекарат 

лятото в малкото крайбрежно 

градче в Роуд Айланд. Как трите 

жени ще успеят да се справят с 

все още неугасналите следи от 

злите им дела, с шока на зага-

дъчно контрапроклятие и с неу-

добствата на напредващата си възраст, ще разберете от това вели-

колепно и зловещо продължение на „Вещиците от Истуик“.

„Булевардът 
на тузарите“
История за власт, пари, слава 

и болни амбиции заплита в ти-

пичния си язвителен стил Кан-

дис Бушнел. Героите от новия 

є роман се впускат в свирепа 

битка за най-прекрасния апар-

тамент, чиято собственичка 

вече не е между живите. Съ-

пруга на съмнителен финан-

сист, 80-годишна светска жур-

налистка, актриса със свобо-

ден дух, писател на средна въз-

раст, току-що докоснал се до 

славата, холивудски сценарист, 

досадна кучка – всички те кро-

ят планове за бляскавия живот, 

който ще водят под покрива на 

престижната сграда в Манхатън. И започва игра на нерви и интриги, 

излизат на светло мрачни тайни и скандали. Е, светът на звездите е 

много примамлив и изисква всякакви жертви...

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Доброжелател-
ните“
„Паметник на сложността на зло-

то“ – така определят този епи-

чен, стряскащ и смайващ роман 

за отговорността и за вината. 

В него един мъж, отговорен за 

престъпления срещу човечест-

вото, разказва своята история. 

Максимилиан Ауе е участник в 

масови кланета в качеството си 

на офицер от СС. Той възкръсва 

за нов живот във Франция като 

собственик на фабрика и порядъ-

чен баща на семейство. Макс е 

интелектуалец, отдаден на фи-

лософията, литературата и кла-

сическата музика. Но той е също 

така хладнокръвен убиец и завършен бюрократ. През очите на едно 

културно чудовище са представени разтърсващи и натуралистични 

подробности за ужасите на Втората световна война и на нацисткия 

геноцид срещу евреите.

„Искри“
Мръсното бельо на богатите 

и известните излиза на показ в 

тази история за свръхамбиция, 

предателство и страст. Извест-

ният бижутериен магнат Пиер 

Масо изчезва безследно, оста-

вяйки след себе си куп нереше-

ни въпроси и догадки. Седем го-

дини по-късно Софи Масо обявя-

ва смъртта на съпруга си въпре-

ки яростните протести на све-

кърва си и сина си. Тя трябва да 

се справи не само с реалната за-

плаха от фалит, но и с финансо-

вите домогвания на конкуренци-

ята и с подлите номера на една 

от любовниците на Пиер. Лошо-

то е, че до момента Софи е била 

единствено и само декоративно 

украшение за съпруга си. Дали е възможно тя да избегне скандала около 

мистериозното му изчезване и неговото тъмно минало?

„Училище 
за сплетни“
Пиесата на Р. Б. Шеридан предиз-

виква фурор още при първото си 

поставяне на сцена през 1777 г. 

Авторът сполучливо осмива пре-

вземките и интригите на англий-

ската аристокрация. Той атакува 

клюкарството, интригантство-

то и лицемерието, което, няма 

как да не признаем, и днес звучи 

съвсем модерно. В произведение-

то нищо не е такова, каквото из-

глежда, и никой не е този, за кого-

то се представя. Шеридан създа-

ва един вълнуващ свят на интри-

ги, измами и опасни връзки, изпъл-

нен с много палав хумор. Накрая 

маските на героите се свличат и 

пред очите на всички лъсва истината – колко абсурдно смешна е коме-

дията на живота! Според Шеридан всички носим маски, зад които кри-

ем истинските си чувства, мисли и копнежи.

„Отровителка-
та“
Загадъчна жена в одежди на мо-

нахиня изправя на нокти ан-

глийската монархия в поредния 

средновековен трилър на Пол 

Дохърти. Говори се, че Отрови-

телката е виновна за смъртта 

на дворцови служители, натова-

рени с тайни мисии. По следи-

те на тази мистериозна убийца 

е изпратена Матилда от Уест-

минстър. Тя е довереницата на 

кралица Изабел Втора, дъщеря 

на Филип Френски. Докато Ан-

глия е изправена пред опасност 

от гражданска война, Изабел 

се надява на помощта на един-

ствения є верен човек в крал-

ския двор. Матилда трябва да помогне на господарката си да разкрие 

кой застрашава престола на крал Едуард и кой е убиецът, който дебне 

сред паяжината от интриги и престъпления.
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Добра кинопрогноза

Годината на „Депеш мод“

Ако още не сте се настроили на лятна вълна, един нов българ-

ски филм ще ви накара да поемете със сърфовете си към мо-

рето. Преди няколко години Зорница София разбуди позаспалото и 

като че ли отдавна отписано българско кино със знаменития си де-

бют „Мила от Марс“. След многобройните награди и ласкави отзи-

ви по световните фестивали очакванията към новия є филм „Прог-

ноза“ съвсем не са малки. Режисьорката казва, че се е вдъхновила за 

него от случки от своя живот, и цитира своя учител Людмил Стай-

ков, според когото „животът има най-голямото въображение“. „След 

толкова участия по фестивали с „Мила от Марс“ се убедих, че всич-

ки имат определени стандартни очаквания към филмите от Балка-

ните. А аз исках да направя една съвременна любовна история, в коя-

то няма груби мъже, които стрелят, крещят и накрая труповете са 

повече от героите, а хепиендът е обявен за нетипичен за региона“ 

– обяснява София. 

В „Прогноза“ българката Маргарита (Теодора Духовникова) напуска 

известния репортер Марко Матанич, с когото се запознава в Лондон. 

Тя решава да се присъедини към брат си и приятелите му от различ-

ни балкански страни, които отиват да карат уиндсърф на турски ос-

тров. Групата е много колоритна, всеки говори на своя език, но се 

разбират добре. Поне до момента, в който пристига Марко. Излъчен 

от него манипулативен репортаж разпалва типичния лют балкан-

ски конфликт. Зорница София отново показва, че владее добре всички 

техники и умело разказва историята. Филмът е интересен, актьор-

ският състав е добре подбран и въпреки леката тромавост във вто-

рата си част има всички шансове да се хареса на публиката.

С
ни

м
ки

 „
А

ни
м

ат
о 

М
ю

зи
к“

/ 
M

U
T

E

Възможно ли е да продължаваш да определяш модните тенденции в 

музиката над близо 30 години? Може би разковничето на това е... 

групата ти да носи името на френско модно списание. „Депеш мод“ 

безспорно имат огромно голямо влияние върху модерната музика. Пъ-

тят, който музикантите извървяха от тийнидоли до автори на кла-

сики като People аre People, Personal Jesus и Enjoy The Silence, възхи-

щава и фенове, и критици. Вече всяко ново парче на „Депеш“ се пре-

връща в събитие. Така се случи и с Wrong – размазващ хит с още по-

размазващ и скандален видеоклип. Това е пилотният сингъл от 12-ия 

студиен албум на групата Sounds оf The Universe. Той е поредното до-

казателство, че Дейв, Мартин и Андрю не са загубили форма и про-

дължават да творят своята пристрастяваща музика. Новият албум 

е записан в Санта Барбара и Ню Йорк и освен в стандартна версия 

излиза и в специално издание. То включва CD/DVD плюс луксозен бокс 

сет, в който има ексклузивен бонус материал – ремикси, демовер-

сии, документални филми и две книги с уникални фотографии. Нови-

ят албум е повод за световното турне на „Депеш мод“ – Tour of the 

Universe, което стартира на 10 май в Израел. Радостната новина е, 

че само осем дни по-късно ще ги видим и у нас. Концертът на гру-

пата в София, организиран от София мюзик ентърпрайзис на Нацио-

налния стадион „Васил Левски“, е част от мащабния ТУБОРГ ГРИЙН 

ФЕСТ. Преди ню уейв кралете на сцената ще се качат британци-

те от „Лейдитрон“, които ще съпровождат „Депеш“ и на трите им 

концерта в рамките на фестивала в София, Белград и Загреб. Всич-

ки вярваме, че Дейв и компания няма да оставят никого разочарован, 

както и на предишното им незабравимо шоу у нас преди три години. 

Бандата планира и северноамериканско турне, което ще стартира 

на 24 юли в Торонто. 
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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

ЩОРИ, ЗАВЕСИ & CO
Правилно подбраните завеси и щори не 
нарушават хармонията в помещение-
то. За да улесни избора ви, БЕЛА помо-
ли за съвети и препоръки интериорни-
те дизайнери и обобщи най-важното, 
което чу и разбра от специалистите.

ГРАДИНСКА АСТРОЛОГИЯ
Сигурно знаете, че добрите градинари и 
селскостопански труженици изучават 
много внимателно... лунния календар. 
Фазата и положението на нощното 
светило в знаците от зодиака влияят 
върху развитието на растенията.

МОЖЕ И С РЪЦЕ!
В ресторанта – винаги едно и 
също: отначало дълго чакате да ви 
поднесат храната, след това чинно 
я хапвате, смеейки се и говорейки 
полугласно, за да не притеснявате 
с „лошото си възпитание“ онези на 
съседната маса. Обявяваме конкурс 
по невъзпитано ядене с ръце – като 
в студентските години, когато все-
ки носеше по нещо в квартирата и 
когато всичко това се сервираше на 
масата, започваше един голям пир. 

МАЛКАТА ГОСТНА
Има трикове, с чиято помощ можете 
да направите това помещение доста 
по-просторно, без да накърнявате уюта и 
функционалността му. Не е желателно в 
малката гостна да присъстват излишни 
детайли – два широки фотьойла с възглав-
ници върху тях и букет живи цветя върху 
малка масичка са напълно достатъчни. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИТЕ
В кое помещение е най-подходящо да 
сложим саксиите с лавандула, бамбук, 
фикус бенджамин, палмите, драцената, 
бръшляна и висящите кошници с под-
правки, ще прочетете на страница 120.
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МАЛКАТА 
ГОСТНА

СТИЛНО, 
УЮТНО, 
ПОДРЕДЕНО

Р Е Ш Е Н И Е :

1. За опора на колекцията от картини служат дървените корнизи, кои-

то са продължения на полиците в нишата на стената. Корнизите са из-

брани с подходяща ширина и са боядисани в същия цвят като полиците. 

2. Всички картини са поставени в еднакви рамки. Симетрията при под-

реждането на картините въобще не е задължителна. По желание може-

те да добавите или махнете картини. 3. Кутиите за документи и дребо-

лии са избрани в неутрален цвят и точно по тази причина полиците не 

изглеждат претрупани. 4. Освен произведения на изкуството картини-

те тук се явяват цветови акцент в интериора. Като цяло помещението 

е оформено в спокойни тонове. На техния фон ярките цветове на карти-

ните изпъкват много добре. 5. Не е желателно в малката гостна да при-

състват излишни детайли – два широки фотьойла с възглавници върху 

тях и букет живи цветя върху малка масичка са напълно достатъчни.

1

2

3

4

5
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ЦВЯТ И ДЕСЕН
Двете най-важни неща, ко-

ито ви предстои да реши-
те, са в какъв цвят и от 
каква материя да са щори-
те или завесите. 

ИМА ДВА ПРИНЦИПА 
ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ 

Първият е да се съобра-
зите с доминиращия цвят 
в помещението, за което 
предвиждате щорите или 
завесите. Ако в интерио-
ра цветово доминира кили-
мът (или мокетът), тога-
ва съчетайте цвета на що-
рите с цвета килима (или 
мокета). Ако доминират 
тапетите или тапицерия-
та на мебелите, то тога-
ва цвета на щорите и за-
весите е добре да хармони-
зирате с техните цвето-
ве. Във втория случай част 
от тъканите или други де-
тайли от интериора могат 
да контрастират с основ-
ния доминиращ цвят. Най-
добре е да използвате та-
кова цветово решение, ко-
гато генерално интериорът 
на помещението е едноцве-
тен и спокоен. За да не се 
„изгубят“ завесите в инте-
риора, те трябва да бъ-
дат или по-светли, или по-
тъмни от цвета на стени-
те. Не бива да допускате 
съчетания между две или 
няколко шарени тъкани за 
щорите или завесите, как-
то и съчетание между ша-
рени завеси и шарени тапи-
церии на мебелите. 

ПРИ ИЗБОРА НА МАТЕРИЯ

Трябва да се ориентирате 

e к с п е р т и з а

ЩОРИ, ЗАВЕСИ
& COПРАВИЛНО ПОДБРАНИТЕ ЗАВЕСИ И ЩОРИ НЕ НАРУШАВАТ 

ХАРМОНИЯТА В ПОМЕЩЕНИЕТО. ЗА ДА УЛЕСНИ ИЗБОРА ВИ, БЕЛА 
ПОМОЛИ ЗА СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ИНТЕРИОРНИТЕ ДИЗАЙНЕРИ И 
ОБОБЩИ НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ЧУ И РАЗБРА ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ.

РЕЧНИК
ЩОРА Покритие на прозореца, 

движещо се настрани или пов-

дигащо се нагоре. Под „щори“ 

много хора разбират един-

ствено пластмасовите вер-

тикални ленти, използвани 

масово за покритие на прозор-

ците на офисите. Но „щора“ е 

далеч по-широко понятие и не 

изключва текстила от съдър-

жанието си. 

ПОРТЪР ЗАВЕСА (от фр. 

portiere, производно на porte – 

врата) Плътна, тежка заве-

са за покритие на декоратив-

ни входни отвори. Днес този 

термин се използва и за на-

зоваване на скъпите плът-

ни тежки щори на текстил-

на основа. 

ПЕРДЕ Мека тъкан за по-

критие на прозорец от тън-

ка прозрачна материя (най-

често тюл, воал, органза или 

дантела), закриваща прозоре-

ца напълно или частично.

Ламбрекен
 Това е украшение за прозорец, драпирана тъкан над входен 

или прозоречен отвор, закриваща напълно или частично корни-

за на щорите. 

Ламбрекените биват меки и твърди. Долният им край обикно-

вено е украсен с рюшове, ресни и ширити. В зависимост от ви-

сочината, на която е разположен, и от дължината му, ламбреке-

нът може да се използва за променяне на пропорциите на про-

зореца или на поме-

щението, правейки го 

зрително по-високо 

или по тясно. 
 Сложният мек лам-

брекен се състои от 

отделни декоративни 

детайли – жабо, ди-

пли и рюшове. Твър-

дата форма на ламб-

рекена се нарича бан-

до. Този ламбрекен се 

закрепва за корниза. 

Той визуално повдига 

тавана и подчерта-

ва елегантността на 

интериора. 
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преди всичко по размерите 
на помещението, по негова-
та осветеност, по формата 
и големината на мебелите и 
по цвета и структурата на 
основните материали в ин-
териора. Няма строги огра-
ничения за използването на 
различни съчетания от тъ-
кани за завеси, пердета и 
щори – естествени мате-
рии, синтетични, по-плътни, 
прозрачни или полупрозрач-
ни... Единственото, което 
не се препоръчва, е да съ-
шивате различни по струк-
тура, оплетка и състав тъ-
кани, тъй като при пране 
и химическа обработка една-
та от тъканите може да 
се разтегне, а другата да 
се свие и това да доведе 
до деформация на цялата за-
веса. Не бива да съединя-
вате (съшивате) например 
естествени материи като 
памук, коприна или лен със 
синтетични, тъй като след 
пране или химическо чистене 
естествените влакна могат 
да се свият до 30%. Препо-
ръчително е, когато микси-
рате тъкани при завесите и 
щорите, да не ги зашивате 
въобще помежду им, а всяка 
от тях да може да се пере 
самостоятелно. 

РАЗМЕРИ 
И ФОРМА

От това, как точно са 

окачени щорите, се про-
меня значително външни-
ят вид на цялото помеще-
ние.  Ниските стаи ста-
ват оптически по-високи, 
ако пердетата, завесите 
или щорите започват от 
тавана и не са допълнени 
от ламбрекени (вж. карето 

на стр. 116). Ако пуснете 
щорите по-дълги, до земя-
та, ефектът ще се заси-
ли.  Тесните високи по-
мещения изглеждат опти-
чески по-широки и ниски, 
ако корнизът е по-широк и 
ако щорите закриват ця-
лата стена, на която са 
прозорците.  Окачвайки 
щорите, имайте предвид, 
че дължината им трябва 
да достига на разстояние 
1–2 см от нивото на пода. 
Пердетата трябва да бъ-
дат с 2–3 см по-къси от 
завесите.  За не много 
големи стаи не си заслу-
жава да използвате мно-
го тъкани с различен рису-
нък за покриване на прос-
транството пред прозо-
реца. По-добре изберете 
щори, пердета или завеси 
в светли, студени тоно-
ве, защото точно те оп-
тически увеличават обема 
на помещението. Препоръ-
чително е да използвате и 
играта на контрастни цве-
тове – контрастното съ-
четание на щорите и сте-

Декорации
Модата диктува не само актуалните цветове и материи за що-

рите, пердетата и завесите, но и начините за тяхното декори-

ране. Напоследък е много модерно да украсите щорите с букет 

от текстилни цветя, закрепени на специална кукичка. Поняко-

га материята се украсява с камъни, които 

ефектно проблясват в гънките є. 

Сред последните новости са много 

удобните декоративни прихващачи, 

които позволяват тъканта на 

завесата или пердето да се съ-

бере в красиви пищни гънки. 

Не е случайно, че 

точно в този брой 

продължавам с тема-

та за пералните. Само 

че този път ще обърна 

внимание на различни-

те, нестандартните 

модели, за които рядко 

се говори. Тяхното съз-

даване обслужва необ-

ходимостта от взима-

не на гъвкави решения 

при обзавеждането на 

жилището. 

Когато разполага-

ме с ограничено прос-

транство в дълбочина, 

единственото реше-

ние е да си купим „тънка“, т.нар. 

SLIM МОДЕЛ ПЕРАЛНЯ 
Тя се различава от стандартните модели единствено по ши-

рината си, която е само 40 см. Естествено, по-малката ши-

рина предполага и по-малък капацитет на зареждане – 4–4,5 

кг. Най-новите slim модели на „Индезит“ от линията Eco 

Time предлагат вместимост от цели 5 кг, което доскоро 

беше „запазена територия“ само за стандартните перални.  

В зависимост от спецификата на пространството понякога 

единствено решение се явяват 

ПЕРАЛНИТЕ С ГОРНО ЗАРЕЖДАНЕ (TOP LOADERS) 
при които прането се слага в барабана през отвор отгоре. 

Важно е да се знае, че в този случай пространството над 

тези модели перални остава неизползваемо заради отваря-

нето на капака. В по-широк план пералните с горно зарежда-

не са по-ергономични за хора с проблеми в кръста, за които 

не се препоръчва навеждане.

Важно е да се знае, че нестандартните модели 

НЕ ПРАВЯТ КОМПРОМИСИ 

с качеството на изпиране, броя на програмите, енергийни-

те класове и т.н. Продуктовите гами обхващат както висок 

клас модели с управление от дисплей, така и по-базови моде-

ли със съответно по-атрактивни цени. Независимо от вида 

на управлението всички нови модели „Индезит“ Eco Time 

имат отложен старт, регулиране на оборотите и темпера-

турата, нови специални програми за пране на дънки и за екс-

пресно изпиране, както и опция за икономично зареждане, ко-

ето пък е в отговор на нуждата от по-икономични и еколо-

гични уреди.

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

Различните 
перални

НАШИЯТ СЪВЕТ: Потърсете нестандартните модели, 

ако пространството, с което разполагате, е ограничено

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com
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ните на стаята например 
ще увеличи нейната дължи-
на.  А ако искате да уве-
личите обема на стаята, 
не се увличайте по изоби-
лието на гънки, финтиф-
люшки и декорации по пер-
детата. Тези детайли оп-
тически намаляват прос-
транството. Колкото е 
по-непретенциозна и изчис-
тена щората или завеса-
та, толкова по-голямо ще 
ви се струва помещението. 
 Щорите с вертикални 

ленти могат да „повдигат“ 
тавана. Щорите, които из-
лизат от двете страни на 
прозореца на разстояние не 
повече от 15–20 см, опти-
чески увеличават височина-
та на стаята.  Римски-
те щори и японските па-
нели „добавят“ простран-
ство.  В голямо помеще-
ние са уместни щори и за-
веси в по-наситени, топли 
тонове и изразителен рису-
нък. Обилните драперии и 
многослойността на тъка-
ните придават на голямо-
то помещение топлина и 
уют. В големите и високи 
стаи можете смело да из-
ползвате ламбрекени. 

МОДНИ 
ТЕНДЕНЦИИ
 Дизайнерите реабилити-

раха топлия уютен интери-
ор в английски и френски 
стил, в който пищността 
доминира под формата на 
драпирани тъкани. На мода 
са меките пухкави мате-
рии като жакард и кади-
фе, както и полупрозрачни-
те като копринена органза. 
 Актуално е използване-

то на няколко слоя тъкани 
– понякога два, а често и 
три (например декоратив-
ни щори, работни щори, за-
тварящи се през нощта, и 
пердета). Много дизайне-
ри предпочитат щори на 
текстилна подложка и об-
ръщат голямо внимание на 
цвета и рисунъка на под-
ложната тъкан.  Флорал-
ните мотиви също са хит 
и се отличават с огромно 
многообразие.

ВИДОВЕ ЩОРИ

ЯПОНСКИ ПАНЕЛИ 

Този вид щори представляват тесни (широки са предимно до 1 

м) правоъгълни платна, които се крепят на специален корниз. 

Всеки панел се закрепва на собствен насочващ корниз, което 

дава възможност за преместване на платната и за модифици-

ране на дизайна. Японските панели служат не само за оформя-

не на прозоречни отвори, но и за разделение на различни зони в 

помещенията, а също за оптическо увеличаване на простран-

ството. Използват се най-вече в кухнята, столовата, кабине-

та и спалнята.

ИТАЛИАНСКА ЗАВЕСА 

Те не се разтварят напълно, а изящно се стя-

гат с шнурове по диагонал от работния край към 

краищата на корниза. Шнуровете минават през 

пръстени, закрепени от вътрешната страна на 

платното. Закачат се върху релсата с помощта 

на декоративни кукички. Мястото на съединява-

нето на двете щори обикновено се фиксира с ро-

зетка, „малтийски кръст“, панделка или пискюл. 

Италианските щори идеално подхождат за високи 

прозорци (например френски), използват се в кла-

сическите интериори, в спалните в царски стил.

ФРЕНСКИ ЩОРИ 

Това са вълнообразни щори, които изглеждат па-

радно и помпозно. Могат не само да запълнят с 

вълнообразни и полукръгли гънки прозореца, но и 

с помощта на специален корниз с подемен меха-

низъм да се съберат на върха, образувайки пищ-

но драпиран ламбрекен. Краят на тези щори обик-

новено е украсен с рюшове, ширити, ресни и други 

декоративни елементи. Френските щори се пред-

почитат най-вече за гостната, хола или столо-

вата. 

АВСТРИЙСКИ ЩОРИ 

Те са една от разновидностите на повдигащите 

се щори – нещо средно между френските и римски-

те. Събират се на вълнообразни гънки. Спуснати, 

те изглеждат като прав панел с няколко меки гънки 

в долния край. Долната им част може да бъде ук-

расена с рюшове или други декоративни елементи. 

За разлика от австрийските щори при френски-

те гънките се запазват по цялата дължина и във 

вдигнато, и в спуснато положение. Австрийските 

щори изглеждат най-добре върху не много големи 

прозорци в будоара, спалнята или столовата. 

РИМСКИ ЩОРИ 

Те са разновидност на плоските щори. Отли-

чават се със своята елегантност и строгост. 

При повдигането на тези щори се образуват хо-

ризонтални гънки благодарение на твърдите 

вложки от дърво, метал или фибростъкло. Рим-

ските щори се повдигат и спускат с помощта 

на шнур, промушен през пръстени. Използват се 

в кабинети, детски стои, столови. И най-вече в 

помещения, където е необходимо да се изолира 

потокът от светлина (тези щори се изработ-

ват от много плътни платове).
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С
игурно знаете, че добрите градинари и 
селскостопански труженици изучават 
много внимателно... лунния календар. Фа-
зата и положението на нощното свети-

ло в знаците от зодиака влияят върху развитието 
на растенията. Първите правила, които трябва да 
познавате, са тези на 

ЗАСАЖДАНЕТО 
Между новолуние и пълнолуние се садят расте-

нията, които израстват над земята – дървета, 
храсти и цветя. Между пълнолуние и новолуние 
се засаждат кореноплодните – картофи, моркови, 
цвекло, ряпа и др. В дните на новолуние нищо не 
трябва да се засажда. По това време следовател-
но трябва да отложите и работата с остри ин-
струменти като лопати, ножове и пр.
А дали ви влече стриктно да следите хода на 

Луната и с какво внимание се отнасяте към рас-
тенията, всичко това зависи от зодията ви. Раз-
личните зодии общуват по различен начин с жива-
та природа, а това означава и със собствената си 
градина. Затова е хубаво да бъдат информирани и 
близките ви хора. Така те няма да ви принуждават 
да се занимавате с нещо, което не ви е присъщо 
и в което не сте силни.

ОВЕН Насочете енергията си към отглеждане 
на плодове, зеленчуци и растения, които не са 

капризни. Не сте много търпеливи, за да полагате 
специални грижи за капризни растения. Бъдете бди-
телни при работата с градинските инструменти, 
защото сте изложени на опасности от травми. А 
по талант за организиране на градински партита 
вие нямате равни в зодиака!

ТЕЛЕЦ Той е подвластен на стихията на земя-
та. Няма нужда да му подарявате ръководство 

на градинаря. Той и без подсказване прекрасно знае 
кога е време за поливане и кога е време за плевене. 
В градинските площи, собственост на Телец, ще 
откриете плодове с рекордни размери и несравни-
ми по красота цветя. 

БЛИЗНАЦИ По принцип около представителите 
на тази зодия цари пълна бъркотия. В градината 

си те могат да засадят абсолютно несъвместими 
култури. Но знаете ли кое е най-чудното? Всичко, 
посадено от тях, дава прекрасни плодове.

РАК Чувствителните Раци дори на подсъзнател-
но ниво се разбират със своите „подопечни“, 

растенията, и мислено разговарят с най-любимите 
от тях. Растенията също успяват да уловят ми-
слите на стопанина си и събират сили за даване 

на цвят и плод, когато стопанинът им е в добро 
здраве и отлично разположение на духа. 

ЛЪВ Той обожава всичко ново. Градината му 
прилича на опитно поле, в което той експери-

ментира с най-новите сортове. Представителки-
те на зодията могат с лекота и успешно да при-
саждат дървета и да получават чудесни плодове. 
Цветята в техните градини са едни от най-кра-
сивите.

ДЕВА За точните и практични Деви работа-
та в градината не е бреме, а почивка. Тези ум-

ници предпочитат да отглеждат плодове и зеле-
на растителност. Често в градината им могат 
да се видят и две-три лехи във вид на аптекар-
ска етажерка. 

ВЕЗНИ Те много обичат да пипат земята, да 
усещат ефекта от физическото усилие, което 

прилагат при обработването є. Цветята могат да 
ги заинтересуват едва когато всичко наоколо запо-
чне да радва очите с различните си цветове. Вез-
ните смело могат да бъдат обявени за специали-
сти по създаването на перфектни зелени площи.

СКОРПИОН И най-непристъпният гъсталак 
може да се превърне в райско островче, ако се 

намира в градината на Скорпиона. Представители-
те на тази зодия обичат да релаксират в гради-
ната. Те не са равнодушни към растенията с ле-
чебни свойства. 

СТРЕЛЕЦ Заема се с размах с градинските дела, 
но за жалост рядко ги довежда докрай. Неза-

висимо дали се намира в градината, в планината, 
или край брега, веселият Стрелец винаги е готов 
да запали огън и да опече месце. Но за картофи и 
други зеленчуци няма да се сети. 

КОЗИРОГ Той е целенасочен и почти винаги се 
радва на планирания от него урожай. Засажда 

проверени сортове и не приема лесно технически-
те новости. Обича да разчита на собствените си 
ръце. Много го бива да се грижи за ябълки, круши, 
сливи. С други думи – за многогодишни растения. 

ВОДОЛЕЙ Колкото и странно да звучи, той ви-
наги е осведомен по аграрните въпроси, но в съ-

щото време е равнодушен към тях и не прилага 
знанията си на практика.

РИБИ Те отиват в градината, за да постоят 
в уединение и да съберат мислите си. Трудно 

се справят със сериозната селскостопанска рабо-
та, но това свое неумение компенсират с големи 
грижи за беззащитни цветя. Понякога и в цветар-
ството резултатите им не са добри, но Рибите 
не пестят време и сили за цветята.

ГРАДИНСКА АСТРОЛОГИЯГРАДИНСКА АСТРОЛОГИЯ
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БАМБУКЪТ не е много претен-
циозен към светлината. Може да 

бъде засаден както в почва, така и 
в ситни камъчета. Той е чудесен из-
бор за банята и кухнята. През лято-
то трябва да се полива 2 пъти сед-
мично, а през зимата – по-малко, само 
когато повърхността на почвата е 
суха. В периода на растеж (от ап-
рил до август) бамбукът се подхран-
ва на всеки 2 седмици със специални 
комплексни добавки за стайни расте-
ния. Иначе листата му пожълтяват. 
През пролетта бамбукът трябва да 
се пресади. Нуждае се преди всичко 
от висока влажност на въздуха, пора-
ди което най-подходящи за отглежда-
нето му са влажните помещения. 

ПАЛМИ Всички видове палми са 
идеални за всекидневната. Чес-

то с тяхна помощ помещението се 
разделя на зони. Най-добре седят в 
декоративни контейнери. Поливат се 
умерено.

ДРАЦЕНА Това е изключител-
но издръжливо растение, което 

стои добре във всяка стая у дома, как-
то и в офиса. През топлите сезони се 
нуждае от средно количество вода, а 
през зимата се полива изключител-

но рядко. От март до септември се 
тори непрекъснато. 
D.fragrans изисква най-малко грижи – 
обича светли или полусенчести по-
мещения и не обича силното слън-
це и теченията. D.marginata може да 
вирее и в тъмни места, докато D. 
deremensis обича светлината.

ЗЕЛЕНИ ПОДПРАВКИ Засадете 
различни видове (босилек, магда-

ноз, риган, мента) в малки глинени 
саксии или във висяща кошница. Ако 
я окачите на нивото на очите, ви-
наги ще имате подръка не само све-
жи подправки, но и чудесен аромат в 
кухнята. Зелените подправки са не-
претенциозни и се отглеждат изклю-
чително лесно.

БРЪШЛЯН Той „смекчава“ скуч-
ните прави линии на мебелите 

вкъщи. Не се заблуждавайте, че е ле-
сен за отглеждане. Чувства се до-
бре в неотоплени помещения и стра-
да във всеки дом с горещ и сух въз-
дух. Ако не искате листата на бръш-
ляна да покафенеят, редовно ги пръс-
кайте с вода, особено когато парно-
то работи. Растението изисква хлад-
но, но не студено помещение. Идеал-
ната стая за него не трябва да се ото-

плява през зимата. Температура над 
15 °С през нощта може да създаде 
проблеми за растението. През зима-
та бръшлянът има нужда от повече 
светлина. Не го излагайте обаче на 
директно слънце през лятото. През 
лятото го поливайте често, а през 
зимата – по-рядко.

ВИСЯЩИ КОШНИЦИ Засадете 
в тях растения с обли листа. 

Висящите кошници са идеални за ъг-
лите на стаите или за антрето. 

ФИКУС е едно от десетте рас-
тения, които пречистват пер-

фектно въздуха. Фикусът абсорбира 
вещества като формалдехид, амоняк, 
бензол и т.н.

Фикус бенджамин е най-разпростра-
неният за домашно отглеждане вид. 
Може да порасне доста голям, ако му 
осигурите подходяща саксия. Необхо-
дим е добър дренаж. Може да расте 
заедно с други растения в една сак-
сия, които да покриват почвата, ко-
гато той израсте нагоре и долни-
те му листа опадат. Поливайте го 
само когато почвата е суха на пипа-
не. През зимата трябва да повишите 
влажността на въздуха в помещение-
то, където е фикус бенджамин. Тога-
ва пулверизирайте често листата му. 
Най-доброто решение за случая е да 
поставите саксията върху подложка, 
пълна с камъчета и вода. По този 
начин водата се изпарява и листата 
поемат от влагата. Използвайте те-
чен тор през пролетта и лятото (до 
септември) приблизително на 15 дни. 
Този фикус се нуждае допълнително и 
от желязо, за да поддържа своя жив 
зелен цвят, затова добавяйте желязо 
на таблетки към течния тор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИТЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИТЕ

Ароматната лавандула внася в дома спокойствие и 
хармония. Най-подходящо е да я сложите в спалнята
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Пица с домати 
и сирене

И С КАРАМЕЛИЗИРАН ЛУК

ЗА 4–6 ПОРЦИИ:  готово многолист-

но тесто, изрязано на квадрат (със стра-

на 25 см)  3 с. л. зехтин  4 глави лук, на-

рязани на полумесеци  1 с. л. прясна, наря-

зана на дребно мащерка  200 г бяло твър-

до сирене (или кашкавал), нарязано на кубче-

та  4 средно големи домата, нарязани на 

кръгчета  3 щипки захар  60 г козе сире-

не  листа босилек за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Размразете тестото и отреже-
те с остър нож 2-сантиметров борд 
от всички страни на квадрата. Сло-
жете тестото в подходяща тава, на 
дъното на която сте постлали хар-
тия за печене. Набодете тестото с 
вилица и го оставете за малко в хла-
дилника. 2. В тенджера с дебело дъно 
загрейте зехтина и запържете в него 
лука до прозрачност. Намалете кот-
лона, сложете захарта, залейте я с 
малко вода и при постоянно бърка-

не изчакайте лукът да се кармелизи-
ра (да добие златист цвят). Поръсе-
те го със сол и черен пипер. 3. Раз-
пределете лука върху тестото, без 
да нанасяте от сместа върху изря-
заните бордове. Поръсете с мащер-
ка и кубчета сирене (кашкавал), после 
разпределете отгоре още един слой 
лук, а най-отгоре подредете домати-
те. 4. Намажете краищата на пи-
цата със зехтин. Печете я 20 мин 
в предварително загрята до 220 °С 
фурна. При сервиране можете да гар-
нирате парчетата пица с козе сирене 
и пресен босилек.

ВАРИАЦИИ

 Кромид лука можете да замените с праз 

лук. 

 Вместо карамелизиран можете да използ-

вате просто запържен до златисто лук. 

 Вместо домати – сладки картофи. 

Скариди по азиатски
СЪС САЛАТА ОТ МЕНТА И ЗЕЛЕ

ЗА 4–6 ПОРЦИИ:  1 кг почистени скари-

ди  2 ч. ч. нарязано на ситно китайско зеле 

 2 краставици, нарязани на тънки кръгче-

та  2 стръка целина, нарязани на тънки 

парчета под ъгъл  1/4 ч. ч. листа от мен-

та  6–8 стръка зелен лук (не по-дълъг от 

10 см)  2 с. л. запържен сусам За дресинга: 

 2 1/2 с. л. светъл соев сос  2 с. л. пудра 

захар  2 с. л. балсамов оцет  3 с. л. зех-

тин  сокът от 1 лимон  1 с. л. настърган 

джинджифил  2 с. л. ситно нарязан корен 

от кориандър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Налейте вода в голяма тенджера, 
посолете я и я кипнете на котлона. 
Намалете котлона и сложете скари-
дите вътре. Варете ги до порозовя-
ване. Излейте водата и изчакайте да 
изстинат. 2. В голяма купа сложе-
те зелето, краставиците, целината и 

Може и с ръце!
В ресторанта – винаги едно и също: отначало дълго чакате да ви поднесат 
храната, след това чинно я хапвате, смеейки се и говорейки полугласно, 
за да не притеснявате с „лошото си възпитание“ онези на съседната маса. 
Обявяваме конкурс по невъзпитано ядене с ръце – като в студентските години, 
когато всеки носеше по нещо в квартирата и когато всичко това 
се сервираше на масата, започваше един голям пир. 

Скариди по азиатски

Бела, брой 5 (135), 2009122



ментата. Всяко стъбло зелен лук раз-
режете надлъжно и половината доба-
вете в купата със зеленчуците. 3. За 
приготвянето на дресинга в отделна 
купа смесете всички продукти и ги 
бъркайте до момента, в който за-
харта се стопи напълно. Преди сер-
виране смесете внимателно салатата 
със скаридите и подправките и раз-
пределете по чиниите. Украсете от-
горе всяка чиния с останалия зелен 
лук и сусама. 

ЗЛАТЕН СЪВЕТ

Пригответе съставките за това ястие от-

рано и ги съхранявайте разпределени в от-

делни херметично затворени кутии: в една-

та – зеленчуците, в другата – скаридите, в 

третата – готовия дресинг. 

Тапенада от 
зелен фасул

СЪС ЗЕЛЕНИ МАСЛИНИ И АНШОА

ЗА 1 Ч. Ч. СОС:  450 зелени маслини, фар-

шировани с аншоа  кората на 1 лимон 

 сокът от 1/2 лимон  1/2 ч. ч. зехтин 

 1/2 ч. ч. листа от магданоз  сварен на 

пара пресен зелен фасул

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. С помощта на кухненски комбайн 
пригответе еднородна смес от масли-
ните, лимоновия сок и кората от ли-
мона, зехтина и магданоза. Посолете 
я, поръсете я с черен пипер и изча-
кайте да постои минимум 30 мин на 
стайна температура, за да може вку-
сът на соса да се разгърне. 2. След 
това смесете соса със сварения на 
пара зелен фасул и ястието е гото-
во за сервиране.

ЗЛАТНИ СЪВЕТИ

 Соса можете да съхранявате в буркан с 

капачка на винт в хладилника минимум сед-

мица.  Сосът се съчетава идеално не само 

със зелен фасул, но и с аспержи или твърдо 

сварени яйца. Вкусен е и просто ако го на-

мажете върху филийка хляб. 

Пай с нектарини 
ПРИГОТВЯ СЕ С КАФЯВА ЗАХАР

ЗА 6–8 ПАРЧЕТА:  300 г брашно  65 г ка-

фява захар  настъргана на ситно кора от 

1 лимон  150 г краве масло, нарязано на 

кубчета  гъста сметана за гарниране 

За пълнежа:  150 г разтопено краве масло 

 170 г кафява захар  2 яйца  220 г смле-

ни бадеми (без обелките)  8 половинки от 

нектарини  3 с. л. малиново сладко

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Разбъркайте брашното, захарта и 
лимоновата кора. Добавете кравето 
масло и бъркайте с миксер, докато 
тестото не придобие вид на среда 
на топъл хляб. Постепенно прибавете 
към него 2–3 с. л. хладка вода, като 
не спирате да разбивате с миксера до 
получаването на еднородна смес. Оф-
ормете тестото на топка, сложете 
го в купа, покрийте го с фолио и го 
сложете да престои за час в хладил-
ника. 2. Охладеното тесто разточе-
те на пласт с дебелина 5 мм (тряб-

ва да може да се побере във форма 
за печене с диаметър 22–24 см). Зас-
телете дъното на формата с тесто-
то, изрязвайки краищата му с остър 
нож, и сложете тавата пак в хладил-
ника. 3. За приготвянето на бадемо-
вия пълнеж разбийте кравето масло и 
захарта да получаване на кремообраз-
на маса. Добавете яйцата и бадемите 
и продължавайте да разбивате. Раз-
пределете равномерно плънката вър-
ху тестото (тя трябва да запълни 
2/3 от формата). Подредете и поло-
винките от нектарини (с отрязана-
та част надолу) върху плънката, като 
леко натиснете всяка една от тях. 
4. Печете сладкиша 20 мин в пред-
варително загрята до 180 °С фурна, 
като след това намалите температу-
рата до 150 °С. Сладкишът е готов, 
когато плънката се втвърди и полу-
чи златиста коричка (примерно след 
10 мин). 5. Извадете пая от фурната 
и докато изстива, загрейте на котло-
на сладкото от малини и намажете с 
него десерта отгоре. По желание мо-
жете да украсите пая със сметана. 

ЗЛАТЕН СЪВЕТ

Този десерт е лесно преносим в тавата, в 

която е изпечен. Просто го покрийте с фо-

лио, за да не изсъхва. 

Пай с нектарини
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Цитрусов коктейл
С БЯЛО ВИНО

ЗА 4–6 ЧАШИ:  2 портокала  1 лимон  4 

лайма  2 стръка мента  2 с. л. пудра за-

хар  1/4 л сухо бяло вино

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Нарежете на едро един портокал, 
един лимон и два лайма и ги сложе-
те в кана. Изцедете сока от оста-
налите плодове и го прелейте също в 
каната, добавяйки ментата и захар-
та. Налейте и виното и добре раз-
бъркайте всичко, докато захарта се 
разтвори напълно. Разлейте течност-
та по чашите, предварително напъл-
нени с кубчета лед. 

Маслени сладки 
С ШОКОЛАДОВ ПЪЛНЕЖ

ЗА 18 ПАРЧЕТА:  125 г размекнато кра-

ве масло  60 г кафява захар  160 г браш-

но, смесено с малко бакпулвер  3 с. л. ка-

као За плънката:  300 мл гъста сметана 

 200 г черен домакински шоколад, начупен 

на парчета

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Загрейте фурната до 190 °С и 
намажете с масло дъното на сред-
но голяма тава. Пригответе тесто-
то, като разбъркате захарта с мас-
лото до получаване на светлокафява 
смес. Пресейте брашното, смесете го 
с какаото и щипка сол и разбъркай-
те този микс в маслената смес. От 
тестото оформете не много голе-
ми топки (примерно 2,5 см в диаме-
тър). От тях оформете питки и ги 
подредете в тавата на разстояние 5 

см една от друга. Печете сладките 
10–20 мин, докато не се втвърдят, 
след което ги изчакайте да изстинат. 
2. Налейте сметаната в тенджера и 
я загрейте на слаб огън почти до ки-
пване. Отстранете тенджерата от 
котлона, добавете шоколада в смета-
ната и изчакайте, докато той напъл-
но се разтопи и сместа стане едно-
родна и блестяща. Готовата плънка 
сложете в хладилника. Когато дойде 
време за десерт, ще ви остане само 
да слепите „питките“ с плънката. Но 
извадете малко по-рано плънката от 
хладилника, за да се размекне. 

ЗЛАТЕН СЪВЕТ

Неслепените сладки можете да съхранява-

те в кутии с капак в продължение на седми-

ци. Плънката – също, само че кутиите, пъл-

ни с нея, сложете в хладилника. 

Мелба тригуна
НО НЕ СЪС СЛАДОЛЕД, 

А С МАСКАРПОНЕ

ЗА 12–15 ПАРЧЕТА:  квадрат многолист-

но замразено тесто със страна 24 см 

 200 г маскарпоне или гъста сметана 

 1/2 ч. ч. малиново сладко  2–4 праскови, 

нарязани на тънки парчета  пудра захар 

за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Изчакайте тестото да се раз-
мрази на стайна температура. С ос-
тър нож изрежете от него 12–15 
правоъгълника или квадрата. Подре-
дете ги в предварително намазана 
с олио тава на разстояние 2 см 
един от друг и ги изпечете 10 мин 
в предварително загрята до 190 °С 
фурна. Извадете ги, когато придо-
бият златист цвят и увеличат обе-
ма си, и ги изчакайте да изстинат. 
2. Преди да ги сервирате на маса-
та, разделете напречно всеки право-
ъгълник на две половини. На едната 
половина сложете малко маскарпоне, 
по 1 ч. л. малиново сладко и някол-
ко резена праскова. Похлупете с дру-
гата половина и отгоре поръсете с 
пудра захар. 

ЗЛАТЕН СЪВЕТ

Приготвянето на този десерт няма да ви 

отнеме много време. Най-важното е отра-

но да изпечете основите за „мелбата“ и да 

ги съхранявате в херметически затворе-

ни кутии. 

Мелба тригуна

Маслени сладки
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МАРС Е В ОВЕН в началото на май, 
което ви прави хиперенергични. До-

пълнителна сила и обаяние ви „подарява“ и 
Венера, която също е в Овен. Тя пък ви 
прави магнетични, влюбчиви и екзалтира-
ни. Но пред някои Овни Венера може да 
покаже и другото си лице – на капризна 
млада жена, конкурираща се със своите 
приятелки и колежки за мъжкото сърце. 
Има вероятност много от дамите Овни 
да станат сприхави, избухливи, прибързани 
и дори арогантни. Венера в Овен е в мно-
го „слаба“ позиция, тук тя не може да 
сдържа чувствата си и капризите си и за-
това трябва да внимавате. В любовта ще 
имате успехи само ако зачитате чуждото 
лично пространство и потиснете завоева-
телското си настроение. 

ТЕМАТА ЗА ПАРИТЕ – НА ДНЕВЕН 

РЕД На 1-ви ще бъде първото ви 
„изпитание“ както в любовта, така и във 
финансовата сфера. Бъдете бдителни за 
всякакви финансови операции. Вероятни са 
и любовни разочарования, изневери и рев-
ност, които сериозно ще влошат отноше-
нията ви с интимния партньор занапред. 
Денят обаче може да бъде много успешен 
за вас, ако насочите енергията си за съз-
даване на нови контакти и сключване на 
договори и споразумения. Периодът от 

1-ви до 6-и е подходящ за подобни нови 
инициативи. 

ДОВЪРШЕТЕ РАБОТАТА СИ! След 
7-и задължително довършете работа-

та, която сте предвидили за довършване. 
Съветвам ви да приключите с всички дреб-
ни, но много важни ангажименти. Направе-
те си равносметка и разчистете пътя си 
за поемане на нови ангажименти. Възможно 
е теми, хора и събития от последните 
три месеца да се върнат в живота ви, за 
да приключите окончателно с тях. Няма 
как да не забележите, че всички те ще 
имат много общо с вашите доходи. Зада-
чата ви през май е да се научите да се 
разпореждате по-добре с парите си.

ХРАНЕНЕ От 1-ви до 21-ви вашият 
организъм с лекота ще усвоява всич-

ки храни. Но не злоупотребявайте с пре-
яждането, защото сте склонни към пълне-
ене. Яжте повече зеленчуци, млечни храни 
и плодове и по-малко тлъсто месо и тес-
тени храни. 

НОВИ ЗАПОЗНАНСТВА Добре ще 
ви се отразят запознанствата с 

прогресивни хора, които ще ви помагат в 
работата в бъдеще. Съвместната работа 
с тях ще ви донесе и големи печалби. Не 
пропускайте тези възможности, особено 
около пълнолунието на 9-и, когато се очер-
тава и да получите отдавна заработени 
средства и да върнете заемите си. На 9-и 
ви съветвам да се разплатите с колеги, 
подчинени и съдружници. Възможно е днес 
наяве да излязат грижливо пазени ваши 
тайни, затова не си позволявайте лукса да 
сте разсеяни и да провокирате околните. 

ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНИЯ От 10-и до 
12-и е добре да пътувате и да осъ-

ществявате контакти с чужденци. Дните 
са изключително благоприятни и за учени-
ци, студенти и специализанти, които ще 

могат успешно да вземат изпитите си. 
Помислете за по-нататъшната си реализа-
ция и подайте документи за допълнителни 
курсове или модули на обучение. Поинте-
ресувайте се и от възможностите за обу-
чение в чужбина. 

НАПРЕЖЕНИЕ На 12-и и 13-и ще 
бъдете много напрегнати. Отложете 

контактите с чиновници и началници, за-
щото ще са много трудни. 

УСПЕШНИ И АКТИВНИ ДНИ за 
вас ще бъдат 15-и и 16-и, когато 

може да се доверите на приятели и да 
разчитате на тяхната помощ. Както и 
21-ви, 22-ри и 23-ти, когато ще се чувст-
вате силни, енергични и мотивирани да се 
справите. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГА-

ЩА БЪДЕЩЕТО ВИ, има вероят-
ност да получите на 24-ти. Сърфирането 
в интернет точно тогава ще ви помогне 
да създадете нови, много важни за вас за-
познанства. 

НАПРАВЕТЕ СИ САМОРЕКЛАМА 
Използвайте оптимистичното си на-

строение от 28-и до 30-и (до обед), за да 
приключите успешно месеца. Това са дни 
за светски забавления и контакти. Напра-
вете си самореклама и се обадете на 
стар влиятелен приятел. 

БЪДЕТЕ ПО-СДЪРЖАНИ  
27-и е интересен, но противоречив ден за 

Овните. От една страна, ще имате под-

крепата на спонсори и благодетели, но от 

друга – нетърпеливостта и нетактич-

ността ви могат да ви изиграят лоша 

шега. Ако сте по-сдържани и изчакате си-

туацията да се развие спокойно и законо-

мерно, ще спечелите нови позиции както в 

работата, така и в личния си живот.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ    
На 1-ви се пазете от неразумни инвес-

тиции. Постарайте се поне днес да не бъ-

дете мнителни и да не изневерявате.

На 9-и очаквайте финансови постъпле-

ния. Веднага погасете с тях стари дъл-

гове.

На 24-ти има голяма вероятност да по-

лучите важна информация. Или пък да осъ-

ществите важно запознанство с човек, 

който ще ви трябва и в бъдеще.

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места 
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой 
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели, 
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info 
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА

Бела, брой 5 (135), 2009128
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РАДОСТНИ И ОПТИМИСТИЧНИ 

СТЕ Слънцето в Телец ви зарежда с 
желание за живот и изяви. Навлизате в 
силна и градивна фаза. Планетите са под-
редени благоприятно за вас. Ще имате 
много поводи за радост и задоволство. 
Самочувствието ви ще е високо, желани-
ето ви за изява – постоянно, оптимизмът 
ви – завиден. Дори и за спокойни хора 
като вас периодът ще е наситен с про-
мени, които пряко ще засегнат имиджа, и 
поведението ви. 

ДРЕБНИ ЗАТРУДНЕНИЯ На 1-ви и 
на 2-ри ще изпитате известни труд-

ности в общуването с авторитетни лич-
ности. Не се вълнувайте много от нелов-
кото положение, в което най-вероятно ще 
изпаднете, защото ще си докарате някои 
проблеми със сърцето и кръвното наляга-
не. Събитията от тези два дни ще ви да-
дат насоката за действие през месеца. 
Ще се амбицирате да повишите ниското 
си самочувствие и да се справите с нере-
шителността си. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ От 1-ви 
до 4-ти получавате шанс да направи-

те положителни промени както във външ-
ния си вид, така и в поведението си. Ку-
пете си нова дреха, бижута, запишете се 
на курс или си купете карта за фитнес 
или йога. Това ще повдигне самочувствие-

то ви, ще привлече към вас симпатиите 
на околните, както и нови хора. 

ПЪРВИЯТ ВИ УСПЕХ ЗА МЕСЕЦА се 
очертава на 5-и. Успявате да се спо-

разумеете с началници, съдружници и да 
уредите много важни документи и разре-
шителни, с които трасирате пътя за на-
пред. Не трябва да губите нито ден до 
7-и в почивка. Организирайте се максимал-
но, за да свършите важни дела, защото 
след тази дата ще се наложи да се зани-
мавате с поизоставени проекти и недоиз-
кусурени неща. 

РАЗЧИТАЙТЕ НА ПОДКРЕПА На 
13-и и 14-и получавате нужната ви 

подкрепа от закона и от началниците. 
Нещо, което са ви отказали в миналото, 
сега отново става актуално и е вече лес-
но постижимо. Концентрирайте се върху 
работата си. 

МЕРКУРИЙ В ТЕЛЕЦ След 14-и Мер-
курий навлиза във вашия знак и ви 

прави старателни и целенасочени. Стреме-
те се да вложите това старание в до-

вършване на започнатото, защото период-
ът до края на май не е подходящ за за-
почване на нова работа. 

ВНИМАВАЙТЕ! От 15-и до 17-и огра-
ничете контактите с недобронамере-

ни хора и псевдоприятели. 
НЕ ПОЛУЧАВАТЕ ЗАСЛУЖЕН УС-

ПЕХ на 16-и. По-възрастни и влиятел-
ни от вас хора се намесват и ви отнемат 
заслужените похвали, пари и награди. 

РАЗСЕЯНИ СТЕ на 17-и. Чувствате 
умора и сте много уязвими. Ще се оп-

итат да ви заблудят. Внимавайте най-вече 
в работата, за да не се злепоставите от 
невнимание. Пазете и личните си вещи. 
Възможни са загуби, които ще ви изнервят 
много. На този ден не се мъчете да вър-
шите много работа. Бъдете само по-кон-
центрирани, за да не попадате в манипула-
тивните капани на колегите. Още на след-
ващия ден (18-и) срещате човек, който ви 
измъква от недоразуменията. Вече сте 
концентрирани и адекватни.

МИСЛИТЕ ЗА ПАРИ След 21-ви кон-
центрирате вниманието си върху фи-

нансите. Кроите планове за дългосрочни 
инвестиции и придобивки. Препоръката ми 
е да изчакате с тях. Периодът сега не е 
благоприятен за подобни действия. Очак-
вайте добри финансови постъпления на 
22-ри и 23-ти. На следващия ден ви пра-
вят изгодни предложения, свързани с им-
отни и наследствени въпроси. Не избърз-
вайте да давате съгласието си. През юни 
периодът ще е по-благоприятен за това. 

ПОЧИВКА Последните по-напрегнати 
дни за месеца са 28-и и 29-и. Дайте си 

почивка. Заредете се с енергия, защото на 
30-и и 31-ви през уикенда ви очакват много 
приятни емоции, срещи, пътувания и най-
вече чудесни нови предложения, които ще 
реализирате през следващия месец.

Някои предупреждения
По-напрегнати за вас ще са 8-и и 9-и, кога-

то ще се обезсърчите от нерешени финан-

сови проблеми. Хора и събития ще се опи-

тат да ви обсебят и задържат на старите 

позиции. Имайте предвид, че това ще е фа-

тално за вас! Не се поддавайте на никакви 

изкушения, нито на ласкателства. Не при-

емайте подаръци и жестове от хора, кои-

то не познавате, защото след това дъл-

го ще си плащате за това. Най-труден ден 

в това отношение ще е 9-и (пълнолуние в 

Скорпион). Тогава не ви съветвам да взи-

мате важни решения, защото няма да сте 

обективни. Не си изпускайте нервите и 

не влизайте в конфликти. Оттеглете се в 

ъгъла и не участвайте в спорове. 

„ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ“

Книгата, която ще ви отвори очите. 
Спрете да се самозалъгвате и да фантазирате за мъже, които не си заслужават.

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО НЕ ТЕ КАНИ НА СРЕЩИ

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО НЕ ТИ СЕ ОБАЖДА

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО НЕ ПРАВИ СЕКС С ТЕБ

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО ПРАВИ СЕКС С ДРУГА

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО ИСКА ДА ТЕ ВИЖДА 
    САМО КОГАТО Е ПИЯН

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО НЕ ИСКА ДА СЕ ОЖЕНИ ЗА ТЕБ

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО ИЗВЕДНЪЖ ИЗЧЕЗНЕ

•ТОЙ НЕ СИ ПАДА ПО ТЕБ ЧАК ТОЛКОВА, АКО Е ЕГОИСТИЧЕН БОКЛУК, ГРУБИЯН 
    ИЛИ НАИСТИНА ПЪЛНА ОТКАЧАЛКА

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ      
От 1-ви до 4-ти се погрижете за външ-

ния си вид. Направете нещо за себе си, 

променете нещо в поведението си. Ще ви 

е от полза.

На 13-и и 14-и получавате „зелена“ свет-

лина за издигане в кариерата. Уреждате 

си важни документи.

На 30-и и 31-ви ще ви осенят нови идеи и 

предложения.
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Aко все още не си убедена, 

на всяка цена прочети 

тази умна, забавна 

и крайно откровена 

книжка, пълна с въпроси 

и отговори и включваща 

всички оправдания, които 

жените си измислят само 

и само да не признаят 

пред себе си, че не са 

харесвани от даден мъж.
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УМОРЕНИ СТЕ До 21-ви ще бъдете 
вяли. В период на самоанализ сте. Из-

олирайте се и се занимавайте само с ду-
ховни неща. Това едва ли ще ви се удаде 
през всичките тези 21 дни, докато чака-
те Слънцето да влезе в Близнаци и да ви 
изпълни с нова енергия. На всяка цена на-
мерете време да анализирате цялата из-
минала година (до предишния ви рожден 
ден). Простете се с миналото. Загърбете 

напреженията, трудностите и разочарова-
нията и „вземете“ със себе си само поло-
жителния опит. Само така ще освободи-
те пътя си за развитие. 

ГРИЖИ ЗА ДОМА От 1-ви до 7-и се 
погрижите за уюта на дома си. С на-

ближаването на пълнолуние в Скорпион на 
9-и ще успеете най-сетне да се отървете 
от голяма част от ангажиментите, кои-
то са ви голяма грижа през последните 3 
месеца. На 8-и и 9-и ви препоръчвам да 
отидете на лекар. Диагностиката сега ще 
е по Скорпионски точна. 

ШАНС ЗА ГОЛЯМА ПРОМЯНА През 
тези дни ще осъзнаете какви точно 

грешки допускате в отношенията си с ко-
легите и близките ви, за които се грижи-
те. Ще прозрете и погрешното отноше-
ние, което напоследък имате към вашето 
здраве – храните се неправилно, не си дос-
пивате и постоянно се чувствате нервни 
и неудовлетворени. Звездите ви дават 
възможност да се откажете от вредните 
навици завинаги. Заемете се сериозно с 
тази задача, защото периодът е изключи-
телно благоприятен – от 1-ви до 21-ви по-
лучавате възможност да се погледнете 
отстрани и да се отървете от онова, ко-
ето не харесвате в себе си и което ви 
пречи. Най-силните ви дни са 5, 6, 7, 15, 16, 
17, 20 и 21 май. От 15-и до 17-и ще получите 
и подкрепа от приятели. Спокойно може-
те да им се доверите в този важен за 
вас момент – в живота ви ще се появят 
точните хора на точното място. Не пре-
небрегвайте и връзките си с чужбина, 
може помощта да дойде именно оттам – 
от стари добри приятели или колеги, с 
които отдавна не сте се виждали.  

С навлизането на Слънцето в Близна-
ци на 21-ви излизате от аналитич-

ния период и се мотивирате за работа. 
На 24-ти, в неделя, настъпва много важен 
и силен момент за Близнаците – новолу-
нието в Близнаци. Не се тревожете, ако 
се почувствате без сили, това е нормал-
но в навечерието на силен период. До 
този момент трябва да сте си изясни-
ли какво ново искате да влезе в живота 
ви, за да положите основите му сега. 
Събуждате се сякаш от сън и виждате 
света с други очи. Започнете да прави-
те планове! 

ДЕЙСТВАЙТЕ! Веднага след „обръ-
щането“ на Меркурий в директна 

посока на 31 май можете да действате 
активно. Направете нещо, макар и мал-
ко, за себе си – потърсете си по-добра 
работа, погрижете се за външния си 
вид, помислете с какво точно ви се за-
нимава от тук нататък. Купете си кни-
ги, от които можете да получите ценно 
знание, което ще ви даде идеи в каква 
посока искате да вървите и да се разви-
вате. Обърнете внимание и на любимия 
човек, когото напоследък сякаш сте заб-
равили. 

ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ 24-ти и 25-и са 
чудесни дни да изразите вашите чув-

ства и ангажираност към партньора си. 
Той веднага ще ви възнагради със своята 
любов. Много от Близнаците, които до 
този момент са били самотни, след ново-
лунието на 24-ти ще си намерят нов 
партньор. Активизирайте контактите 
си, не отказвайте никакви покани, защото 
там някъде сега ви чака любовта. 

ПОЧИВКА На 30-и и 31-ви е възмож-
но да се почувствате много уморени. 

Не се насилвайте да работите. През след-
ващия месец ще имате много възмож-
ности да поработите здраво.

„ЛЕДЕНА ЛУНА“

Ян Костин Вагнер, един от най-добрите авто-
ри на психологически криминални романи в Гер-
мания, излиза на международната литературна 
сцена с „Ледена луна“. С нетрадиционни и потре-
саващи анализи на душевността на убийци Ваг-
нер печели наградата „Марлоу“, френската на-
града за криминална литература Coeur Noir, но-
минация за наградата на „Лос Анджелис таймс“ 
и наградата на Германия за криминална лите-
ратура.
Една млада жена издъхва в ръцете на мъжа си. 
Отчаяният съпруг, комисар от криминалната 
полиция, не е в състояние да осмисли жестокия 
факт на смъртта є, а трябва да разследва и на-

пълно необяснимото убийство на друга млада 
жена. Бързо му става ясно, че си има работа с не-
обикновен убиец , толкова странен, че чак неуло-
вим. Убиецът работи в пълен мрак и тишина и 
като че ли прави всичко възможно жертвите му 
да не страдат. Един срещу друг застават двама 
мъже с жестоко наранена психика. И за да може 
животът отново да поеме естествения си ход, 
и полицаят, и убиецът трябва да се изправят 
срещу общи противници – смъртта и страха.
„Вълнуващ и трогателен.“ („Индипендънт“) „Ваг-
нер пише за мистерията на смъртта... Рядко се е 
случвало писател да се доближи толкова до сър-
цевината на тази загадка...“ („Ди Цайт“)

Търсете на книжния пазар 
от издателство „Еднорог“

Не ви се работи
Ако усетите, че не ви се работи, не се 

тревожете. В края на месеца ще сте фу-

рия в работата. Вашата управляваща 

планета Меркурий тръгва в ретроград-

на посока от 7 май и по тази причина из-

теглете всички ваши делови и важни ан-

гажименти по възможност преди тази 

дата. След това работата ви ще вър-

ви сякаш „назад“. Ще ви затрупат ста-

ри, несвършени ангажименти. Започвате 

да буксувате. Това определено ще ви из-

нерви, защото вашата динамична нату-

ра жадува бързо развитие. През периода 

1–7 май ще трябва и да се погрижите за 

някого от вашето близко обкръжение. От 

3-ти до 5-и (до обед) някой ще поиска по-

мощта ви. Ако трябва, дори се жертвай-

те за този човек. Доброто, което стори-

те, ще ви се върне стократно.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ 
От 1-ви до 7-и приключете с всички де-

лови ангажименти.

На 9-и получавате подкрепата на звезди-

те да се откажете от вреден навик и да 

заживеете по-здравословно. 

От 15-и до 17-и разчитайте на помощ 

от приятели.

На 24-ти (новолуние) задължително пла-

нирайте бъдещето си!

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“
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ИНВЕСТИРАЙТЕ В БЪДЕЩЕТО 
Всичко, свързано с отношенията 

ви с приятели и съмишленици, ще е от 
решаващо значение за вас през май. 
Така ще се стекат обстоятелствата, 
че ще трябва да взимате заедно с близ-
ки хора важни за вас решения. Обръ-
щайте внимание на всички нови предло-
жения за допълнителна работа, дори да 
ви се струва, че няма да успеете да се 
справите с нея на този етап. Всяка 
една работа в колектив, с хора, които 
имат подобни на вашите интереси, 
след време ще открие пред вас много 
благоприятни шансове за промяна. Не 
отказвайте нищо сега, въпреки че анга-
жиментите, които ще поемете, няма 
да ви носят доходи в момента. Инвес-
тирайте в идеи и в контакти с хора. 
След време това ще ви направи извест-
ни и богати. 

ЛЮБОВНО НАПРЕЖЕНИЕ Ще го 
усетите още на 1-ви, когато недора-

зумения с интимния партньор ще ви изне-
надат крайно неприятно. Внимавайте, за-
щото дребните скандали сега могат да 
приключат много съдбовно – с раздяла. 
Бъдете по-деликатни с любимия човек, не 
проявявайте излишна ревност. И без това 
тя ще се окаже неоснователна и само ще 

развали хармонията помежду ви. До края 
на май личните ви отношения няма да са 
хармонични, а новите запознанства – на-
прегнати. Няма да имате нужната ви под-
крепа. Ако се нуждаете от нечие одобре-
ние или симпатия, бъдете много внима-
телни с този човек – особено на 5, 6, 7, 13, 
14, 21 и 22 май. На 13-и и 14-и ви съветвам 
да си нямате взимане-даване с бюрократи, 
да не се съревновавате с началниците си 
и да спазвате закона. 

МАГНЕТИЧНИ И СЕКСАПИЛНИ 

СТЕ На 9-и звездите ще изпълнят 
поне едно ваше желание. Само не бива да 
се страхувате от новите предложения и 
перспективи. Луната е в Скорпион и ще 
ви направи магнетични, сексапилни и оча-
рователни. Бързо ще преценявате ситуа-
циите и ще постъпвате вярно и смело. 
Това е един от хубавите ви периоди през 
месеца. Не го пропилявайте. Пазете се 
обаче от обсебващи личности, които мо-
гат да пожелаят да се възползват от ва-

шите способности и възможности. 
ДВА СУПЕРУСПЕШНИ ДНИ На 17-и 
вечерта е добре да си дадете почив-

ка и внимателно да обмислите действия-
та си през следващите два успешни дни 
– 18-и и 19-и. Тогава успявате да се осво-
бодите от голяма грижа, който дълго 
време ви е тежала. Овладявате емоциите 
си и получавате необходимата ви инфор-
мация. На 19-и щастлива случайност ще 
ви срещне с нужните ви хора. Това е и 
ден на прозрения и анализ. Не отхвърляй-
те нито една идея, която се роди в гла-
вата ви сега. 

ШАРЕН ПЕРИОД След 21-ви ще 
имате желание да се оттеглите за 

малко на тишина и спокойствие. На 22-
ри (или на 23-ти) получавате парите, 
които ви трябват, което ви успокоява 
временно. Не взимайте никакви важни 
решения и не пътувайте на новолуние 
(на 24-ти). Разсеяни сте и има вероят-
ност да загубите някоя своя вещ. Не 
се доверявайте на непроверена инфор-
мация. Може много сериозно да се за-
блудите и да загубите ценни позиции. 
Не се самоукорявайте, защото сега сте 
много раними. Някои Раци ще устано-
вят тайна романтична връзка с човек 
от чужбина. Това ще е силна духовна 
връзка, ще имате усещането, че ваши 
фантазии от миналото са се материа-
лизирали. Други от вас ще имат здра-
вословни проблеми от преумора и не-
правилно хранене. След този енергиен 
спад силите ви отново се възвръщат 
на 26-и. Време е да помислите за се-
мейството си. Не отлагайте роднин-
ските събирания, там ще се почувства-
те в безопасност, обгрижени и обичани. 
Ще имате нужда от одобрението и 
подкрепата на роднините си.

„МОСКОВСКИЯТ ЛАБИРИНТ НА МИНОТАВЪРА“

Добре дошли в света на Наталия Солнцева, където 
криминалните интриги водят към мистични тай-
ни, към проклятия, които прочути предмети на из-
куството и архитектурни паметници носят със 
себе си от мъглите на древността... Всичко, което 
се случва в този свят, води началото си от далечни 
времена. Загадките на Наталия Солнцева свързват 
настоящето и миналото с нишките на любов и ом-
раза, на приключения, страсти и кръв.
При частния детектив Всеслав Смирнов се появя-
ва неговият стар приятел Едуард, който издир-
ва съпругата си, изчезнала само месец след сватба-
та. Скоро след това загива при съмнителни обсто-
ятелства братовчедът на Едуард, който e насто-

явал, че някъде под Москва съществува тайнствен 
лабиринт.
На остров Крит се сбъдва невероятната мечта на 
попрезрялата красавица Феодора – тя се запознава с 
млад, красив и богат свой сънародник и успява да го 
оплете в мрежите си. Скоро Феодора става негова 
съпруга, но богатството и красивият млад мъж не 
є донасят щастие. Новият є дом е обременен със за-
гадки, а съпругът є започва да се държи много стран-
но – и в неговите налудничави фантазии присъства 
някакъв незнаен лабиринт.
Смирнов се натъква на страшни тайни, ритуални 
убийства и лудост в подземията на древния град, 
преди лабиринтът да разкрие тайните си.

Търсете на книжния пазар 
от издателство „Еднорог“

НОВА КНИГА ОТ „EДНОРОГ“

Късмет
Използвайте силната приливна вълна от 

емоции, нови възможности и късмет, коя-

то ще се насочи към вас от 7-и до 9-и. То-

гава ще успеете да се промъкнете край 

конкуренти и недоброжелатели и да осъ-

ществите онова, което сте замислили. 

Периодът е благоприятен за колектив-

ни мероприятия. Обсъдете с близките си 

приятели плановете си за бъдещето. Съд-

бата може да ви срещне с нови хора. Но не 

се впускайте прекалено прибързано в лю-

бовна връзка с човек, когото не познава-

те твърде добре, защото има риск сери-

озно да се дискредитирате. На работното 

си място бъдете много дискретни, защо-

то аферата ви бързо ще бъде разкрита и 

това ще подрони авторитета ви.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ   
На 1-ви внимавайте в любовта. Има 

опасност от скандали, ревност и раздяла 

с интимния партньор.

7-и, 8-и и 9-и са хубави дни за Раците. 

Дни, пълни се приятни емоции и запознан-

ства с нови хора.

След 24-ти ще усетите спад на енерги-

ята. Ставате мечтателни и раними. Ня-

кои от вас ще започнат тайна романтич-

на връзка. 
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НАПРЕДВАТЕ В КАРИЕРАТА Цяло-
то ви внимание ще бъде ангажирано 

с професионалното ви развитие. От това, 
какво впечатление ще направите сега, за-
виси повишението ви в работата в бъде-
ще (или пък устройването ви на ново ра-
ботно място). Лъвовете, които се зани-
мават с частен бизнес, укрепват позиции-
те си. Сега, в периода на икономическа 
криза, не можете да си позволите да сто-
ите безучастни и да чакате трудностите 
да ви подминат. Ще преодолеете застоя 
само ако действате със замах и само-
чувствие. До този момент сте градили 
авторитет, доказали сте възможностите 
си. Сега действайте уверено до положи-
телния завършек на нещата. Ако започне-
те да отстъпвате или спрете развитие-
то си, ще се присъедините към групата 
на губещите и самосъжаляващите се. Това 
е последното, от което имате нужда. 
1-ви и 2-ри са чудесни дни да заявите пре-
тенциите си в работата и да свършите 
много работа.

И В ЛЮБОВТА ВИ ВЪРВИ Любимите 
ви хора са до вас и споделят част 

от вашето натоварено ежедневие, пома-
гат ви с разумни съвети и добри идеи. 
Ако работите на едно място с интимния 
си партньор, работата ще ви спори мно-
го през май. Ще напредвате по-бързо оба-
че, ако действате на равни начала. 

ТЕМПО! Опитайте се до 7-и включи-
телно да задвижите новите и спешни 

задачи. Уредете важни документи и подпи-
шете важни договори. След 8-и ще позаба-
вите темпото, но въпреки това до края 
на месеца ще успеете да свършите огро-
мни количества занемарена работа. Спом-
нете си за старите си позабравени идеи и 
желания. Сега ще имате сили да ги осъ-
ществите. Всяко задържане и разколебава-
не действа много деструктивно на жизне-
ната ви и слънчева природа. Лъвът трябва 
да твори, да създава, да ентусиазира и 
вдъхновява околните. Точно това и ще на-
правите, когато победоносно осъществите 
старите си идеи и проекти. Ще демонс-
трирате за пореден път, че сте силни, 
адекватни и конкурентоспособни. 

 
БЪДЕТЕ ПО-ПРЕДПАЗЛИВИ Пазете 
се от грешки, внимавайте да не ви 

дискредитират и наранят около пълнолу-
ние в Скорпион – на 8-и и 9-и. Още от 7-и 
вечерта се опитайте да се дистанцирате 

и не допускайте  недобронамерени лично-
сти да научават подробности от личния 
и деловия ви живот. През тези дни ще 
бъдете като на рентген – и най-малките 
ви недостатъци ще личат отдалеч. Избяг-
вайте публичните изяви! 

ЧУВСТВАТЕ СЕ СИЛНИ И АДЕК-

ВАТНИ На 10-и и 11-и вече сте в 
много изгодни позиции, чувствате се сил-
ни и адекватни. Добре е да осъществите 
контакти с чужбина, да направите резер-
вации за предстоящо пътуване. Направете 
проучвания и съберете информация за 
ваше бъдещо представяне на международ-
ния пазар или за специализации в чуждес-
транни университети и по-перспективна 
работа в чужбина. Напоследък темата 
„чужбина“ е станала много актуална в жи-
вота ви. 

„ПОРАЗЧИСТЕТЕ“ ОКОЛО СЕБЕ СИ 
на 15-и и 16-и. Приключете със стари-

те емоционални връзки. Обърнете внима-
ние на новото около вас, не се разпилявай-
те по стари сантименти. Това само ви 
хаби силите.  

УМОРЕНИ СТЕ Уморени и немотиви-
рани ще бъдете на 22-ри, 23-ти и 24-

ти. Не харчете неразумно, защото много 
скоро ще ви трябват пари за сериозни 
неща. 

СИЛНИ ДНИ Най-силните ви дни до 
края на месеца са 20-и, 21-ви, 28-и и 

29-и. Тогава ще действате свободно и с 
лекота. В решителен момент ще получи-
те чудесни идеи и ще можете да разчи-
тате на подкрепата на своите съмишле-
ници. През тези дни ще се налага често 
да задълбавате в подробности, да работи-
те по-внимателно и по-прецизно. Ефек-
тът от това старание няма да се заба-
ви. Много скоро ще получите похвала, на-
града и изгодни предложения.

Венера в Овен
За комфорта на душата ви ще се погри-

жи и интимният ви партньор, който ще ви 

подкрепя и вдъхновява в трудните за вас 

моменти. Много е вероятно да задълбочи-

те емоционалните си връзки с хора, с кои-

то имате еднакви интереси. Някои от вас 

ще намерят своята любов в чужбина. Про-

явете повече смелост и заминете там, 

където ви тегли сърцето. Или пък покане-

те при вас човека, към когото отдавна из-

питвате симпатии. Огнената и страстна 

Венера в Овен ще ви помогне да постави-

те началото на една хубава и хармонична 

връзка. За обвързаните Лъвове това ще е 

период на хармонични отношения с посто-

янния партньор.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
На 9-и се пазете от грешки. Някой може 

да ви злепостави.

На 10-и и 11-и търсете перспективни 

контакти и връзки с чужбина.

На 22-ри, 23-ти и 24-ти пазете силите 

си и не харчите неразумно. Парите ще ви 

трябват за по-сериозни неща след време.

В ПОЛЕТ С ALWAYS 4FIX WINGS 

Кой каза, че „женският период“ не е подходящ за 
„летене“? Единственото, от което имаш нужда, са 
правилните криле! Иновативните дамски превръз-
ки Always 4Fix wings с 4 крилца са вече в България.  
Те помагат на жените да се чувстват по-ком-
фортно и по-уверени по време на „онези дни“. 
Ако се довериш на четирите крилца на Always 4Fix 
wings, спокойно можеш да отидеш на танци, да по-
караш колело, да потичаш или да се насладиш на 
един приятен следобеден пикник без никакви при-
теснения. Можеш да правиш каквото пожелаеш и 
да се чувстваш напълно сигурна и защитена. Рад-
вай се на живота и се наслаждавай на факта, че си 
жена! С новите Always 4Fix wings имаш по-добра за-

щита, 100% сигурност и една нова гледна точка за 
света около себе си! 
През „онези дни“ можеш дори да си вземеш някол-
ко дни почивка и да ги посветиш изцяло на себе си, 
защото няма да си сама – Always са винаги до теб! 
И в хубави, и в лоши моменти. 
Запази позитивното мислене, красотата, сексапи-
ла, независимостта и самоувереността си. Пов-
дигни самочувствието си, гледай на живота от 
хубавата му страна и взимай всичко от всеки пре-
доставен момент и най-вече през „онези дни“. За-
служаваш да се отнасят към теб с респект и да 
ти обръщат специално внимание, затова позволи 
на дамските превръзки Always 4Fix Wings да бъдат 
твоите най-добри приятелки през женския пери-
од от месеца.

ЖЕНСКИ РАБОТИ
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ВДЪХНОВЕНИЕ Обзети сте от 
желание за работа и изява. Период-

ът е подходящ за духовно израстване. 
Много от трудностите, които ви спъва-
ха, ще изчезнат. Ще получите изгодни по-
кани и предложения. Настроени сте оп-
тимистично. Съветвам ви да пътувате 
повече и да установявате повече контак-
ти. Участвайте в панаири и изложби. Ре-
кламирайте се, особено ако сте в турис-
тическия и издателския бизнес. Добре е 
до 7-и да сте задвижили основните си за-
дачи за месеца. 

ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ На 14-и 
Меркурий влиза в хармоничния ви 

знак Телец. Това ще ви направи още по-
практични и организирани. Ще получите 
отдавна изработени пари, от които се 
нуждаете много в момента. Ще се почув-
ствате по-сигурни и по-адекватни в сре-
дата, в която се движите. Но запомне-
те, че силните ви дни през май са от 
1-ви до 7-и. Тогава ще проявявате инициа-
тивност. Запишете се на курсове и спе-
циализации, на семинари и конференции. 
Усвояването на нови знания ще ви се уда-
ва с лекота. Ще се запознаете с полезни 
хора, които ще изиграят много важна 
роля до края на настоящата година в 
живота ви. Най-доброто, което може да 
направите за себе си, е да пътувате, да 
контактувате и да обменяте мисли и 
идеи. 

СТЪПВАТЕ НА ЗДРАВА ОСНОВА 

Докато Слънцето е в Телец (до 21-ви), 
ще имате сили и потенциал да промени-
те живота си в положителна посока. 
Най-важното е, че ще успеете да стъпи-
те на здрава основа и ще започнете да 
се движите в правилната посока. От 
това ще имате полза не само вие, но и 
всички ваши близки. 

ПРОЗРЕНИЯ На 9-и, точно на пъл-
нолуние в Скорпион, ще прозрете 

много важни истини за вашия емоциона-
лен живот. Не избързвайте да реагирате 
веднага, дори и да разберете, че няма да 
сте още дълго време с настоящия си ин-
тимен партньор. Запазете мълчание за-
сега. 

НЕВРОТИЧЕН ПЕРИОД След 21-ви 
ще се чувствате напрегнати и из-

нервени. Нарастват професионалните ви 
амбиции. Ще изпитвате потребност да 

се доказвате и да поемате повече рабо-
та, отколкото можете да вършите. Вни-
мавайте да не се изтощите, очаква ви 
много напрегнат период, в случай че не си 
налагате ограничения. Няма да може да 
свършите всичко наведнъж, затова не се 
поддавайте на пословичния си перфекцио-
низъм. 21-ви е много противоречив и ин-
тересен ден. Ще получите важни прозре-
ния. Запомнете ги. 

На 24-ти и 25-и избягвайте всякакви 
дразнители и внимателно преценя-

вайте кое е изгодно за вас и кое – не. 
Занимавайте се само с нещата, които са 
полезни за вас. Новолуние в Близнаци ще 
ви изтощи и разконцентрира. Прощавате 
се с илюзиите си и с някои от своите 
идеали, което в конкретния случай ще е 
много добре, защото ще станете по-раз-
умни и няма да залитате в неправилна 
посока. Ако се съпротивлявате на ес-
тествения ход на събитията, ви очакват 
сериозни нервни и емоционални сривове, 
които веднага ще се отразят зле и на 
здравето ви. Не се противопоставяйте 
на събитията, които ви се случват. Най-
добре ще направите, ако се отдадете 
само на професионалното си израстване 
до края на месеца. На 24-ти не вярвайте 
на всяка информация, която стига до 
вас. Дори и нещо да ви изглежда безна-
деждно загубено, бъдете убедени, че това 
е само илюзия. Проверете нещата лично 
и не бързайте да се отчайвате. 

СТАБИЛНИ ДОХОДИ ви очакват в 
след 26-и до края на месеца. В мина-

лото вие здраво сте се трудили за тези 
пари. 30-и и 31-ви се очертават като ху-
бави дни. Показвате най-доброто, на ко-
ето сте способни. Продължавате с енту-
сиазъм напред. 

Темата „чужбина“
Периодът е подходящ за задълбочаване на 

вече установените връзки с чужбина, как-

то и за работа или обучение в чужбина. 

Ако искате да продължите обучението си, 

сега е моментът да подадете необходи-

мите документи. Непременно се органи-

зирайте да го направите преди 7-и. Всич-

ки нови и важни неща стартирайте пре-

ди тази дата! Няма нищо страшно, разби-

ра се, ако се наложи да действате и след 

това. Но са възможни забавяния и обър-

квания поради факта, че вашата управля-

ваща планета Меркурий тръгва в ретрог-

радна посока и сякаш ще иска да ви задър-

жи на старите и добре познати позиции, 

където ще се отворят и... стари неща за 

довършване.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
До 7-и се активизирайте – подайте ва-

жни документи, направете необходимата 

ви регистрация, пътувайте повече... 

На 21-ви се фокусирайте върху нестан-

дартните предложения, които ще получи-

те. Ще имате и прозрения.

На 24-ти и 25-и се прощавате с илюзии-

те, ставате по-рационални. Не се насил-

вайте да работите сега.

ПЕРФЕКТЕН ЕСТЕСТВЕН ТЕН ОТ LANCOME

Световният козметичен експерт Lancome е съюзник на жените и през топ-
лите месеци, защото се грижи професионално за техния перфектен тен със 
слънчев загар. 
Lancome създаде Tropiques Minerale – пудра, съдържаща 90% натурални брон-
зиращи съставки на минерална основа, последния хит в света на козмети-
ката. 
„Раждането на Венера“ на Ботичели и много други творби от XVI век показ-
ват, че за да създадат цвят, близък до цвета на човешката кожа, ренесан-
совите художници наслагвали няколко фини слоя боя и минерална охра. Така 
портретите им оживявали. Вдъхновени от ренесансовата техника на рису-
ване, научноизследователските лаборатории на Lancome създадоха нова тех-
нология от възможно най-натуралните бронзиращи нюанси с помощта на 
италиански минерални цветове – еркуланско червено, венецианско жълто и 
100% минерално бяло. Тази натурална формула е иновация в грима, която поз-

волява да се наслагват фини слоеве от традиционните наситени пигменти 
в комбинация с ефирни минерални охри, за да се създаде възможно най-нату-
рален тен на кожата. С тази техника на напластяване кожата е с гладък, 
сияен, естествен и слънчев блясък. Дълготрайни, чисти редки охри, извле-
чени от дълбините на земята, гарантират перфектен грим през целия ден. 
Формулата на пудрата Tropiques Minerale е обогатена и с екстракт от алое 
вера – активна съставка, позната с хидратиращите си свойства. 

ИНОВАЦИЯ В ГРИМА
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ДЕПРЕСИВНИ НАСТРОЕНИЯ Мно-
го сте сериозни напоследък. В глава-

та ви се въртят мрачни мисли. Депреси-
рани сте. Но дори и да се чувствате зле, 
не го повтаряйте непрекъснато, защото 
така още повече влошавате състоянието 
си. Не анализирайте толкова подробно не-
приятностите. Звездите ви „съветват“ 
да гледате на света по-оптимистично. Не 
се вторачвайте в липсата на пари, любов 
и комфорт. Мислете само за хубавото в 
живота си. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ТЕЖКИТЕ ФИЗИЧЕ-

СКИ НАТОВАРВАНИЯ До 21-ви е 
добре сами да се извадите от депресивно-
то блато. Въпреки че ще чувствате де-
фицит на сили и мотивация за работа. 
Освен това ще сте податливи на про-
студни и инфекциозни заболявания. Избяг-
вайте тежките физически натоварвания, 
включително и във фитнеса. Не спирайте 
да се движите, но изберете нещо по-леко 
– разходки в парка например. Пазете сла-
бите си места – кръст, бъбреци и пикоч-
но-полова система. 

ФИНАНСИТЕ – НА ДНЕВЕН РЕД 
Финансовите въпроси ще са на първо 

място в дневния ред през първите три сед-
мици от май. Ще се наложи да направите 
спешни плащания и да погасите един заем. 

Дори и да имате спешна нужда от пари, 
не взимайте заем точно сега – нито от 
банка, нито от приятели. Ще изпаднете в 
сериозна финансова зависимост, която ще 
породи големи усложнения след време. 

ИЗЧАКАЙТЕ, АКО Е ВЪЗМОЖНО 
Още на 7-и изглаждате недоразумени-

ята с любимия човек. Не бъдете прекале-
но взискателни и критични към него, за 
да не го загубите. На 12-и и 13-и не се на-
месвайте в спорове, особено ако в тях 
участва началникът ви. Не проявявайте 
излишни претенции на работното място. 
Документите ви ще се уреждат с голяма 
трудност. Всичко, което търпи отлагане, 
ви съветвам да отложите за 16-и. Тогава 
ще имате късмет. А също и подкрепата 
на приятели и поддръжници, които сами 
ще ви предложат помощта си. 

ПРИПРЕНИ И ИЗНЕРВЕНИ СТЕ на 
20-и и 21-ви. Ще направите куп греш-

ки. Това са дни на конкуренция. И на ам-
биции, но тежко ви, ако те нямат покри-
тие. Избягвайте конфликтите. След 21-ви 
влизате в приятен и оптимистичен пери-
од. Всичките ви съмнения ще се разсеят. 

ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ На 22-ри 
и 23-ти получавате допълнителни дохо-

ди, за които доста сте се поизморили пре-
ди това. След като „покриете“ с тях най-
належащите си нужди и се погрижите за 
домакинството, поглезете и душата си. 

СИЛНИ ДНИ 24-ти и 25-и са много 
силни дни за всички въздушни знаци. 

Ще усетите интуитивно, че се задава си-
лен момент за вас, още на 24-ти, в неде-
ля. Не си стойте у дома, не се отдавай-
те на мързел, а се обадете на приятели и 
близки и си уговорете срещи с тях. На 
тези срещи ще получите отлично предло-
жение, отнасящо се до бъдещото ви раз-
витие. Изпитвате нужда да общувате и 
да обменяте информация. Получавате шанс 
да смените работата си. Периодът е най-
силен за заетите в сферата на образова-
нието, медиите, рекламата, туризма и из-
дателския бизнес. Успехи ще отбележат 
също и научните работници. 

ПЛАНИРАЙТЕ ПРОМЕНИТЕ В края 
на май планирайте новите начинания, 

свързани с професионалното ви развитие. 
Заобиколете се с нужните ви хора, намере-
те нужните ви средства и изложете писме-
но идеите си. През юни можете да старти-
рате новите си инициативи на практика. 

ПРИКЛЮЧЕТЕ СТАРИТЕ ТЕМИ Це-
лият период от 14 до 31 май ще е бе-

лязан от тенденцията за приключване на 
стари теми в живота ви. Непременно до-
вършете започнатото, както и ангажи-
ментите си към спонсори и работодатели 
(особено ако вече сте получили парите за 
работата, която още не сте свършили). 
Довършете проектите, които отлагахте 
дълго време. Това е задължително условие, 
за да може да се измъкнете от застоя и 
да започнете новия си период на чисто, с 
лекота и удоволствие. 

Критичен ден
Най-критичен ден за финансите ви ще е 

1-ви, когато и парите, и любовта ще ви 

създават проблеми. Някои Везни ще раз-

берат, че партньорът им безогледно ги 

лъже, и това ще ги извади от равновесие. 

Колкото и обаче да е справедлив ваши-

ят гняв, потиснете го, защото в крайна 

сметка вие ще излезете виновни. Има ве-

роятност да кажете и да направите та-

кива неща, за които после дълго ще съжа-

лявате и няма да може да поправите. През 

следващите дни – на 5-и, 6-и и 7-и, всичко 

се нарежда максимално добре. Заслужава 

си преди това да стиснете зъби за малко.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 1-ви е критичен ден за парите ви и за 

любовта ви. Старайте се да не си изпус-

кате нервите.

 От 1-ви до 21-ви не се натоварвайте 

физически. Пазете си здравето, старай-

те се да не допускате лоши мисли в гла-

вата си.

 На 24-ти и 25-и дайте воля на въображе-

нието си. Идеите, които ще ви хрумнат, 

ще са блестящи. Осъществявате важни 

срещи.

НОВАТА КЛАСИКА НА „АГРЕСИЯ“

КОСТЮМ ПО МЯРКА

Модна къща „АГРЕСИЯ“ е първата и единствена фир-
ма в България, която предлага ушиване на дрехи по 
мярка, използвайки италианска традиционна ръч-
на техника на изработка, позната отпреди повече 
от 100 години в италианските шивашки ателиета. 
Следвайки най-добрите майстори в италианския мо-
ден бранш, „АГРЕСИЯ“ предлага съвършено нови об-
лекла за хора с отношение към рафинирания лукс. 
От прецизния избор на висококачествени платове, 
през кроенето, шиенето, гладенето до крайния кон-
трол – всяка операция е поверена в ръцете на опит-
ни специалисти. 
Платовете за костюмите на модна къща „Агресия“ 
са изключително качествени, от най-добрите фа-

брики – Loro Piana, Lanificio Cerruti, Ermenegildo Zegna, 
Dormeuil. „Агресия“ работи само с много меки, фини 
естествени материи. Кройките се подреждат ръч-
но върху плата, като всяко сако се крои отделно от 
обучен майстор-крояч. За перфектния костюм от 
изключително голямо значение е ушиването на ръка. 
И най-модернaтa шивашкa машина не може да измес-
ти усета и чувствителната ръка на опитния шивач. 
Саката на „АГРЕСИЯ“, ушити по традиционен ме-
тод, са направени с повече от 10 000 бода и са истин-
ски шедьоври, които прилягат по тялото и следват 
движенията на хората, които ги носят. Необходи-
ми са над 150 операции, 18 часа и около 80% ръчен шев, 
като след всеки процес детайлите се гладят ръчно. 
Луксът е философия и начин на мислене на модна 
къща „АГРЕСИЯ“.
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ПРИОРИТЕТ – ЛИЧНИЯТ ЖИВОТ 
Цялото си време и всичките си сили 

ще посветите да сложите в ред личните 
и служебните си контакти. Обърнете по-
вече внимание на постоянния си партньор 
въпреки многото работа, която ви тежи 
на плещите. Лошото е, че дори и да сте 
настроени миролюбиво, поведението на 
интимния ви партньор ще ви вади от 
равновесие. Някои Скорпиони ще са твър-
до решени през май да потърсят късмета 
си в любовта с друг човек. Но до 21-ви 
това няма да ви се удава с лекота. Чак 
след 25-и ще успеете да осъществите по-
хармонична връзка.

БОРБА ЗА АВТОРИТЕТ На 1-ви и 2-ри 
се пазете да не изпаднете в прекале-

на зависимост от другите. През тези два 
дни ще се наложи да покажете ясно и 
точно на околните докъде се простира 
вашето лично пространство. Това ще са 
дни за завоюване на авторитет. Не е 
нужно да вдигате скандали. Хладната ви 
решителност и сдържаността ви ще про-
изведат по-добър ефект. 

БЪДЕТЕ ПО-АКТИВНИ до 7-и. Довър-
шете всички по-важни задачи, напра-

вете нужните справки, подайте необходи-
мите документи, изпратете важните пис-
ма. След 7-и всичко ще става доста по-
бавно и трудно. От 7-и до края на месеца 
се въздържайте от нови начинания, от по-

купко-продажби на имоти, от финансови 
операции и от важни преговори. Повечето 
от усилията ви ще са напразни и няма да 
сте удовлетворени от резултата.

ТРУДЕН ПЕРИОД Най-труден ще е 
периодът около пълнолунието в Скор-

пион – 8–9 май. Всъщност тези два дни 
могат да бъдат и много успешни и хармо-
нични, ако действате сдържано и се кон-
центрирате само върху работата си. Лу-
ната в Скорпион ви прави креативни. Ако 
се занимавате с изкуство и сте концен-
трирани върху това, което творите в 
момента, ще успеете да привлечете вни-
манието на нужните ви хора. 

СКАНДАЛ С ПРИЯТЕЛИ На 15-и и 
16-и ще имате сериозно стълкновение 

с ваши приятели. Ако имате съвместен 

бизнес с тях, е възможно дори да се раз-
делите. Ще се почувствате предадени и 
самотни. 

ХАРМОНИЧНИ ДНИ От 17-и вечер-
та до 19-и дните са успешни за Скор-

пионите. Не се ангажирайте с много ра-
бота и срещи. Погрижете се за себе си, 
обърнете внимание на близките си. Ще бъ-
дете настроени романтично, творчески и 
състрадателно. Посветете се на някоя 
хубава кауза и проявете благотворител-
ност. Тази любов, която сега ще изпрати-
те към света, ще се върне към вас умно-
жена.  

НАПРЕЖЕНИЕ Деловите ангажимен-
ти ще ви донесат напрежение на 22-ри 

и 23-ти. Възможно е да не получите навре-
ме дългоочаквана сума пари, на която тол-
кова сте се надявали. Или пък сумата да 
се окаже по-малка от очакваното. Ще 
срещнете съпротивата на влиятелни лично-
сти, ще усетите желанието им да ви кон-
тролират и това ще ви притесни допълни-
телно. Дните не са подходящи за смяна на 
работата и за открита проява на недовол-
ство. Не провокирайте конфликти. 

СИЛНИ ДНИ След 24-ти ще се почув-
ствате много по-силни и уверени. И 

пари ще намерите, и старите ви финансо-
ви зависимости ще отпаднат. Най-силни-
те ви дни са 26-и и 27-ми (на обед). Полу-
чавате добри новини, чувствате се обича-
ни и ценени, свършвате всичко навреме. 

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО НА РАБОТ-

НОТО МЯСТО На 27-и следобед и на 
29-и не се напрягайте особено в работа-
та. Никой няма да оцени усилията ви. На 
работното място ще витае напрежение. 
Конкуренцията ще ви диша във врата. Бъ-
дете нащрек единствено да не ви „хва-
нат“ шефовете, че не сте подготвени и 
че мързелувате.

КЛАСИЧЕСКОТО ИТАЛИАНСКО КАФЕ 
ВЕЧЕ СЕ ПИЕ СТУДЕНО

Coca-Cola и illycaffe пускат illy issimo – премиум 
предложение за истинските ценители на автентич-
ния кафеен вкус и аромат
Благодарение на Ilko Coffee International, глобален 
джойнтвенчър между The Coca-Cola Company и illycaffe 
SpA., българските потребители ще могат да се на-
сладят на:  illy issimo Caffe в slim CAN 150 мл с на-
ситен и ободряващ вкус (първото готово за консу-
мация кафе, предлагащо преживяване, близко до това 
да консумираш истинско италианско еспресо)  illy 
issimo Cappuccino в slim CAN 200 мл с наситен аро-
мат и вкус на illy еспресо, съчетано с мляко и екзо-
тично тъмно какао. 

„Събрахме заедно елегантността, стила и тради-
циите в производството на висококачествено ес-
пресо на марката illy и опита на Coca-Cola в разра-
ботването на изцяло нови продуктови категории и 
създадохме illy issimo – сподели един от шефовете на 
Ilko Coffee International. – Двата продукта, които вече 
предлагаме на българския пазар, са перфектният из-
бор за млади и активни хора, със силно изявена инди-
видуалност и артистичност, които искат да се на-
сладят на висококачествени напитки дори и когато 
са в движение.“
За производството на продуктите illy issimo е използ-
ван уникален и висококачествен микс от 9 различ-
ни типа кафе арабика (най-висококачествения сорт 
кафе). Продуктите на illy issimo не съдържат консер-
ванти, изкуствени оцветители и аромати.

Без емоционални 
откровения
Предупреждавам ви в никакъв случай и 

пред никого да не изпадате в емоционални 

откровения точно сега, защото има опас-

ност да наговорите неща, за които после 

ще съжалявате. Пълнолунието ви прави 

прекалено напрегнати и необективни. За-

това дните не са добри за изясняване на 

лични отношения. В тези дни ще бъдете 

и прекалено мнителни и обидчиви, затова 

не избързвайте с преценките. След като 

този период отмине, ще можете да види-

те нещата в тяхната истинска светли-

на. Това се отнася не само за любовните 

ви отношения и приятелствата, но и за 

контактите ви с бизнес партньорите. 

Ако някой поиска да отстъпите от пози-

циите си сега, направете го. Това няма 

да е признак на слабоволие. Напротив, ще 

спечелите много повече, ако отстъпите 

една крачка назад. След като пълнолуние-

то отмине, ще се почувствате значител-

но по-добре.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 На 8-и и 9-и сте емоционално нестабил-

ни. Но пък сте изключително креативни в 

работата!

 На 15-и и 16-и има риск да се скарате с 

ваши много добри приятели за... работа.

 След 24-ти ви се отваря шанс да си на-

мерите подходящ партньор. Приключвате 

с финансови зависимости.

КАФЕ МАНИЯ
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МНОГО РАБОТА, НО И ИЗЯВИ В 
силна позиция сте през по-голямата 

част от месеца – до 24-ти. Заредени сте 
с енергия и с убедеността, че ще успее-
те. Мотивирани сте да направите гене-
рална промяна, свързана с работата и 
близкото ви обкръжение. 

ВЛЮБЧИВИ СТЕ През целия месец 
ще бъдете много влюбчиви и настро-

ени на вълна флирт. За някои Стрелци 
флиртът може да прерасне в сериозна и 
стабилна връзка. Като особено любовни 
се очертават дните в края на месеца – 
20-и, 21-ви, 28-и и 29-и. 

ПЪТУВАЙТЕ Съветвам ви да пъту-
вате през периода от 1-ви до 7-и, пре-

ди Меркурий да е станал ретрограден (на 
7-и). Дотогава е добре да сте направили и 
най-важните стъпки към промяна на начи-
на ви на работа. Ще се създадат благо-
приятни възможности да заемете нови, 
по-добре платени позиции в работата. 

След 7-и до края на месеца ще зарабо-
ти силно чувството ви за дълг. Ще 

се заемете с изпипването на детайлите 
на всичко, което правите. Периодът на 
ретрограден Меркурий се съчетава чудес-
но с вашето желание да завършите започ-
натото до края на май. Но не поемайте 
нови ангажименти! 

РАЗНООБРАЗНИ ЕМОЦИИ На 1-ви и 
2-ри ви очакват добри новини, пода-

ръци и изгодни предложения от страна на 

успели хора. С първите трудности през 
месеца ще се сблъскате на 3-ти и 4-ти – 

ще се затрупате с работа и ще трябва 
да търпите капризите и изискванията на 
шефове и колеги. На 10-и и 12-и получавате 
добри новини от чужбина, уреждате си 
пътуване, приключвате успешно отдавна 
започнали преговори. Дните са подходящи 
за взимане на изпити и за довършване на 
научна работа.

ПРОБЛЕМИ С БЛИЗКИТЕ На 17-и 
вечерта ще ви затрупат грижи, 

претенции от близки и познати. Нещо, 
което много ще ви притесни, е здраво-
словното състояние на близките ви. 
Възможни са и проблеми с домашните 
любимци – направете им профилактичен 
преглед, купете им специални таблетки 
за обезпаразитяване, както и по-качест-
вена храна. Следващите два дни 18-и и 
19-и също са белязани от тревоги за 
собственото здраве. Хипертониците да 
следят стойностите на кръвното си 
налягане. На 21-ви излизате от това 
тревожно състояние и се заемате най-

сетне с делата си. На 21-ви вечерта 
внимавайте какво и пред кого говорите. 
Много вероятно е да не ви разберат 
правилно. 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ДНИ са 24-ти 
и 25-и. Ще се чувствате отпаднали и 

уморени. Не изневерявайте, ще ви хванат. 
Има опасност да изгубите ценни данни от 
компютъра си или пък важни документи. 
Бъдете бдителни. 

РЕКЛАМИРАЙТЕ СЕ На 28-и 29-и ще 
успеете да овладеете умората си. На-

правете нещо, което ще допринесе за ва-
шата известност и самореклама. Потър-
сете контакти с личности, които могат 
да ви дадат добър съвет. 30-и и 31-ви са 
дни, отредени за много работа. Работете 
усилено, защото през юни ще бъдете ком-
пенсирани за старанията си. 

ЗДРАВЕ През периода от 1-ви до 21-ви 
се постарайте да се разхождате по-

често на слънчева светлина, да сте сред 
зеленина и на тишина. Подложете се на 
прочистваща диета, намалете консумация-
та на мазни храни и меса до минимум. 
През тези дни звездите подпомагат пъл-
ноценното обновяване на вашия организъм. 
Лесно ще може да се освободите от ток-
сините, от целулита и наднормените ки-
лограми, което веднага ще се отрази мно-
го благоприятно и на общото ви здраво-
словно състояние. Наложително е да ели-
минирате токсините, защото тяхното 
натрупване в тялото влияе зле на концен-
трацията, влошава настроението, затор-
мозява сърдечносъдовата система и загро-
зява кожата и косата. Рискови дни в здра-
вословно отношение са 3, 4, 18, 19, 24, 25, 
30 и 31 май. Поне през тези дни се ста-
райте да не прекалявате с месо, мазнини 
и алкохол. 

ЧЕСТИТ ХОЛИ!

Индия е земя на богове, богини, светци, гурута и 
пророци. Затова не е случайно, че индийският кален-
дар предлага дълга поредица от празници – национал-
ни, регионални, местни религиозни, сезонни, социал-
ни. Един от най-тачените, най-пъстроцветните, за-
реждащ с енергия и ентусиазъм, е празникът Холи. 
За първи път тази година празникът беше отбеляз-
ан и у нас. Инициатор на събитието беше фондация 
„Девам“ – индийско-българско общество за изкуство 
и култура, а гост и вдъхновител на празника беше 
индийката Мона Каушик – фолклорист, културолог и 
преподавател в катедра „Класически изток“ на Со-
фийски университет „Св. Климент Охридски“. 
Празникът Холи е много древен. В най-ранни религи-

озни индийски творби той е бил споменаван и извес-
тен като Холика. С този празник индийците от-
белязват края на зимата и тържеството на проле-
тта, възвестяват събуждането на новия живот. На 
този ден с всенародно веселие се прославят добрата 
реколта и плодородието на земята, като участни-
ците в празника оцветяват лицата си с разноцвет-
ни бои и украсяват косите си с пролетни цветя.  
В миналото празникът е отбелязван със специален 
ритуал за щастие и благоденствие в семейството, 
изпълняван от омъжени жени, които са въздигали в 
култ пълнолунието. Затова Холи се отбелязва в деня 
след пълнолуние. 
Според легендата на този ден господарят Шива от-
ворил третото си око и изпепелил Камадева (бога на 
любовта). 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС

Бъдете инициативни!
Ако решите обаче да останете пасивни 

и не обърнете внимание на добрите шан-

сове, които ви се предлагат от звездите, 

месецът може да протече много досадно 

и мъчително. В този случай ще обслужва-

те чужди желания, ще преживеете криза и 

горчиво ще се разочаровате от хората, за 

които се грижите, за които сте отговор-

ни по някакъв начин. Ако нямате воля да се 

организирате и не сте достатъчно дално-

видни, та да видите доброто бъдеще, ко-

ето ви очаква, ще попаднете в капана на 

неудовлетворението и разочарованието 

от постигнатото. Инициативността ви 

през този месец ще е решаваща за вашия 

комфорт и за вашето бъдещо развитие.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ   
 На 1-ви и 2-ри получавате добри новини, 

подаръци и чудесни предложения.

 От 1-ви до 21-ви ви съветвам да напра-

вите прочистване на организма. 

 На 20-и, 21-ви, 28-и и 29-и получавате 

шанс от звездите за нова, стабилна лю-

бовна връзка.
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 СЛЪНЦЕ В ТЕЛЕЦ Тази конфигурация 
ви прави много жизнени. Постарайте 

се да излизате колкото е възможно пове-
че сред природата. Дори разходките в 
градския парк ще окажат благотворно 
въздействие на имунната ви система. На-
влизате в творчески и съзидателен пери-
од. Ще се радвате на добри предложения 
както за работа, така и за забавления. 
Занимаващите се с творчески професии, 
както и с възпитание и обучение на деца 
ще имат много оригинални хрумвания и 
добри постижения. 
Периодът до 21-ви е много подходящ за 
явяване на изпити, конкурси и събеседва-
ния. Ще имате късмет както с комисии-
те, така и с изпитните въпроси. Ще има-
те добри поводи да се радвате на живота 
и на постиженията си. 

ЗАБАВЛЕНИЯ И ЛЮБОВ Нещото, 
което много рядко си позволявате, е 

да се забавлявате. Но сега ще го правите 
много често – особено през първите три 
седмици на май. Тогава ще имате поводи 
да поразпускате в приятна компания. На-
строени сте на романтична вълна. Някои 
от вас ще изберат този месец за сключ-
ване на брак, и то по любов. Има веро-
ятност и за бързи и лесни зачатия, осо-
бено около пълнолунието в Скорпион (на 8-и 
и 9-и). 

ВНИМАВАЙТЕ С ПАРИТЕ Пак около 
1-ви не се замесвайте в никакви фи-

нансови операции и съмнителни сделки. Не 
оперирайте с чужди пари, рискът да въз-
никнат усложнения е много голям. 

ПЪРВИТЕ ВИ УСПЕШНИ ДНИ ПРЕЗ 

МАЙ са 3-ти, 4-ти и 5-и (до обед). 
Проявявате завидна последователност и 
методичност в желанието си за творче-
ско утвърждаване. С наближаването на 
пълнолунието на 9-и набирате сили и сме-
лост да предложите брак на някого, да за-
живеете на семейни начала или да зачене-
те дете. Това е най-хубавият ви и роман-
тичен момент от месеца. 

ДЕЛОВА АКТИВНОСТ От 12-и до 
14-и Луната се намира в Козирог и 

ви прави много работоспособни. Времето 
е подходящо за разговор с шефа. Ще по-
стигнете онова, което искате. 

ЛЕСНО ЩЕ ВЗИМАТЕ РЕШЕНИЯ 
На 17-и вашата управляваща планета 

Сатурн тръгва в директна посока и ви 
прави по-адекватни и устойчиви на напре-
жения. Много по-лесно ще взимате реше-
ния. 

НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ с нищо на 20-и и 
21-ви. Възможни са любовни разочаро-

вания. На 21-ви вече Слънцето се пре-
мества от хармоничния ви Телец в Близ-
наци и ви прави по-неспокойни и невро-
тични. Но все още има благоприятни ас-
пекти за вас, от които можете да се 
възползвате. 

ПАРИ, СИГУРНОСТ И ПРИЗНАНИЕ 
ви носи Луната в Телец на 22-ри и 23-

ти. Спестете парите, защото много ско-
ро ще ви потрябват.

ЗДРАВЕТО ви е стабилно през пър-
вите три седмици от май. Пълни 

сте с енергия. Лесно се възстановявате 
дори и от продължителни и хронични за-
болявания. След 24 май ще имате спад в 
енергийно и здравословно отношение. Не 
успокоявайте прекалената си нервност с 
алкохол или лекарства. Внимавайте – има 
опасност от тежки алергични реакции и 
отравяния, особено към края на месеца. 

СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ се очерта-
ват на 26-и и 27-и. До 28-и на обед ще 

трябва да сте победили в споровете за 
семейното имущество. Не пренебрегвайте 
семейните си ангажименти, работата 
може и да почака. Подредете и хармони-
зирайте дома си, поканете семейни прия-
тели на гости. 

УСПЕШЕН КРАЙ НА МЕСЕЦА На 
30-и и 31-ви ще бъдете много продук-

тивни. Справяте се с много от натрупа-
лата се работа, окончателно приключвате 
със стари проекти и ангажименти. Дора-
ботвате си и в почивните дни, но по-
стигнатото ще ви удовлетвори.

Проблеми в любовта
Много Козирози ще завъртят мимолетни 

флиртове, които може да завършат с про-

блеми.  Романтични запознанства няма 

да ви липсват, но планетата на любовта 

Венера в момента се намира в нехармо-

ничния ви знак Овен и ще ви създава про-

блеми в любовта. Много бързо и страст-

но ще започвате нови отношения, но мно-

го скоро след това са възможни сериозни 

кризи, ревност и недоверие във връзката. 

Тези, които имат намерение да изневеря-

ват, трябва много да внимават през целия 

месец, но най-вече около 1-ви. Тогава има 

риск да възникнат сериозни усложнения 

както от страна на постоянния ви парт-

ньор, така и от страна на тайната ви 

връзка. Много вероятно е да се появят се-

риозни амбиции за обсебване и контрол от 

страна на другите към вас. Веднъж като 

попаднете в този водовъртеж, трудно ще 

се измъкнете.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 На 1-ви внимавайте с любовните аван-

тюри – някой, от когото въобще не очак-

вате, ще изрази сериозни претенции към 

вас.

 На 8-и и 9-и са вероятни зачатия.

 От 26-и до 28-и трябва да обърнете 

внимание на семейството и дома си.

ЗДРАВОСЛОВЕН ТЕН ОТ CARROTEN

Carroten е водеща марка на масовия пазар в Гърция през последните 8 години. 
Тя комбинира по уникален начин ефективната защита срещу UVA и UVB лъ-
чите с възможността за придобиване на естествен тен, за който допри-
насят маслото от морков и витамин А. 
Гамата от слънцезащитни продукти с марката Carroten за 2009 г. се състои 
от продукти за лице и тяло, разработени според най-новите международ-
ни тенденции и водещи технологии в научноизследователската дейност в 
областта на козметологията. Всички продукти са със задължителната ми-
нимална UVA защита. 
Продуктите с марка Carroten изпъкват с иновативните си формули. Усеща-
нето, което предизвикват, когато се нанесат върху кожата, е уникално. 
Осигуряват ефективна защита от слънчевото лъчение и невероятен тро-
пически тен. 
Продуктовата гама включва:  мляко със специална течно кристал-

на структура  мляко под формата на спрей за по-бързо и лесно нанасяне 
 НОВ слънцезащитен мляко спрей за равномерно нанасяне  млека за деца, 

съдържащи D-Panthenol и витамините А и Е  неомазняващи гелове с огла-
ждащ ефект  мляко и крем за лице за цялостна защита с иновативна фор-
мула, съдържаща витамини А, С и Е  мляко за чувствителна кожа  кре-
мове за лице с висок слънцезащи-
тен фактор и специална крем-гел 
формула  НОВО мляко спрей за 
почерняване, осигуряващо равно-
мерен тен  уникален защитен 
спрей за коса с комплекс от ви-
тамини и подхранващи съставки 

 продукти за грижа за след слън-
це, които възстановяват естест-
вената влажност на кожата и 
подчертават тена є.

БЕЗОПАСНО СЛЪНЦЕ
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МНОГО РАБОТА И НАПРЕЖЕНИЕ 
Опитайте се да не обръщате внима-

ние на неуспехите и напрежението, кои-
то ще ви се струпат на главата още 
през първите два дни от май. Традици-
онно през този период от годината вие 
изпитвате дискомфорт. Ще имате много 
работа, но никак няма да ви се работи. 
На всичкото отгоре и отношенията с 
колегите ви ще са много напрегнати. 
Пък и на шефа няма да можете да уго-
дите. Това ще ви извади от равновесие. 
Ще се окаже, че трябва да свършите и 
куп неща, които не са ваше задължение. 
Не се опитвайте да се измъкнете, по-до-
бре ги свършете до 7-и. Ако ги отложи-
те, ще се наложи да влагате двойно по-
вече усилия и старания, за да ги приклю-
чите. 

БЕЗПАРИЧИЕ Най-неприятното е, 
че ще ви липсват и пари. Както се 

досещате, никой няма да ви предложи до-
пълнително заплащане за допълнителната 
работа. Но съветът ми е да не молите 
шефа си за това сега. Всяко ваше недо-
волство, особено изказано на 1-ви и 2-ри, 
ще се обърне срещу вас. Добрата новина 
е, че тези дни са почивни и поне няма да 
сте на работа. Но принципно недовол-
ството ще е най-неправилната ви реакция 

през май. 
РАЗБИРАТЕЛСТВО С ОКОЛНИТЕ 
На 6-и и 7-и ще спечелите поне един 

приятел или привърженик на ваша страна. 
Чувствате се по-малко напрегнати. Успя-
вате да изгладите и недоразуменията в 
службата. Контактите с чужденци ще са 
много плодотворни за вас в този момент. 
Въобще всички нови запознанства ще ви 
извадят от застоя и ще ви донесат при-
ятни емоции. 

НАЙ-НАПРЕГНАТИТЕ ДНИ за Водо-
леите през този месец са по пълнолу-

ние в Скорпион – на 8-и и 9-и. Внимавайте, 
защото може много сериозно да навредите 
на нервната си система. Най-голямо ще е 
напрежението в работата, част от него 
ще се пренесе и в дома ви. 

СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ След като 
малко поовладеете положението в ра-

ботата, се задават семейните грижи, но 
те ще ви се видят дори приятни на фона 
на преживяното от вас напрежение в 

службата. Вкъщи определено ще се чувст-
вате по-спокойни и уравновесени. На 15-и 
и 17-и ви съветвам да се приберете навре-
ме вкъщи и хубавичко да си починете. 
Споделете със своите близки тревогите 
си, те ще ви дадат добър съвет. 

ХУБАВ ПЕРИОД След всички напре-
жения и притеснения най-сетне се за-

дава хубав период и за вас през този ме-
сец. На 21-ви Слънцето навлиза в хармонич-
ния ви знак Близнаци и излизате от мрач-
ното си и раздразнително настроение. Све-
тът пак ви изглежда хубав и добронамерен. 
Периодът е плодотворен за вас – ще успе-
ете да хармонизирате отношенията си и 
да осъществите някои свои желания. Дори 
напрегнатите 22-ри и 23-ти ще ви се сто-
рят комфортни дни, защото вече ще сте 
променили гледната си точка. Само не 
трябва да харчите пари и да правите ин-
вестиции през тези два дни. Не теглете 
кредити и не взимайте заеми. Отложете 
пазаруването за след 31 май, ако искате да 
си вложите качествено парите. 

ПОЯВЯВАТ СЕ УХАЖОРИ на 24-ти 
и 25-и. Чувствате се окрилени. На 

24-ти е твърде възможно да срещнете 
човека, за когото отдавна мечтаете. Той 
ще изиграе решителна роля в живота ви. 
Някои от вас дори ще се влюбят от пръв 
поглед. И дори и това запознанство да не 
прерасне в любовна връзка, поне ще ви 
вдъхне надежда. Ще запомните дните 26-и 
и 28-и, когато неочаквани щастливи съби-
тия могат да променят коренно живота 
ви. Идват ви изневиделица предложения за 
работа, обучение, съвместен бизнес. Ще се 
чувствате полезни и ценни. На 27-и пък 
ще имате прозрения. Слушайте интуиция-
та си и няма да сгрешите. 

Без демонстрации
Възможно е да се скарате сериозно с ро-

дителите си. Не си позволявайте лукса да 

напускате дома си или работата си в със-

тояние на афект. Сега няма да мислите 

обективно и адекватно, само ще дадете 

израз на неконтролируемите си емоции. 

Но за най-голяма ваша изненада на нико-

го няма да направите впечатление с тези 

свои демонстрации. По-скоро много ще си 

навредите с необмислените си действия. 

През тези два дни не ви съветвам да се 

подлагате на хирургични операции. Вклю-

чително не ходете и на зъболекар, освен 

ако не е много спешно. Манипулациите ще 

са много болезнени за вас.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 На 1-ви и 2-ри ще се наложи да работи-

те извънредно. Не влизайте в конфликти.

 На 8-и и 9-и очаквайте напрежение и в 

работата, и вкъщи. Запазете хладнокръ-

вие.

 След 21-ви навлизате в хармоничен пе-

риод.

 На 27-и очаквайте приятни изненади и 

прозрения.

НЯМА ЧУДЕСА, ИМА САМО МЕДИЦИНА
Моделирай себе си с програма „Моделина“

През април под егидата на Клиничен център по ендокринология към МУ – 
София, стартира тригодишният проект програма „Моделина“. На прес-
конференцията, посветена на метаболитния синдром и затлъстяването, 
която се проведе в спа център „Санури“, говориха проф. д-р Сабина Захари-
ева (национален консултант по ендокринология), проф. д-р Добрин Свина-
ров (УМБАЛ Александровска, МУ – София), д-р Петър Самарев, Галина Вуто-
ва (инструктор по хранене, ДКЦ „Свети Лука“, София ) и Галина Толкингтън 
(фитнес експерт).  
Програма „Моделина“ предвижда през 2009 г. да се създаде мрежа от консул-
тативни кабинети за скрининг, превенция, диагностика и лечение на ме-
таболитния синдром и наднорменото тегло и да се изградят интернет 
сайт и безплатна телефонна линия на разположение за въпроси и отгово-
ри по темата. 

На посетителите на тези ка-
бинети ще им бъде направена 
персонална комплексна оценка 
какъв риск от развитие на ди-
абет и сърдечносъдово заболя-
ване имат и ще получат раз-
лични обучителни материали. 
След оценката на риска паци-
ентите, включени в програма 
„Моделина“, ще получат специ-
ална ВИП карта („Лейди Моделина клуб“ за жени и „Джентълменс клуб“ за 
мъже). Тази карта има уникален ПИН код и тя осигурява на пациента дос-
тъп до специализирана секция „Клуб Моделина“ на сайта  www.modelina.bg. 
Секцията съдържа диетични режими, изготвени от квалифициран ин-
структор по здравословно хранене, и видеоклипoве с физически упражнения 
по доказана американска фитнес система. 

НОВА ПРОГРАМА ЗА ОТСЛАБВАНЕ
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ПЕРИОДЪТ Е ДОБЪР ЗА ВАС Качили 
сте се на вълната на успеха и напра-

вете всичко възможно да не слизате от-
там. Привличате нужните хора и нужната 
информация. Контактите, осъществени 
сега, ще са решаващи за кариерата и емо-
ционалното ви благополучие. Дори е препо-
ръчително самите вие съвсем съзнателно да 
търсите нови контакти и да завързвате 
нови запознанства. Общуването с нови хора 
ще ви вдъхновява. Ще родите много ориги-
нални идеи. Ще получите изгодни предложе-
ния за бъдещото си развитие. Положете 
максимум усилия да повишите квалификаци-
ята си. Ще възприемате нова информация 
бързо, лесно и с удоволствие. Натрупаните 
сега знания ще ви потрябват много скоро. 

НЕОЧАКВАНИ ПРИДОБИВКИ И 

ПОДАРЪЦИ ще ви зарадват на пъл-

нолуние в Скорпион (на 9-и). Приливната 
вълна на пълнолунието вие ще усетите 
още на 7-и вечерта. На една крачка сте 
от успеха и от качествен  „пробив“ в 
среди и сфери, в които отдавна мечтае-
те да проникнете. 

СРЕЩАТЕ ЛЮБОВТА Пълнолунието 
може да ви срещне и с вашия бъдещ 

съпруг или съпруга. Ще се влюбите в него/
нея от пръв поглед. 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ След този „по-
лет на душата“ внимавайте през 

следващите два дни 10-и и 11-и, защото 
може лошо да се „приземите“. Тогава има 
опасност да навлезете в чужди терито-
рии. Имате прекалено големи претенции. 
Рано е да ги заявявате сега. Ако го напра-
вите, ви очакват неприятности. Пазете 
се от клевети и злепоставяне. Отивайте 
навреме на работа, оставайте до късно, 
проверявайте справките и работата, коя-
то предавате на началниците си. Сега не 
можете да си позволите да грешите и да 
се връщате назад. 

ГОЛЯМА ЖИТЕЙСКА ПРОМЯНА 
На 17-и вечерта бъдете готови ведна-

га да реагирате на задаващите се ново-
сти. На 18-и и 19-и ви се удава шанс да 
направите качествена промяна в живота 
си. Взимате важни решения, прощавате се 
с миналото и си позволявате да бъдете 
себе си. Не правете компромис с чувства-
та си, не стойте там, където усещате, 
че не ви е комфортно. През тези дни по-
лучавате достатъчно ясни знаци от съд-
бата, коя е вярната посока, която да 
следвате. В случай че точно тогава поис-
кат от вас някаква помощ, услуга или 
жест, незабавно го направете. Това ще е 
нещо като „изпит“ от страна на звезди-
те дали заслужавате да се качите на по-
високо духовно ниво. 

СЕМЕЙНИ ТЕМИ С преместването 
на Слънцето в Близнаци ще почув-

ствате умора и нервно напрежение. От 
21-ви до 31-ви обърнете внимание на се-
мейството си. Ще се наложи да окажете 
незабавна морална подкрепа на интимния 
си партньор или на роднина, който прежи-
вява труден момент. 

В СЛАБА ПОЗИЦИЯ СТЕ на 24-ти и 
25-и. Не разкривайте душата и наме-

ренията си – ще ви уязвят, ще ви се 
присмеят, а може дори и идеята ви да 
откраднат. Не споделяйте и нищо интим-
но и съкровено, няма да ви разберат пра-
вилно и след време ще използват инфор-
мацията, за да ви навредят. В никакъв 
случай не си позволявайте да бъдете дву-
лични. И не правете услуги на хора, които 
очевидно са враждебно настроени към вас. 
Най-добре ще бъде да се оттеглите наса-
ме и да съберете сили за двата хубави 
дни, които ви очакват – 26-и и 27-и, кога-
то ще получите обич, подкрепа, пари и 
признание. Голяма радост ще влезе в дома 
ви тогава. 

 
ОСОБЕН ПЕРИОД От 28-и до 31-ви 
периодът е особен. Вашата управля-

ваща планета Нептун забавя своя ход и 
се обръща в ретроградна позиция. Интуи-
цията ви се изостря, получавате много 
важни прозрения. Ако се занимавате с из-
куство,  ще създадете забележителни 
творби.

ЗДРАВЕ Внимавайте със здравето 
след 22-ри. Има опасност от стомаш-

ни проблеми. Ако страдате от жлъчка, 
трябва да спазвате стриктна диета. Въз-
можни са натрапчиви мисли и нервно без-
покойство. Алкохолът, успокоителните 
лекарства и цигарите ще ви влияят мно-
го зле през този период. П
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Голям шанс
В живота ви ще се появят авторитетни 

високопоставени личности, които съвсем 

открито ще ви предложат своето парт-

ньорство. Възможно е да получите покана 

за членство в някоя политическа партия 

или да ви предложат политически пост. 

Нищо не отказвайте. Ако не може веднага 

да вземете решение, поискайте извест-

на отсрочка за размисъл. Но съветът на 

звездите е да не му мислите много-много 

и да кажете „да“, защото подобен шанс се 

случва рядко в живота. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ    
 От 1-ви до 7-и е повече от препоръчи-

телно да се запишете на курсове за пови-

шаване на квалификацията.

 На 9-и не отказвайте никакви предложе-

ния. На крачка от успеха сте.

 На 24-ти 25-и сте в слаба позиция. Не 

се доверявайте на никого и не бъдете дву-

лични.

ЕКО

ОТЛИЧНИЦИТЕ НА INDEZIT

Три уреда от продуктовото портфолио на лидера в произ-
водството на електродомакинска техника Indesit Company 
бяха избрани да участват в изложение за устойчиво разви-
тие Italian Design for Sustainability, организирано от Министер-
ството на околната среда и защита на териториите и води-
те в Италия. Участието на хладилника Quadrio (енергиен клас 
А+) на Hotpoint-Ariston; пералнята Moon на Indesit и съдомиялна-
та Flexipower на Hotpoint-Ariston се базира на вече доказаното 
от компанията възможно съчетание на естетика и устойчи-
во развитие на околната среда. Като потвърждение за пости-
гането на тази цел е и изборът на Quadrio за продукт на 2009 г. 
Двете му независимо отварящи се врати например намаляват 
консумацията на електроенергия с 50% в сравнение със стан-
дартните хладилници с две врати. Същото може да се каже и 

за пералнята Moon, която неслучайно спечели редица междуна-
родни награди благодарение на иновативните си технологии, 
които позволяват автоматичен избор на програма за всякакъв 
тип пране и оптимизират консумацията на ток и вода в зави-
симост от количеството. Съдомиялната Flexipower също има 
своя принос в тази насока благодарение на сензор, който гаран-
тира перфектното измиване на 14 комплекта съдове с възмож-
но най-ниска консумация на ток и вода при минимални нива на 
шума (до 41 dB(A). Тези 3 продукта са и повод за планираното 
пускане на пазара през 2009 г. на нови линии, за които се очер-
тава да са най-успешните в историята на групата. 
Провеждането на събитието бе предшествано от предста-
вянето на книга „Италианският дизайн за устойчиво разви-
тие” (Design Italiano per la Sostenibilitа), където са представени 
още осем екопродукта на Indesit Company (три хладилника, фур-
на, две перални и две съдомиялни).
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–9, както 

и 25–31 май 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, се 
хранeте разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тога-
ва организмът ще разгражда калориите в тях много бързо.  Белтъчините (от мляко, сирене, изва-
ра и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 28 и 29 май.  Ко-
реноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 3, 4, 

13, 14, 22, 23, 30 и 31 май!  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-целесъобразно да консу-
мирате на 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24 и 25 май!  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвоя-

ват най-добре на 8, 9, 18, 19, 26 и 27 май.

9 май, 7.01 ч., 

Луната е в 

СКОРПИОН 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Не яжте месо и не пийте алкохол. Преяждането е противопоказно. Консумирайте свежи пло-
дове и зеленчуци. Ако искате да отслабнете, пийте само прясно изцедени плодови сокове и чай с 
мед. Не се успокоявайте с храна.  Сексът не е за препоръчване, защото половата система е уяз-
вима сега.  Чудесен ден за умерен спорт, сауна, масажи. Плуването и водните процедури веднага 
ще „отмият“ всичките ви противоречиви чувства, умора и съмнения.  Ароматът на Скорпиона 
е пачули – индонезийско растение с изявени антибактериални, успокоителни и пикочогонни свой-
ства. Сложете няколко капки в ароматна лампа, за да релаксирате.  Направете си масаж на цяло-
то тяло със смес от 7 капки масло от пачули и 1 с. л. бадемово масло – това е отлично антицелулитно 
средство. Направете си чай от билката, подходяща за Скорпиона – босилек.

10–24 май 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 28 и 29 май са препоръчителни 
дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30 и 31 май са датите за 
скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес 
и йога. 8, 9, 18, 19, 26 и 27 май се препоръчват за сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг 
или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите 
токсините и да изгладите целулита. 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24 и 25 май са дните на дихателни упражне-
ния, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

24 май, 15.10 ч., 

Луната е 

в БЛИЗНАЦИ 

НОВОЛУНИЕ

 Започнете профилактика на нервната и дихателната система. При проблеми със сенна хрема или 
с възпаление и болка на ръцете и китките може да стартирате ново лечение с природни проду-
кти.  Намислете си желание, свързано с образованието и общуването с братя, сестри и съсе-
ди. Ще се сбъдне.  Изяжте поне 50 г бадеми или лешници (несолени!) днес.  Пречистващо дейст-
вие ще имат отварата от копър, кимион и магданоз или чаят от мента.  За да изчистите ор-

ганизма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече течности. Ако из-
берете по-лек вариант на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята. 
Днес се отслабва най-лесно и трайно.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

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 нараства-
ща Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задър-
жането на течности в организма, както и увеличаването на 
апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази конфи-
гурация, ви съветвам да не се мъчите и насилвате с дие-
ти и ограничения, защото много ще се изнервите. Стреме-
те се през тези периоди да приемате повече диуретични ча-
йове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте соле-
ни храни.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ МАЙ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 18, 19, 26, 27
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–9, както и 28–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

10–17, както и 20–24 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

22, 23 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

5, 7, 8, 14, 16, 21, 
22, 23, 28, 31

–
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

– 8, 9, 18, 19, 26, 27 –

3–7, 13–17, както и 22, 
23, 30, 31

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

1, 2, 28, 29 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 8, 9, 18, 19, 26, 27 –

3–7, както и 30, 31 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 22, 23, 28, 29, 
както и 13–17

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди – 18, 19, 26, 27

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 
болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–9, както и 25–31 Датите са неподходящи за епилация.

10–17, както и 20–24 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

10–17, както и 20–24 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

10–17, както и 20–24 – 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

)

10–24 – –

Парна баня
– 1–9, както и 24–31 Има опасност да ви останат белези.

10–24 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 
28, 29

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

3, 4, 13, 14, 22, 23, 30, 31 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–9, както и 24–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 1, 2, 28 и 29 май, 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

1–9, както и 25–31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–9, както и 25–31 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 
22, 23, 28, 29, 30

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1–9, както и 25–31 –

10–24 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 10–24 –

1–9, както и 25–31 – –

С
А

У
Н

А

10–24 – Ефектът ще е максимален на 10, 11, 12, 20 и 21 май.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАЙ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „до-
питвате“ до нея. Почистването на прахта, прането и ми-
енето 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 недостатъч-
ни, за да поддържате дома си изряден, но поне по-голяма-
та част от домакинската работа ви съветвам да свърши-
те тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 10–24 май.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте 
датите 8, 9, 18, 19, 26, 27 май. Това са т. нар. дни на водата. 
Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24, 
25 май. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упо-
рити 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 май.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 1, 2, 5, 6, 7, 18, 

19, 22, 23, 28 и 29 май.

Недвижими имоти, мебели: 13, 14, 22, 23, 26 и 27 май.

Автомобил, мотор или колело: 8, 9, 20, 21, 24 и 25 май.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 20, 21 май.

Канцеларски материали и книги: 3, 4, 24, 25, 30 и 31 май.

Спортни стоки: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28 и 29 май.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 15, 16 и 17 май.

Обувки и дрехи: 13, 14, 18, 19, 22 и 23 май.

Бижута, злато, луксозни вещи: 1, 2, 28, 29 и 30 май.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, ко-
гато са лекували своите пациенти. За да не се обременява-

те с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят не-
щата с критичните дни за планови операции през МАЙ 2009 г. 

и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 9 МАЙ (пълнолуние), както на 24 МАЙ 
(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

20, 21
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
6, 7

22, 23 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 8, 9

24, 25 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 10, 11, 12

26, 27, 28 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 13, 14

1, 2, 29, 30 Сърце, слезка (далак) 15, 16, 17

3, 4, 5, 31
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

18, 19 

6, 7
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
20, 21

8, 9 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 22, 23

10, 11, 12 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 24, 25

13, 14 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 26, 27, 28

15, 16, 17
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
1, 2, 29, 30

18, 19 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 3, 4, 5, 31

* 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 лунни-
те ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в оп-
ределени дни от месеца, когато Луната минава през водните 
знаци. Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навре-
дите. А и хранителните вещества няма да стигнат до расте-
нието.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 

8, 9, 18, 19, 26, 27 и 28 май.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 

5, 6, 7, 15, 16, 17, 24 и 25 май.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате по-
явата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 

18 и 19 май.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и 
венците, както и поставянето на коронки и мостове могат 
да се окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия 
лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е въз-

можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъ-
болекаря през периодите 10–12 и 15–19 май!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 13, 14, 20, 21 

и 23 май. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъ-
болекар на 9 май (пълнолуние), както и на 24 май (новолуние). 
Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 24.05 (от 15.10 ч.) Чист 
и светъл ден. Припомнете си детството. 
Ще ви осенят творчески идеи. Не започ-
вайте нищо ново. Посветете този ден на 
всичко, което възвисява духа.
2-ри ЛД – 25.05 (от 6.13 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и 
изблиците на емоции. Дните са подходящи 
за нови начинания. 
3-ти ЛД – 26.05 (от 7.17 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 27.05 (от 8.32 ч.) Не взимайте 
прибързани решения. Усамотете се. Раз-
ходете се сред природата. Занимавайте с 
дома и семейството си. Колективната ра-
бота няма да ви спори.
5-и ЛД – 28.05 (от 9.50 ч.) Делови ден. Под-
ходящ е за пътувания и за планиране на 
генерални промени. Работете концентри-
рано. Не преяждайте. Целеполагането ще 
е успешно.
6-и ЛД – 29.05 (от 11.09 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 – 30.05 (от 12.24 ч.), както и 1.05 (от 

12.05 ч.) Дни за молитви. Сбъдват се же-
лания.
8-и ЛД – 31.05 (от 13.36 ч.), както и 2.05 (от 

13.20 ч.) Сега се активират фините и неу-
ловими енергии в организма. Добре е да се 
гладува, за да се прочисти тялото.
9-и ЛД – 3.05 (от 14.34 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-

вайте йога.
10-и ЛД – 4.05 (от 15.44 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 5.05 (от 16.54 ч.) Много мощен 
ден. Активира се вселенската жизнена 
енергия кундалини. Добре е да прочисти-
те организма си. Внимавайте с режещи ин-
струменти.
12-и ЛД – 6.05 (от 18.02 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 7.05 (от 19.11 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 8.05 (от 20.19 ч.) Много подходящ 
за започване на важна работа, за физиче-
ско натоварване, за работа с информаци-
онни източници и свещени текстове. От-
варя се третото око. Прочистете орга-
низма си.

15-и ЛД – 9.05 (от 21.25 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 – 10.05 (от 22.27 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 11.05 (от 23.23 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 13.05 (от 0.09 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 14.05 (от 0.49 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-

ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 15.05 (от 1.22 ч.) Получават се ду-
ховни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 16.05 (от 1.49 ч.) Много активен, 
творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 17.05 (от 2.13 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 18.05 (от 2.35 ч.) Този ден е сим-
вол на саможертвата – простете на дру-
гите, разкайте се. Добре е да се пости. 
Не правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 19.05 (от 2.56 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 20.05 (от 3.17 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 – 21.05 (от 3.40 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 22.05 (от 4.07 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 23.05 (от 4.39 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 24.05 (от 5.20 ч.) Опасен, сата-
нински ден. Препоръчват се пост и въз-
държание. Не планирайте и не започвайте 
нищо ново. Запалете свещ вкъщи и окаде-
те навсякъде.

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: 

„Беда на колела“. Грес. Ребус. Тарама. Иск. Тикал. Чудак. Рамка. Кабаре. Иконом. АЛ. Сом. Тапия. Номер. Леха. Ароче. Каро. Имел. Орк. Скат. Тинол. ТА. Ас. Си. АНТ. 

Кочан. Рак. „Нин“. Бокс. Мач. Пано. Емилия. Сакар. Ни. Горанов (Орлин). Дем. Резил. Пота. Абатиса. Ото (Николай). Венера. „Оле“. Аденит. Кеневир. Рил. Рани.

ОТВЕСНО:

„Перикола“. Икона. ОПЕК. „Декамерон“. Чичероне. Набаб. Хоросан. „Матен“. „Нулата“. Клин. Минаре. Фас. Ра. Ло. Ав. Чеп. Ива. Тоту (Одри). Бор. Ладия. Дал. Мерак. 

Сетер. Лакон. Ами. Чам. Но. Сал. „Арома“. Стая. Парад. Американ. Баре. Ер. Рим. Рома. Трон. Зона. Леска. Чета. Аконитин. Скалпел. Секс. Илоти. 
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