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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 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
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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,
спрей 150 ml

50 ml

100 ml

www.spirig.bg
Произведени в Швейцария.
Търсете в аптеките!

швейцарският стандарт 
за слънцезащита

Daylong®

Лосионите Дейлонг съдържат уникална база 
липозоми от соев лецитин, в които са 
интегрирани химическите фотофилтри. 

Липозомната технология има изключителни предимства 
за осигуряване на оптимална слънцезащита:

липозомите са подобни на естествени липиди
и не пенетрират хаотично, а се натрупват 

в най-горната част на роговия слой

образува се плътен защитен филм от UV-филтри, 
които са здраво фиксирани в роговия слой на кожата 

и не проникват в дълбочина 

протективният филм е 
устойчив и е разположен на 
най-подходящото място

рискът от пенетрация 
на химически вещества в 

кожата е минимален

емулсия със силен хидратиращ ефект, 
подходяща за всеки тип кожа: 

не мазна, без лепнещ ефект, за лице и за тяло

Слънцезащитните лосиони Дейлонг съдържат широкоспектърните 
филтри Tinosorb® S и/или Tinosorb® M и отговарят на Европейските 
и световни стандарти за защита от UVA- и UVB-лъчи. Прилагайте 
лосионите Дейлонг 20 минути преди пряко излагане на слънчеви лъчи!

ползи
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР
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Лимон вместо ябълка 
Ябълките през юни са загубили голяма част от витамините си, затова 

не могат да бъдат пълноценна част от диетата ви. Затова пък лимонът 

по това време на годината е красив, бодър, свеж и пращи от витаминен 

ентусиазъм. И не просто ароматът му, а само мисълта за него вече про-

вокира слюнкоотделяне. Горещият чай с лимон, освен че ще ви „витамини-

зира“, ще активизира кръвообращението и ще забърза обмяната на веще-

ствата. Да, да, топъл чай не се пие само през зимата. През лятото той 

действа разхлаждащо. А на доктор Лимон му е по силите да излекува про-

точила се от пролетта настинка.

Коктейлите
са „гарнитура“ към топлото време и магнит за приятни хора. Поканете 

най-добрите си приятели на леденостудена чаша алкохолен или пък без-

алкохолен коктейл някоя вечер. 

„Лонг айланд“ Бакарди, водка, текила и джин (по 25 

мл) смесете с куантро и прясно изцеден лимонов 

сок (по 10 мл). Напълнете чашата с лед, налейте в 

нея малко кока-кола и допълнете с коктейла. 

Ягодов Пасирайте 200 г ягоди и ги разпределете по 

чашите. Разбийте с блендера 200 мл прясно мляко, 200 

г сметанов сладолед, 100 мл ягодов сироп и разлейте 

сместа по чашите. Добавете лед и украсете чашите 

с цели ягоди.

Правилно планиран ден
Всяка сутрин отделяйте по 15 минути, за да „раздробите“ деня си 

на малки квадратчета. Освен задачите си планирайте и почивки-

те и се придържайте стриктно към плана. 

Старайте се да не планирате никакви важни дела за часовете, 

когато мозъкът ви е „заспал“. Всеки човек знае кога точно през 

деня се чувства най-енергичен и съобразителен. 

Може да ви се струва отживелица, но пишете плана си за деня в 

специална тетрадка или бележник. Ще се учудите каква „патери-

ца“ ще се окаже веднъж написаното на белия лист, когато набли-

жи времето да го изпълнявате. 

Билките 
които се берат на Гер-

гьовден, се използват 

за лекуване на доби-

тъка, а еньовденските 

билки – за лекуване на 

хората. Внимавайте 

да не ги объркате след 

Еньовден (на 24.VІ). 

На босо
Защо с настъпването на лятото мъжете под чехъл са 

напъхани под цяло шкафче с чехли? Просто защото всеки 

ден от настоящия месец е подходящ да събуем пантофи-

те, да разведрим краката си и да започнем да ходим боси. 

Летен тонус

оонн вмвмесестото ябълка 
ввитамамининититее сиси,, зазатова 
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

К
ога започва старостта? С първите бръчки? С усеща-
нето, че си извън половия подбор? С пенсионирането? 
С натрапчивия статут на ненужност? Кой знае... 
Човек се чувства винаги една идея по-млад от ста-

ростта. Нейният последен влак е винаги предпоследен, ко-
гато говорим в първо лице, единствено число. Има място 
за още малко бръчки по челото... Има време за още малко 
флиртове... Има още няколко искрици работоспособност... 
До последно има поне още една възможност. 
Разпознаваме старостта по-категорично у другите. Тя 

е диагноза, която ни е по-лесно да поставим на окол-
ните, а не на себе си. „Вчера срещнах Вера. Леле, кол-
ко е остаряла!“ е банална, но показателна реплика, изре-
чена от устата на съученичка на въпросната Вера, коя-
то едва ли би възкликнала така за себе си, оглеждайки 
се в огледалото. 
Да, някои хора се наричат стари още на 40-годишна въз-

раст, но това е прикрита поза, гарнирана с малко самои-
рония. „Вижте ме колко добре изглеждам за годините си“ 
или пък „Стара съм, ама съм лачена“ е подтекстът на 
такова едно пъчене с възрастта. 
Но пък самоиронията, с която възрастни жени се назо-

вават помежду си „момичета“, в никакъв случай не може 
да се нарече убийствена. Тя е по-скоро жизнеутвърждава-
ща и подмладяваща. Същото се отнася и за дядовците, 
които си викат „младежи“. 
Май наистина е много трудно да определиш кога точно 

ставаш стар. Сигурно затова за старостта повсеместно 

се говори с евфемизми – „пенсионна възраст“, „трета въз-
раст“, „есента на живота“, „сиромашко лято“. Човек не се 
чувства напълно сигурен дали е прекрачил прага на старост-
та, докато има воля за действие, за правене на нещо. 
Затова твърдя, че кремовете против бръчки действат. 

Не защото изглаждат бръчките (в това нито една ин-
телигентна жена не вярва, макар и да ги използва всеки 
божи ден – и сутрин, и вечер!). Кремовете действат, за-
щото са част от ритуала за поддържане на самоуваже-
нието. Защото са перфектната метафора за младост с 
продължение. Докато се събуждаме с желание да нанесем 
дебел слой самочувствие върху кожата си, значи още не 
сме остарели съвсем. Значи още не сме изпуснали юздите 
на живота си от ръце (ако говорим за мъже, които не 
използват кремове). Значи още не сме се предали. Значи 
мислим, че има неща, които все още заслужаваме. 
Кремовете действат. Как да не действат?! Няма зна-

чение какви са съставките им, има значение да не се от-
казваме да ги използваме. А по-скъпите действат повече, 
защото показват, че се оценяваме по-високо. 
Баба ми е на 99 години (не се шегувам!), ходи с пате-

рици и едва се обслужва сама, но всяка сутрин се маже с 
хидратантен крем. Когато я попитах защо го прави, тя 
ми отвърна: „Свикнала съм от млада.“
Старостта започва, когато човек се откаже да прави 

нещата, които е свикнал да прави от млад. Май така 
излиза. 

Мариана ЯНЕВА 

КРЕМОВЕТЕ КРЕМОВЕТЕ 
ДЕЙСТВАТ!ДЕЙСТВАТ!

ПО-СКЪПИТЕ ДЕЙСТВАТ ПОВЕЧЕ
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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...

ЕВАЛА НА 
ЛИЛИ ИВАНОВА

Биографът Карбовски почти умря на седемдесе-
тия рожден ден на певицата Лили Иванова, когато 
се появи автобиографичната є книга „Истината“, 
редактирана от журналиста. Най-много да напише 
обещаното продължение на „Истината“ и край! Ще 
свърши като музикален идол без репертоар! 
Подобни мисли ми се въртяха, докато пишех в 

главата си този текст в едно малко кафене на со-
фийската улица „Иван Асен“ и когато от съсед-
ната маса дочух шумна италианска реч. Погледнах 
и видях двама мъже: единия – италианец, другия – 
българин, кореспондента на БТА в Рим от времето, 
когато бях в осми клас и мечтата ми беше да бъда 
кореспондент на БТА в Рим. Усмихнах се и си казах: 
„Май никога няма да бъда по-близо до мечтата си.“ 
Не понечих да се запозная с този мъж просто за-
щото никога не съм искала да бъда като него, т.е. 
да бъда друг човек. Веднага си представих какво 
щеше да бъде, ако Лили Иванова мечтаеше да бъде 
Емил Димитров? Благодарна съм обаче на тази слу-
чайност, защото тя се превърна в повод да си дам 
сметка, че биографичните книги са хубави, когато 
са истински разкази за сбъднати мечти. 
Продължавам да си пиша материала. 
На Карбовски му идват добри идеи и когато е 

редактор на Лили Иванова (от което излезе книга-
та „Истината“), и когато обикаля Европа, за да се 
срещне с български емигранти и в търсене на чер-
ни пътища (от което излязоха дузина предавания 
и книгата „Черните пътища на Европа“), и когато 
кани анорексичка на вечеря (от което излезе едно 
предаване). Заедно с автобиографията на Лили про-
четох и „Черните пътища на Европа“. Двете кни-
ги по нещо си приличат. „Истината“ ми се сто-
ри като пътешествие, може би не чак до Америка, 
където мечтите се сбъдват някак почти задължи-
телно, стига да не са били сбъднати на кредит. 
Но поне до Европа, където има истински асфалт, 
китни гробища, музей на Моцарт, шоколад и лила-
ви крави, магистрали и тунели, щастливи и бога-
ти пенсионери. Когато затворих „Истината“, мо-

ментално се върнах у нас. Сред боклуци, марихуана, 
черни пътища, нечленоразделна реч, мръсно море с 
упорити нефтени петна, разкопани гробове и сцени, 
на които айдълите умират веднага щом се появят, 
защото нямат репертоар и защото у нас няма па-
зар. Ние дори нямаме наша дума за „евала“, защото 
на никого не правим „евала“. Нито на мечтите си, 
нито на Лили Иванова, нито дори на себе си. Да 
сбъднеш мечтата си у нас, е толкова трудно, кол-
кото и да намериш черен път в Европа. 
За почти 50 години упорит труд примата на бъл-

гарската естрада е издала над 40 албума и сингъ-
ла, „доказала е таланта си на изток от Виена“ (по 
думите на редактора биограф Карбовски), пяла е в 
парижката зала „Олимпия“, показала е, че „гласът 
є е божият инструмент на любовта, свободата и 
романтиката“. Сбъднала е наистина мечтата си да 
бъде певица и да бъде Лили Иванова по черните пъ-
тища на Европа, т.е. в България.    
Получава 101 лева пенсия и има регистрирани де-

вет месеца трудов стаж като медицинска сестра. 
Казва: „Лили Иванова я няма на финансовата кар-
та. Ако днес пея – ще живея, ако не пея...“ Ограб-
вали са я, пречили са є, завиждали са є. Не є е 
било лесно. Никой обаче не е успявал да є отне-
ме любовта на нейната публика нито във време-
ната на прословутата Концертна дирекция, нито 
във времената на още по-прословутите реалити 
формати. 
Текстът ми свършва. Ето последните неща, ко-

ито си помислих, преди да си тръгна и да оставя 
„мечтата си“ спокойно да си пие кафето на съ-
седната маса. 
Не вярвам, че Карбовски е обикнал естрадата, и 

му прави чест, че не се опита да заблуждава няко-
го в това. Но съм сигурна, че след „Истината“ ви-
наги когато пише текстове или снима предавания 
за анорексички, курви, цигани, изнасилени, педофи-
ли, проститутки, наркомани, крадци, убийци, еми-
гранти и беззъби гларуси, ще си казва: „Евала на 
Лили Иванова.“ 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Тази желязна дама съвсем скоро стана 

на сто и двайсет години, а снимките ни 

са я уловили накипрена като водач на лис-

та в избори за Европарламент. 

Гласувайте на 7-и, въпреки че това няма 

да ви гарантира нито такова дълголе-

тие, нито толкова красиво остаряване. 
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П
реди месеци родителското обще-
ство в София бе разтърсено от 
проблема ЛИПСА НА ВАКАНТ-
НИ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРА-

ДИНИ. Оказа се, че за пореден път 
такива не достигат както за децата 
на постоянно живеещите в столица-
та, така и за семействата, дошли от 
провинцията, за да изкарват прехрана-
та си тук. 
Като следствия от проблема се 

нароиха разни дилеми. Дали приори-
тет за записване в детска градина 
да имат децата само на работещите 
майки (а как една майка да стане ра-
ботеща, ако не приемат детето є в 
градина, та да може да тръгне на ра-
бота?!). Дали на първо място в спи-
съка да са само децата на родители, 
които плащат данъците си в София 

(а на онези, които ги плащат в про-
винцията, дали ще им остава време 
да работят, та въобще да могат да 
ги плащат където и да било тези да-
нъци?!). Пък и сигурно си имат при-
чини хората да напуснат домовете си, 
за да търсят препитание в столица-
та, живеейки на квартира (а как въ-
обще ще си плащат квартирата, ако 
не работят?!). 
За капак столичният кмет и замест-

ник-кметът по образованието г-жа 
Фандъкова обобщиха на всеослушание, 
че има и друг важен проблем – дори и 
да бъдат открити нови детски гради-
ни, ПЕДАГОЗИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В 
ТЯХ НЯМА ЖЕЛАЕЩИ. 
Това е по-важният проблем. Прити-

снато от житейските трудности, об-
ществото ни не се интересува защо 

УЧИТЕЛИТЕ АБДИКИРАТ 
ОТ ПРОФЕСИЯТА СИ 

Във всеки случай не само зара-
ди ниските заплати. Някой про-
пусна да обясни на общество-

то, че един учител в детска гра-
дина работи с група от по ми-
нимум 30 деца. И ако всичките 
тези деца са получили необходи-
мото домашно възпитание – до-
бре! Но реалността е съвсем раз-

лична. Голяма част от малчуганите 
идват в детските градини заедно със 

своите ПОДКЛАЖДАНИ ОТ РОДИТЕ-
ЛИТЕ ИМ ПРЕТЕНЦИИ И КАПРИЗИ. 
За тези деца възпитателят изобщо не 
е авторитет. Често в занималнята в 
детската градина можете да чуете ре-
плики, изречени с не толкова невинен 
детски глас: „Ти ли ще ми кажеш, ма!“, 
„Каква си ми ти, та да ме караш да 
правя това?“ или „Като кажа на тати, 
ще видиш ти!“. Нерядко децата замах-
ват заканително пръст на госпожата 
и правят точно обратното на това, 
за което тя е настояла. Този модел на 
поведение светкавично се възприема от 
всички останали деца в групата. И за 
възпитателя настава ад под покрива на 
детската градина. 

Зайче – да, 
джобно ножче – не
Психолозите отдавна са обединени около 

идеята децата да идват в детската гради-

на с любимите си играчки, които играят ро-

лята на своеобразни патерици, осигурява-

щи лесен и плавен преход от живота в се-

мейството към живота в градината. Но за-

стъпвайки тази теза, специалистите със 

сигурност са имали предвид любимите на 

децата кукли, зайчета и мечета, а не джоб-

ни ножчета и пилички, с които родители-

те днес охотно изпращат децата си в дет-

ската градина. Последните са своеобразни 

оръжия, които малките могат да използват 

както срещу връстниците си, така и сре-

щу педагозите.

ЖИВИЯТ КОНТАКТ 
МЕЖДУ УЧИТЕЛ И РОДИТЕЛ 

днес е отживелица. Често дори роди-
телят не поздравява учителя, когато 
води детето си в градината. Родите-
лят придобива манталитета да запо-
вядва на педагога и ДА ПОДСТРЕКА-
ВА СОБСТВЕНОТО СИ ДЕТЕ ДА БЪДЕ 

ÐÀÁÎÒÅÙÈ ÌÀÉÊÈ

ДА ВЪЗПИТАШ
на инат

НЕ ЛИПСВАТ САМО ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЛИПСВАТ И ПЕДАГОЗИ
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Wash&Go – разликата е 

в пяната!
Красотата е в усмивката на 
дете. Красотата е в разцъфтя-
ващите цветя през пролетта. 
Красотата е във вас, когато 
се чувствате добре. Истинска-
та красота се крие в обикновени-
те неща. Тогава защо не приложим 
този принцип и за косата? Всич-
ки искаме да открием перфектния 

шампоан, който я прави по-обемна, 
по-бляскава, по-здрава и по пове-
че от всичко. Но най-важното за 
един шампоан е да измива добре. 
Wash&Go го може по-добре от 
всеки друг такъв продукт – пра-
ви повече пяна за по-малко пари. 
След измиването с него косата ви 
е видимо с повече обем и можете 
да създадете от нея каквато при-
ческа поискате – накъдрена, бояди-

сана или просто стилизирана. 
За да спрете да се притеснявате 
за омазнената си коса, използвай-
те правилния шампоан. Изпробвай-
те и се убедете, че Wash&Go об-
разува повече пяна и прави коса-
та ви по-чиста и по-обемна. При 
това тази красота се постига 
на достъпна цена! Препоръчител-
на цена за Wash&Go шампоан 200 

мл: 2,90 лв.

Красиви новини

АГРЕСИВНО КЪМ ВРЪСТНИЦИТЕ СИ. 
„Щом те бият, и ти бий. Няма да се 
оставиш да те натупа някакъв си со-
поланко/някакво си момиче, я!“ са широ-
ко разпространени родителски настав-
ления. Тази „благословена“ от родителя 
агресия много лесно може да бъде насо-
чена обаче и към учителя. 
За жалост той се оказва фигура, на-

товарена с безчет отговорности, към 
която в случай на инцидент или оби-
да, отправена към детето, родителят 
би бил непримирим. Още по-жалко е, 
че ПРЕДУЧИЛИЩНИЯТ ПЕДАГОГ Е 
ОНАЗИ ЛИЧНОСТ, С КОЯТО РОДИ-
ТЕЛЯТ НЕ ЖЕЛАЕ ДА СИ ПАРТНИ-
РА И ДА СЕ КООПЕРИРА В ИМЕТО 
НА ОБЩИ ИНТЕРЕСИ. 
Как тогава да очакваме, че ще има 

нови детски градини, пълни с профе-
сионалисти, желаещи и амбицирани да 
възпитават нашите деца?
И можем ли да очакваме, че деца-

та ни ще уважават авторитета на 
своя учител, след като те без никак-
во чувство за виновност повтарят 
думите, с които ние самите обижда-
ме техните учители в детската гра-
дина: „Мама каза, че си тъпа и бедна 
като мишка!“
Времето, когато родителите посто-

янно контактуваха с възпитателите 
на децата си и даже бяха инициато-
ри на този контакт, е безвъзвратно 
отминало. Родителските срещи днес 
се смятат за голяма досада и за за-
губа на време.

Културно-музикални 
програми
В миналото детските концерти, органи-

зирани в градината по случай някой голям 

празник, предизвикваха родителското уми-

ление. Днес тези тържествата са нарочени 

за огромно натоварване както за децата, 

така и за родителите. Няма кой да се ан-

гажира до безкрай да повтаря стихчетата 

вкъщи и да учи реплики заедно с детето... 

Много са заети тези родители! Е, като 

няма кой да приеме децата им в детска гра-

дина, ще им се наложи да напуснат работа 

и да си останат вкъщи, за да се заемат с 

възпитанието им.

ИГРИТЕ, КОИТО 
ДНЕШНИТЕ ДЕЦА ИГРАЯТ 

в детската градина, са много различни 
от познатите ни „Пусни, пусни кърпа“ 
и „Балонът се надува“. Съвременните 
малчуганите искат да играят игрите 
на възрастните. Това лесно им се уда-
ва, защото могат директно да ги ко-
пират от тв предавания като „Сър-
вайвър“, кеч състезанията и „Биг бра-
дър“ (имам предвид мисиите в шоуто). 
А вместо песните, в които навремето 
се пееше за детство, котета и Кума 
Лиса, ДНЕС МАЛКИТЕ ПЕЯТ ЗА ГО-
ЛЯМАТА ЛЮБОВ, ЗА ИЗНЕВЕРИ И 
ДРУГИ ДУШЕВНИ ТЕРЗАНИЯ, ПРИ-
СЪЩИ ПОВЕЧЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ.
Педагози в детските градини разказ-

ват, че на въпроси, свързани с това, 
какво ново са научили вкъщи, малчуга-
ните отговарят, че знаят кой алкохол 
с какво мезе върви и други подобни. А 
на урока за книжката обясняват, че 
книжки или не им купуват, или ако им 
купят, никой не им ги чете.
Съвременните родители израснаха в 

т. нар. демократично време, когато 
правилата на пионерските и комсо-
молските организации вече не важаха, 
а ЦЕННОСТИТЕ БЯХА РАЗМЕСЕНИ 
В ТАКЪВ БЕЗПОРЯДЪК, В КОЙТО 
БУКВАЛНО ИЗЧЕЗНАХА. Към днеш-
на дата чувам от кварталното кафе-
не една майка да подвиква на детето 
си „Аре, бат`се, аре!“, а друга да под-
каня своето да тръгват с аграрното 
„фююю“ (и не с два, а с цели четири 
пръста, пъхнати в устата)! Към вче-
рашна дата пък се заговори за това, 
как провинилите се в училище ученици 
ще бъдат наказвани с полагането на 

общественополезен труд. Ех, де да мо-
жеше не дотам отговорните към сво-
ите деца родители да бъдат наказвани 
с такъв общественополезен труд! 

ПОРОДА НЕВЪЗПИТАВАЩ РОДИТЕЛ

Няма кой да им обясни на тези ро-
дители, че ако натоварят децата си с 
малко труд в домакинството, въобще 
няма да се стигне до полагане на об-
щественополезен труд. И че каквито 
са децата в детската градина, такива 
продължават да бъдат после в учили-
ще, в университета и в живота. И че 
каквото посееш, такова ще пожънеш. 
А в същото време детските учители, 

натикани в миша дупка от безпаричие, 
ще стягат куфари за чужбина, за да 
стават, волю или неволю, бабогледачки. 
Порочен кръг – ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ 
НЕГЛИЖИРАТ ДЕЙНОСТТА СИ ЗАРА-
ДИ НИСКОТО ЗАПЛАЩАНЕ И ОСТА-
ВЯТ ДЕЦАТА ДА СЕ САМОВЪЗПИ-
ТАВАТ, ОБВИНЯВАЙКИ РОДИТЕЛИТЕ 
ЗА ЛИПСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА 
НА ВЪЗПИТАНИЕ. Родителите пък, не-
насърчени от учителски хъс, нехаят за 
възпитанието на децата и обвиняват 
за това единствено и само педагозите. 
Така в първи клас в българското учили-
ще започват да пристигат все повече 
на брой деца, които псуват учителите 
си, говорят им на „бе“ или им обясня-
ват как тати ще им купи диплома. 
И докато всички тези проблеми не 

се поставят на дневен ред, малчугани-
те ще чакат за ред в детските гра-
дини, учейки набор от псувни в квар-
талните кафенета, на които утре да 
научат и връстниците си.

P.S. В тази статия няма да се позна-

ят единствено родителите, чиито деца 

са сочени за пример в детските градини. 

Те обаче са същите онези деца, които гру-

пата типично по български няма как да 

не мрази.

Венета МЛАДЕНОВА,

училищен психолог
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– Колко са децата извън детските 

градини в момента в София?

– С днешна дата от набор 2006, 
които ще постъпят в първа група, 
3000 деца ще останат извън дет-
ските градини. Това са 36% от це-
лия набор, или 46% от децата, които 
кандидатстват за септември (защо-
то част от тях вече ходи на дет-
ска градина). Тоест почти половина-
та от този набор деца, които кан-
дидатстват за септември, ще оста-
не извън детските градини. От набор 
2005, които ще бъдат втора група, 
навън остават 2500. 

– Каква е причината? Висока раж-

даемост или извънреден „прираст“ 

на софиянци? 

– През последните 15 години се за-
криха 40 детски градини в столица-
та. Те са били приватизирани или 
продадени, защото преди години деца-
та бяха по-малко. А апетитите към 
тези сгради явно са били много голе-
ми... Сградите, в които се помеща-
ват държавни институции, общината 

постепенно ги връща отново за дет-
ски градини. Но има 40 безвъзвратно 
загубени сгради. 

– Трябва ли според вас адресната 

регистрация на родителите да е 

критерий за приемане на детето в 

детска градина?

– Детските градини приеха като 
общ критерий за прием адресната 
регистрация на кандидатите да е на 
територията на София – т.е. поне 
единият от родителите трябва да 
има временно или постоянно жител-
ство в столицата. Което е справед-
ливо, защото по този начин, първо, 
се плащат данъци в София. И вто-
ро, като се преброят хората, живее-
щи тук, може да се прогнозира колко 
детски градини са нужни, за да пое-
мат всички нуждаещи се деца. Като 
допълнителен критерий в някои дет-
ски градини е въведена и адресна ре-
гистрация по райони – т.е. дете, жи-
веещо в района на детската гради-
на, получава допълнителен брой точ-
ки. Но това предимство то полз-

ва само ако има равен брой точки с 
друго дете. 

– Има ли и социален критерий за 

прием?

– Да. Това бе и една от каузите на 
асоциация „Родители“. Ние настоях-
ме децата с по-тежко семейно поло-
жение да имат шанс да се социализи-
рат и да получат достъп до образо-
вание, а не да изпаднат от социална-
та мрежа и впоследствие да не по-
лучат достъп до училище. Това, ко-
ето в крайна сметка се прие зако-
ново, е да има квота за социалните 
случаи (40% от местата в групите 
се запазват за тези случаи). Това са 
деца, в чиито семейства има някак-
ви проблеми – болни родители; повече 
членове в семейството, поради кое-
то доходът на член от семейството 
е нисък. Имаше възражения от стра-
на на много родители, че тези, кои-
то плащат данъци, трябва да полз-
ват с предимство услугата „детска 
градина“. Всъщност смисълът на пла-
щането на данъци е друг – тези, ко-
ито са социално по-силни, да помог-
нат на тези, които са социално по-
слаби, за да преодолеят трудния мо-
мент в живота си и да започнат да 
се справят по-добре.

– Явно проблемът с недостига на 

места в детските градини ще се 

разраства. Какви са вашите прог-

нози? Как според вас може да се из-

лезе от тази ситуация? 

– Общината строи и има планове да 

ЦВЕТА 
БРЕСТНИЧКА: 

„С МАЛКА ПОДКРЕПА 
ОТ СТРАНА НА 
ДЪРЖАВАТА ПРОБЛЕМЪТ 
С ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШЕН“

ДЕФИЦИТЪТ 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ДЕФИЦИТЪТ 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Визитка
Цвета Брестничка е председател на асоциация „Родители“, 

която съществува от 2001 г. и се занимава с подпомагане 

на родителите за отглеждане и възпитание на децата им. 

Магистър е по руска филология. Майка е на 4 деца и е ав-

тор на 8 детски книги.

Бела, брой 6 (136), 200912



построи още детски градини, но тем-
повете, с които се строят те, са 
бавни. Броят на желаещите да полз-
ват услугата нараства много по-бър-
зо от тях. И освен това се появя-
ва друг проблем – този с персонала. 
Оказва се, че няма желаещи да рабо-
тят като учители и възпитатели в 
детските градини. При този дефицит 
на места миналата година даже закри-
ха една група, защото нямаше учител 
за нея. И според мен има съществен 
пропуск в обучението на специалисти 
за детската градина. Днес групите са 
претоварени (понякога са от над 30 
деца), а учителите не са подготве-
ни да работят с толкова много деца, 
сред които неминуемо има и такива, 
които се държат арогантно или пък 
деца с образователни проблеми. Учи-
телите имат нужда от една по-спе-
циална подготовка, за да могат да ра-
ботят и за интеграция на различни-
те деца – хиперактивните и такива 
с аутизъм или дислексия например. В 
момента е много актуален проблемът 
с дислексията, която се открива при 
10 до 20% от децата, а учителите 
не са обучени дори да разпознават ди-
слексията, още по-малко да работят 
с такива деца. Обикновено, когато де-
тето е проблемно, то се нарочва за 
лошо и невъзпитано. Естествено е, 
че учителите се натоварват, когато 
в групата има такива деца. И се от-
казват от работата. А и заплащане-
то съвсем не ги мотивира. 
Освен учители не достигат и помощ-
ник-възпитатели (т. нар. лелки). По-
някога се налага на тази длъжност 
да се назначи абсолютно неграмотна 
жена. И тя трябва да отговаря за 
децата ни! Ако спешно не се осигу-
ри адекватно заплащане на кадрите 
в детските градини и не се създадат 
подходящи условия за тяхната рабо-
та, и 50 нови градини да се постро-
ят, проблемът няма да се реши. 

– Компенсират ли се родителите, 

които не могат да тръгнат на ра-

бота, защото не могат да запишат 

детето си в детска градина? 

– Не, по никакъв начин. Имаше обе-
щание от страна на правителството 
за компенсащия от по 100 лв. на ме-
сец, но то не се изпълни, защото ус-
ловието беше „само ако бюджетът 
позволява“. А в условията на криза 
бюджетът не позволява. Затова тези 
родители са оставени да се справят 
сами – да си търсят детегледачка 

или нещо друго. 
– По какъв начин държавата би мо-

гла да помогне?

– Имаше предложение от инициатив-
ни родители за създаване на родител-
ски кооперативи, в които децата да 
се отглеждат при малко по-висока 
такса и с частичната помощ на са-
мите родители, които са готови да 
участват с труда си безплатно (за 
определено време). Идеята предвиж-
даше общината да покрива част от 
разходите – толкова, колкото дава 
за всяко дете в общинската детска 
градина, а родителите да доплащат 
останалата част от сумата. Според 
изчисленията вместо таксата от 40 
лв, която се дава за дете на месец в 
общинска детска градина, трбваше да 
се плаща такса от порядъка на 120–
150 лв. Всичко бе добре измислено, но 
не проработи, защото общината не 
можа да предостави подходящи поме-
щения и проектът се оскъпи изклю-
чително много заради наемите, които 
се наложи да се плащат. 
Инициативата обаче е съвсем реал-
на за реализация в условията на едно 
публично-частно партньорство, в ко-
ето от едната страна е ангажирана 
общината, а от другата – едно ро-
дителско сдружение. Тоест би прора-
ботило с малка подкрепа от страна 
на общината или на държавата. За-
щото има много майки, които са го-
тови да работят на непълен работен 
ден, а през останалата половина от 
деня да помагат в детската градина 
безплатно. Така ще могат да отде-
лят достатъчно време за детето си 
и в същото време да подпомагат и 
семейния бюджет. Има и много май-
ки, които не искат да дават децата 
си в общински детски градини, защо-
то групите са претоварени. И са го-
тови да участват със своя труд в 
реализацията на тези алтернативна 
форма за отглеждане на деца. 

– Има ли родители, завели дела сре-

щу общината заради липса на мес-

та в детските градини?

– В интерес на истината общината 
не е длъжна да осигурява места за 
всички деца. Няма законова разпоред-
ба, че общината е длъжна да го пра-
ви. Тя е задължена да осигури мес-
та за всички деца от предучилищна 
възраст, защото това е част от за-
дължителната образователна програ-
ма. Детската градина все още обаче 
не е част от нея. На нас ни се иска 

задължителното включване на деца-
та в образованието да започва поне 
от 5-годишна възраст. Така самите 
деца ще имат време да се подготвят 
постепенно за училище. А и ще се 
осигури достъп до образованието и 
на онази група деца, които така или 
иначе не ходят на детска градина. А 
и нали вече сме европейци – редно е 
да се стремим да постигнем препоръ-
чаното от Лисабонската стратегия 
90% обхващане на децата, навършили 
3 г., от образователни форми.

– А има ли индикации, че социално-

то министерство работи за прео-

доляване на проблема? 

– Засега социалното министерство не 
се занимава с проблема с недостига 
на места в детските градини – той 
е оставен изцяло на общините. Надя-
ваме се и на правителствено ниво да 
се стигне до осъзнаване на важност-
та на този въпрос и да се предпри-
емат адекватни мерки. Така, както 
Министерството на труда и социал-
ната политика съвместно със сдру-
жение „Настоящи и бъдещи майки“ 
разработи програмата „В подкрепа на 
майчинството“ за наемане на дете-
гледачки. Тази програма в първоначал-
ния си вид се оказа по-скоро в помощ 
на безработните, отколкото в по-
мощ на майките, но все пак част от 
семействата успяха да решат пробле-
ма с детегледачката благодарение на 
нея. Тя обхваща само децата до 3-го-
дишна възраст (тези в яслена въз-
раст). Докато децата в детско-гра-
динска възраст са оставени изцяло на 
грижите на родителите си. 

– Нещо оптимистично за финал...

– На този фон е трудно да бъдеш 
оптимист, но хубавото е, че напосле-
дък се заговори за проблема с детски-
те градини, макар че той съществу-
ва от доста години. Добре е също, 
че в София се въведе информационна 
система, която извади този проблем 
на светло. Видя се точният брой на 
липсващите места, видя се точно в 
кои квартали липсват те. По-рано ро-
дителите ходеха с молба от директор 
на директор и така в много детски 
градини молбите се дублираха. А сега, 
след като сме наясно с общата кар-
тина, можем да се надяваме, че ще 
има адекватни управленски решения. 
Първата стъпка е направена – имаме 
„диагнозата“, от тук нататък въпро-
сът е какво ще бъде лечението. 

Разговора води Теодора СТАНКОВА

Бела, брой 6 (136), 2009 13



С
ни

м
ка

 ©
 A

li
en

C
at

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om

П
редизвикателства-
та на големите гра-
дове стават все по-
вече: като се започ-

не от липсата на места 
за паркиране, мине се през 
това да се тъпчеш като 
сардела в градския транс-
порт и се стигне до най-
важното – нeвъзможност-
та да запишеш детето си 
на ясла или градина, ако си 
майка, решила да се върне 
на работа.
С това предизвикател-

ство се бориха варненци в 
предновогодишните студо-
ве. Зъзнаха и чакаха ред да 
дадат децата и внуците си 
на детска градина. Зъзнаха 
и се питаха отговарят или 
не отговорят на новопос-

тавените изисквания към 
родителите и има ли изоб-
що някой законово право да 
им ги налага?!
В София старата интер-

нет система на записва-
не си е почти нова (само 
дето не е тренирана за 
скорост при въвеждане дан-
ните на детето). Стигна 
се дори дотам хората без 
интернет вкъщи да молят 
съседи, приятели, та чак и 
роднини от Америка да за-
писват в системата оста-
налите да живеят на бъл-
гарска земя племенници и 
племеннички.

СТОТЕ ЛЕВЧЕТА 
дето щяха да стигнат 
до семействата, неуспе-

ли в класации-
те, така и не 
тръгнаха из-
общо към тях. 

А тъкмо роди-
телите понаточиха 

зъби за частните детски 
центрове като алтернати-
ва на детските градини... 
Последните пак си остана-
ха възможност само за мал-
цинството заможни българ-
ски семейства от големи-
те градове. 
Питам се онези, другите 

родители, отглеждащи де-
цата си без бабина помощ 
и дядов надзор, къде да дя-
ват бедните малки съще-
ства?! Заради тази питан-
ка още една професия в 
България доби обществена 
значимост – тази на де-
тегледачката. Все по-чес-
то можете да прочетете 
обяви, които къде на ли-
тературен български, къде 
на диалект гласят, че мла-
ди или вече позастарява-
щи жени предлагат почасо-
во отглеждане на деца сре-
щу определена сума. И по-
неже това, почасовото, не 
върши работа на родите-
лите, които са на работа 
по цял ден, на тях им ос-
тава само един избор – да 
открият някого, който да 
им гледа детето персонал-
но вкъщи и, разбира се, сре-
щу пари. Оказва се, че как-
то за всяка друга услуга, и 
за тази българинът не е го-

тов. И то не само във фи-
нансов план, а поради об-
стоятелството, че 

НЕ ЗНАЕ ТОЧНО 
КАКВО ДА ТЪРСИ 

В голям процент от слу-
чаите точно майки, изпад-
нали в такава безизходица, 
са готови да платят малко 
по-малка от определената 
сума на първата мила и до-
бродушна жена и да є пове-
рят сигурността на дете-
то си и тази на дома си.
Въобще не се взима пред-

вид фактът, че всяка въз-
растова група деца се нуж-
дае от човек с подобава-
ща квалификация. Ако де-
тето ви е на възраст до 1 
годинка, му трябва детска 
акушерка, която да следи 
най-вече за неговото здра-
ве, за безопасността му и 
за правилното му физиче-
ско развитие. За отглежда-
не на децата до 2-годишна 
възраст най-предпочитана-
та квалификация е тази на 
медицинската сестра, коя-
то може да окаже спеш-
на първа помощ в случай на 
каквато и да било травма 
на детето.
Децата на 3-, 4- и 5-го-

дишна възраст е най-добре 
да са в компанията на дет-
ски психолог. А тези над 
5-годишна възраст – на чо-
век с педагогическо образо-
вание. Ако детето има ня-
какви таланти – музикално 

ДЕТЕГЛЕДАЧКАТА
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
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е например, – тогава е до-
бре да потърсите музика-
лен педагог за отглеждане-
то му. Ако му се удават 
езиците, осигурете му пе-
дагог по чужд език, а ако 
детето има логопедичен 
проблем – логопед.
Много често миловидното 

изражение и доброто сър-
це на кандидата за работа 
не са достатъчни, за да го 
наемете. Обичайната прак-
тика в България е родите-
ли да издирват гувернант-
ка или чрез интернет, или 
пък чрез обяви, публикувани 
във вестниците. Често из-
падналите в нужда родите-
ли се договарят само уст-
но с детегледачката да є 
дават 

ОПРЕДЕЛЕНА СУМА 
НА РЪКА 

без да сключват договор 
с нея, който регламентира 
правата и задълженията на 
всяка една от страните.
Американската психолож-

ка Диана Хорсанд е обоб-
щила няколко правила, кои-
то родителите е добре да 
спазват при търсене на де-
тегледачка. Само от пол-
за ще ви е, ако ги знаете. 
Основното е спазването на 
необходимата първоначална 
дистанция. 

След проведения пър-
ви телефонен разго-

вор никога не канете евен-
туалната бъдеща детегле-
дачка вкъщи, а є определе-
те среща в някое кафене. 
Вземете със себе си и де-
тето на срещата. Хорсанд 
съветва внимателно да на-
блюдавате как въпросната 
жена общува с детето ви 
на тази първа среща. Бих 
добавила да следите и как 
самото дете възприема ба-
вачката. 

Ако на вашия въпрос, 
защо кандидатката 

иска да започне да работи 
с вашето дете, отговорът 
е „Не ми достигат пари-

те“, съветът на Хорсанд е 
да потърсите друга жена. 

Спокойно бихте могли 
да попитате кандидат-

ката как хипотетично би 
се справила с трудни ситу-
ации – с непокорството на 
детето ви (ако то откаже 
да се храни например) или с 
непредвиден инцидент (ако 
се пореже на остър пред-
мет или пък внезапно вди-
гне висока температура). 

Задължително уговоре-
те условията на рабо-

та – дните (само в работ-
ни или и в почивни дни ще 
се налага да работи тя), 
колко часа на ден ще ра-
боти, начина на заплащане 
(седмичен, почасов или ме-
сечен ще бъде той). В до-
говора е добре да бъдат 
описани всички задължения 
на гувернантката, за да не 
възникнат в бъдеще някак-
ви недоразумения. 

Прекалено педантични-
те и безкомпромисни 

хора не са за предпочита-
не за наемане за тази ра-
бота! 

Добре е да уточните 
в аванс на какви зани-

мания ще се посвещават 
детегледачката и вашето 
дете през часовете му на 
бодърстване, кога и къде 
точно ще се разхождат. 

Отделете в дома си 
място за почивка на 

гувернантката, за да може 
и тя да почива, когато де-
тето почива. 

Оставете є храна за 
през деня по причина, 

че „детегледачката не е 
мебел“ по думите на Хор-
санд.

В никакъв случай не є 
повишавайте тон. 
Не се намесвайте грубо 
в работата є. 
Доверявайте є се, но 
от време на време все 

пак я проверявайте. Стре-
мете се проверките да бъ-
дат деликатни, за да не я 
засегнат. През първите дни 
я проверявайте по телефо-

на. Информирайте се как 
се чувстват тя и дете-
то ви. 

Не се дръжте с нея 
така, сякаш тя е 

единствената на този 
свят и ако ви напусне, 
няма да можете да си на-
мерите друга.

Ценете труда є, но по-
вече ценете душевния 

мир на своето дете. Кол-
кото и старателна и мила 
да е тя, ако детето не же-
лае да я приеме, потърсе-
те друга. Не забравяйте, че 
децата са емоционални сюн-
гери и най-добре разпозна-
ват добронамереността на 
човека отсреща.

ДАЛИ МЛАДА, ИЛИ 
ПО-ВЪЗРАСТНА? 

На този въпрос няма ед-
нозначен отговор. Младите 
необвързани момичета ня-
мат опитността, но имат 
хъса и желанието да се за-
нимават с деца. По-въз-
растните жени пък имат 
опита, но пък умората 
вече си е казала думата и 
като че ли вече е минало 
времето, когато са можели 
да се забавляват по детски 
с децата.
Решението е ваше. Но 

според мен не възрастта е 
най-важната. Когато изби-
рате детегледачка, обърне-
те внимание дали тя гово-

ри литературен български 
език и дали е спретната 
и чиста. И най-важното – 
дали е толерантна към вас 
и към детето ви.

НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ДА Я ОБИЧАТЕ 

Както и не е необходимо 
тя да ви обича. Важното е 
да споделяте едни и същи 
правила и принципи за въз-
питание. 
Но ако изборът ви се 

стори много труден, има-
те две възможности – или 
да потърсите услугите на 
специализирана агенция и да 
є заплатите за това, или 
да оставите детето си да 
избере само измежду някол-
кото кандидатки. То няма 
да каже „Избирам тази“, но 
вие със сигурност ще раз-
берете коя е избрало. 
А и не се вживявайте 

много в ролята на шеф на 
гувернантка. Вие плащате, 
но не за да заповядвате. 
Плащате, за да се грижат 
добре за детето ви. И ако 
добрият резултат е налице, 
продължавайте да плащате, 
докато местата в ново-
построените детски гради-
ни (силно се надявам скоро 
да ги построят!) покрият 
броя на нуждаещите се от 
тази услуга деца.

Венета МЛАДЕНОВА,

психолог

Бела, брой 6 (136), 2009 15



МОДАМОДАМОДА

Простете се с амбицията 
да насмогнете на всички 
модни тенденции за 
сезона, не можете да 
имате накуп цялата мода 
в гардероба си. Но ако се 
ориентирате към един или 
към два от трендовете, 
които ви предлагаме, няма 
да изглеждате в никакъв 
случай старомодни през 
това лято. 

Летните 
„униформи“

ПЪТЯТ НА ФЛАМИНГОТО 

Някои наричат този цвят „фламин-

го“, други – „сьомга“, трети – „кора-

лово“. Без значение е как ще го назо-

вете. Просто не го пренебрегвайте 

през това лято. Той е оригинален, не-

жен и се комбинира сполучливо с бели 

аксесоари. 

НА ПЛАЖА И СЛЕД ПЛАЖА

Цветът фламинго се наложи и в мода-

та на банските. Актуални са по-пищните 

горнища с по-сложни кройки, украсени с 

воланчета и с текстилни цветя. 

Няма по-удобен панталон за почивката 

от този тип шалвари. За да сте по мо-

дата, изберете го в цвят фламинго. Тази 

кройка отива най-много на високи жени.
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ПРОЗРАЧНО

Шифонът е много лятна и женствена материя. 

Прозрачните блузи и ризи са на гребена на вълна-

та. Важно е да подберете правилно бельото под 

тях. За да не изглеждате съвсем голи, е добре да 

ги комбинирате с шалове и други аксесоари (кра-

сива лятна шапка например), които ще разкон-

центрират погледите на околните от бюста ви.

ДИЗАЙНЕРСКИТЕ 
ХРУМВАНИЯ

ОТБЛЯСЪЦИ ОТ СИНЬО 

Пролетта и лятото на 
2009 ни позволяват да се 
развихрим в сини фанта-
зии. Синьото е на мода в 
каквито пожелаете нюан-
си – от наситено до бледо, 
почти прозирно. То се сре-
ща не само като цвят на 
облеклата, но и във всич-
ки аксесоари. Сините камъ-
ни са красив акцент в би-
жутата. Кралица Мода тук 
има само един каприз – ако 
ще обличате рокля в този 
цвят, тя да е от ефирна 
материя!
РАЗНОЦВЕТНИ ТОЧКИ И 
ПЕТНА 
Пролетта е свежа и разно-
цветна и това повече от 
всякога личи в щампите от 
правилно разположени точки 
или по-небрежно пръснати 
петна върху дрехите, обув-
ките, гривните, колиета-
та, обиците. Хубавото на 
тези десени е, че могат да 
ви вкарат в различна роля 
в зависимост от съчетани-
ята, които правите с тях. 
Така веднъж може да сте 
строго елегантни за следо-
бедно соаре, а друг път да 
хукнете на шопинг, щампи-
рана по момичешки.  
БОГИНЯ 
Мечтали ли сте някога да 
се появите в обществото, 
пристъпвайки достолепно 
като богиня и дрехата, ко-
ято носите, да подчерта-
ва божественото ви излъч-
ване? Настъпи и вашият 
час! Обгърнете тялото си 
с дълга до глезена, свобод-
на рокля от падаща ефирна 
материя с разголени раме-
не, за да се превърнете в 
една от тях – безсмъртни-
те Хера, Афродита, Ати-
на, Деметра... 

Анастасия 

МАНЛИХЕРОВА

ОТ ПОДИУМА

Гривна от 

сини камъни 

Gucci

Рокля Versace

Рокля на цветни петна Dior

ДИСКРЕТНО ЗЛАТНО 

И СРЕБЪРНО

За разлика от предишните сезони, ко-

гато златото и среброто бяха основи 

на модните тоалети и се „лееха“ щедро, 

през това лято те са просто акценти 

– присъстват или като декорации вър-

ху дрехите, или като отделни аксесоари 

(бижута, чанти, колани). 

Съчетанието между бяло и сребристо 

е много интересно (виж комбинацията 

между бяла пола и сребърен топ).

МАРИНА СТИЛ

Като изключим класическата моряшка фланелка на сини 

и бели ивици, моряшки стил на обличане можете да по-

стигнете и с черно-бели комбинации. В този случай 

просто заложете на внушенията на кройките – къси 

сака с пагони, златни копчета и строги прави бели поли... 

Блузата може да е трикотажна, на черни и бели ивици.
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а к с е с о а р и

К
акво си купува първо един 
мъж, когато се позамогне 
малко? Лъскава кола. Това не 
променя много начина му на 

живот и вътрешната му потребност 
от щастие, но с такава кола никой 

няма да посмее да си помисли за него, 
че е неудачник. А на жената какво 
повече от чанта є трябва?
Както за един мъж автомобилът, 

паркиран пред вкъщи, не е просто 
возило, а 

имиджова 
характеристика 

така и за жената дамската чанта е 
нещо, в което можеш да се влюбиш. 
И не само. Тя е нещо, на което мо-

Успешна, Успешна, 
с чантас чанта

Без самочувствие 
менте
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жеш да разчиташ по всяко време, да 
си безрезервно откровена в нея, да 
споделяш себе си, да се покажеш с 
нея в обществото и изобщо да є се 
всеотдадеш. Дамската чанта е мно-
го повече от необходимост или моден 
аксесоар и за приятелката ми Деси.
Така както един уважаващ себе 

си мъж не би се качил в каква да 
е кола и безупречно разпознава най-
новите модели на беемве, мерцедес, 
ламборджини и ферари, така и Деси 
до детайл разпознава новите моде-
ли на Versace, Furla, Dolce&Gabbana, 

MarcCain и Calvin Klein. Тя има огро-
мна колекция от чанти на именити 
дизайнери. Всички те са точни копия 
на онези, които се продават на „Ви-
тоша“ и в марковите магазини в мо-
ловете, където никой не влиза просто 
така. По тези места обикновено се 
размотават мутреси с богатите си 
любовници или случайни минувачи, ко-
ито пресичат от другата страна на 
тротоара, за да не се разстройват 
от цените по лъскавите витрини. 
Моята приятелка не е нито от 

едната, нито от другата категория. 
Тя редовно обхожда марковите бути-
ци и не пропуска нито една нова чан-
та, защото следи тенденциите. А 
после се обажда на някаква загадъчна 
София, която търгува точно фешън 
чанти, само че 

на цени не по-високи 
от 100 лева 

и се държи така, сякаш всичко в жи-
вота є се е подредило по ноти. Ся-
каш си има богат любовник или е съ-
пруга на Рокфелер. Сякаш изобщо няма 
жилищни проблеми, а кариерата є е в 
апогей. И никой няма да си помисли, 
че всичките си чанти Деси държи в 
мазето, защото в гарсониерата є едва 
се побират вещите є от първа не-
обходимост. Но всъщност аз я разби-
рам и подкрепям. Защо е необходимо 
всички да научават, че имаш проблем 

с финансите?! Защо трябва да даваш 
окуражаващ повод на околните да си 
мислят, че вечерите си прекарваш са-
мотно вкъщи, след като е толкова 
просто да завоюваш всеобщото ува-
жение, стискайки в ръка нова „марко-
ва“ чанта?! Колко малко є трябва на 
жената, за да бъде щастлива! 

P. S. 
Може би истински щастливи са 

тези, на които за общественото 
мнение просто не им пука. Само че 
къде са тези щастливки? Навярно 
отдавна са намерили своята екологич-
на ниша някъде в Тибет или в Не-
пал. А ние тук, докато така маниа-
кално се интересуваме от обществе-
ното мнение, ще се интересуваме и 
от модните трендове.  
Затова четете внимателно следва-

щите редове. Ще научите какви са 
модните тенденции при чантите за 
лято 2009 и кои именно от извест-
ните дизайнери ще се превърнат в 
хит на сезона. 

Това, което 
се набива на очи 

в момента, е изключителното разно-
образие на форми, размери, разцветки, 
материали и декорации.  Пак са ак-
туални огромните чанти, които по-
бират всичко потребно и не чак тол-
кова потребно.  Ако сте практич-
на жена, купете си обемна чанта с 
кръгла форма и много външни джо-
бове.  А ако държите да сте куул, 
не пренебрегвайте чантите с щедри 
декорации. Акцент могат да бъдат 
и оригиналните дръжки, изработени 
от преплетени шнурове или вериги. 

 В голямата чанта вие може винаги 
да има всичко, но не и ред. Ако сте 
от онези дами, за които редът е от 
значение, изберете малка дамска чан-
та тип портмоне, която много от-
давна е надхвърлила функцията си на 
коктейлен аксесоар. През този сезон 

тези чанти са част от ежедневие-
то.  Малките чанти се отличават с 
това, че имат някаква „закачка“. Това 
може да бъде или техният ярък цвят, 
или необичайната им форма (най-чес-
то кръгла или квадратна), или модна-
та им релефна текстура (за този се-
зон хит е крокодилската кожа).
Ако говорим за конкретни модни на-

правления, които 

различните модни къщи 
задават, то на първо място тряб-
ва да споменем симпатичните чан-
ти тип торба на Prada, изпълнени в 
практичната черно-сиво-кафява гама.
Пъстри модели представят Marc 

Jacobs и Louis Vuitton. За да постиг-
нат многообразие, те са използва-
ли различни материали, етномоти-
ви, контрастно съчетание на цветове 
(например кафява чанта с декорация в 
бял, черен, жълт и син цвят). Порази-
телно е разнообразието на декорации 
– мъниста, вериги, преплетени шнур-
чета, принтове в стил сафари. Мод-
на къща Versace е тръгнала по друг 
път – представя елегантни чанти с 
окръглени форми и изчистени линии 
в класически цветове: бяло, черно и 
златно. Декорацията им обикновено е 
от скъпоценни камъни. Продължават 
да са популярни дизайнерските чан-
ти от крокодилска и питонова кожа. 
В съответствие с модния в момен-
та дух на 80-те, те са в ярки неоно-
ви разцветки – зелено или виолетово. 
Ако крокодилската кожа не ви е дос-
татъчно екстравагантна, изберете си 
чанта Dolce&Gabbana. Те са украси-
ли обилно новата си колекция чанти 
от крокодилска кожа с пайети, перли, 
кристали и скъпоценни камъни.   
И накрая – пачуърк. Тези чанти ус-

пешно преминаха от предходния сезон 
в лятото. Те са стилна имитация на 
ръчно изработени чанти, сякаш съши-
ти от разноцветни парчета плат. 

Теодора СТАНКОВА
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Това червено бижу със златни дракони вероятно пристига 

директно от Китай. Притежателката на чантата обаче 

я е получила като подарък, купен от малък гръцки остров. 

Кръглата плетеница в средата символизира щастие. Кой 

казва, че схемата на щастието е проста?!

В
ярвам във всичко, което може 
да образува двойка – в кафе-
то с коняк, в късите коси с 
асиметричен бретон, в дългите 

пръсти, украсени с авторско бижу, в 
уискито с лед, в книгите с хубави 
предговори, в жените, които имат 
мъже. Все неща, които не биха били 
нищо поотделно, ако не бяха подкре-
пени, обяснени или просто разкрити 
чрез нещо друго. Вярвам в нечистите 
неща или в нещата, които не са чис-
ти. Вероятно вече се питате къде е 
тук мястото на чисто етночанти-
те? Дори няма да споря дали са чис-
то етно, или имиджът им е съшит с 
дебели фолк (разбирайте народни) кон-
ци. Само прибавям към горния списък 
и това, че вярвам в жените, които 
имат поне една чанта чисто етно. 
Този аксесоар е 

ПО-ВИДИМ ОТ ДРУГИТЕ 
и затова дамите, които го носят, 
не остават незабелязани. Не мога да 
кажа, че предизвикват респект, но 
определено будят интерес. Жените, 
притежателки на такива чанти, оби-
чат свободата и живеят... сферич-
но, както би казал Фелини. И би го 
обяснил: „Да живееш сферично, озна-
чава да живееш в много посоки.“ Те 
не са от онези мадами, които не ис-
кат да имат нищо общо с мъж, ос-
вен ако не могат да се омъжат за 
него. Аксесоарите от етновид много 
приличат на неустоими мъже, които 
страшно искаме да прелъстим, сваля-
ме ги от рафта, но много бързо раз-
бираме, че не можем да имаме връзка 
с тях. После прибираме придобивка-
та в гардероба подобно на визитка-
та на неустоимия – в огромния ви-
зитник. Пазим я като някаква въз-
можност и като спомен за задоволе-
на потребност. 
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Тук имаме чанта от Мароко. 

Като махнем бродериите, твър-

де цветни за онова време, тази 

чанта много прилича на онези, 

които по времето на социализма 

се продаваха в магазините на 

СБХ и бяха купувани от мъже и 

жени, предимно поети, артисти, 

художници, интелектуалци и дру-

ги свободолюбиви хора.

Естествен велур и ръчни бродерии от Не-

пал. Въпреки че на тези територии най-

честата и притегателна гледка са ви-

соките върхове на Хималаите, очевидно 

местните хора копнеят за цветя.

Перу. Не е необходимо да ходите чак до Мачу Пик-

чу, за да имате подобна чанта. Моделът е прост, 

а за материал можете да използвате някоя от 

старите тъкани престилки на баба ви. Мотивите 

толкова си приличат, че сигурно си мислите, че 

сме снимали чанта менте и нещо ви баламосваме.

Патагонска чанта. Нали знаете изра-

за „Говориш ми на патагонски“, който 

се употребява, когато нищо не разби-

раш от онова, което ти говори някой. 

Е, понякога не можеш да разбереш 

нищо за произхода на чантите освен 

очевидното – просто защото прода-

вачите на тези аксесоари говорят 

съответните им екзотични езици. 

За повечето жени сдобиването с 
етночанта е свързано с преодоляване-
то на някаква психологическа барие-
ра, покрита с надписи, които непре-
къснато „опяват“: „Това не е за теб! 
Това не е твой стил!“
Въпреки този факт 

„ЕТНО“ ОЗНАЧАВА ПО-ЛЕСНО ЗА КУПУВАНЕ, 
ОТКОЛКОТО ЗА СЪЧЕТАВАНЕ.

По отношение на носенето етното 
си остава някакво табу въпреки опи-
тите на дизайнерите да ни възпита-
ват във въпросния стил, въвличайки 
етноелементи в облеклото. Оттук 
произтича и едно от предимствата 
на етночантите – те 

НИКОГА НЕ СА 
ДЕМОДЕ 

защото никога не са били на мода. 
Те са повече желани, отколкото упо-

требявани, и са единствените чанти, 
които купуваме с ясното съзнание, че 
няма да носим или че ще ги разходим, 
но само веднъж. Обикновено толко-
ва дълго време минава между покуп-
ката и момента, в който намерим с 
какво да я съчетаем, че вече тя ни 

е омръзнала.

КУПУВАМЕ ЕТНОЧАНТИТЕ 
НЕ ЗАЩОТО НИ ТРЯБВАТ, А ЗАЩОТО 
ИМАМЕ ЕМОЦИОНАЛНА НУЖДА ОТ ТЯХ.

Впрочем не е вярно, че тези чанти 
могат да бъдат открити само в ма-
газините, гардеробите и в някои му-
зикални видеоклипове 
Има жени, които използват етно-

чантите, и то най-вече през лятото. 
Сандалите и чехлите пасват на много 
от тези чанти. Подходящите дрехи 
и обувки към тях се удават за нами-
ране на по-артистичните жени. Оне-
зи, чиито професии не изискват спе-
циален дрескод, по-лесно развиват въ-
просната артистичност. 

ПОНЯКОГА НОСЕНЕТО НА ТАКАВА ЧАНТА, 
КОГАТО ТЯ НЕ Е СЪЧЕТАНА ДОБРЕ И 
НЕ Е СЪОБРАЗЕНА СЪС СИТУАЦИЯ, ПОВОД 
И СРЕДА, МОЖЕ ДА БЪДЕ АБСОЛЮТНО 
ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ГОРДАТА ПРИТЕЖАТЕЛКА 
НА ТАКА ПРЕХВАЛЕНИЯ ОТ МЕН АКСЕСОАР 
Е АБСОЛЮТНА ОТКАЧАЛКА.

В този смисъл едно от хубавите 
качества на етночантите е това, 
че те 

МОГАТ ДА БЪДАТ И ПРОВЕРКА 
ЗА ЖЕНАТА 

Артистичността не е достатъчна, 
необходими са интелект и култура, 
за да притежаваш етночантата. 
Колко стилове и епохи можете да 

съчетаете, за да постигнете онзи вън-
шен вид, който ви кара да се чувст-
вате добре от главата до петите? А 
колко държави? Представяме ви една 
частна сбирка на етночанти, които 
предизвикаха интереса ни. Притежа-
телката им пътува много. Някои от 
тези прекрасни изделия тя е получила 
като подарък, други е купила сама.

ЦЕНИТЕ ИМ ВАРИРАТ ОТ МНОГО НИСКИ ДО 
ВИСОКИ (КОГАТО ИЗДЕЛИЕТО Е ОТ КАЧЕСТВЕНА 
КОЖА И Е РЪЧНА ИЗРАБОТКА).

Колекционерката на етночанти 
твърди, че парите, които е похарчи-
ла за тях, са като монети, хвърлени 
във фонтана на място, където искаш 
да се върнеш. Етночантите є съз-
дават усещане, че я очаква повтор-
но пътуване дотам, откъдето идват 
те. Гледа на тях като на ритуално 
включване в определена култура.

Мирослава ИВАНОВА
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

С
лучвало ли ви се е, когато подреждате стари вещи, 
да попаднете на своя снимка отпреди десет години? 
Някой ви е снимал на вилата – негримирана, рошава 
и абсолютно щастлива. Щом погледнете снимката, 

веднага разбирате, че през изминалите години с вашата 
кожа са се случили много и не съвсем приятни промени... 
Пластичните хирурзи ни успокояват, че науката не 

стои на едно място и последните постижения на меди-
цината са в състояние да сътворят истински чудеса за 
съхраняване на младостта на кожата. Но колко струват 

все пак тези научни постижения? И готови ли сме да 
легнем под ножа само и само да изглеждаме по-млади?
Има ли все пак ефективни и достъпни като цена сред-

ства и методи за поддържане на красотата, които же-
ните могат да използват вкъщи? За щастие – да. Тези 
средства няма да навредят нито на кожата, нито на бю-
джета ви. Но преди да пристъпите към подмладяващи-
те процедури в домашни условия, попълнете теста, кой-
то ви предлагаме, за да определите биологичната възраст 
на вашата кожа. 
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ПО-МЛАДА ИЛИ ПО-СТАРА 

ОТ ВАС Е ВАШАТА КОЖА?

ТЕСТ

ЗА БОДИГАРДОВЕ НА МЛАДОСТТА 
И КРАСОТАТА МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ 
НЕ САМО НАЙ-НОВИТЕ КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ И ИНЖЕКЦИИ, НО И НАЙ-
ОБИКНОВЕНИ ПОЗАБРАВЕНИ СРЕДСТВА.

1. Опъната или отпусната е кожа-

та на бузите ви (и може би на чело-

то ви)?

А. Опъната. 
Б. Малко е увиснала. 
В. Категорично е увиснала. Виждам 
ясно оформени назолабиални бръчки 

(около устните и носа).
2. Имате ли торбички под очите?

А. Не. 
Б. Имам, но не много големи. 
В. Имам. Забелязват се отдалеч. 
3. Подпухнали ли са горните ви кле-

пачи?

А. Не.
Б. Не много.
В. Да, няма съмнение. 
4. Виждате ли бръчки на бузите и на 

челото си?

А. Не.
Б. Да, не много големи и не много 

КОНСЕРВИРАНЕ 

КАКВА Е ИСТИНСКАТА ВЪЗРАСТ НА ВАШАТА КОЖА?

Преди да отговорите на въпросите от теста, внима-
телно почистете кожата на лицето и нанесете мал-
ко овлажняващ крем. След това седнете на добре ос-
ветено място вкъщи и внимателно разгледайте лице-
то си в огледалото. Не се усмихвайте, нито се мръ-

щете. След като свършите с теста, съберете точ-
ките, посочени срещу отговорите, които сте дали. 
Внимание! За да сте убедени, че резултатите от 
теста са верни, трябва да сте на възраст между 27 
и 81 години. 
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дълбоки. 
В. Да, достатъчно много. 
5. Виждате ли дълбоки бръчки на бу-

зите си?

А. Не.
Б. Да, няколко. 
В. Да, много. 
6. Виждате ли мимически бръчки, ко-

ито започват от двете страни на 

носа и се простират към ъглите на 

устните?

А. Не.
Б. Да, но те са едва забележими. 
В. Да, виждат се много добре. 
7. Виждате ли дребни бръчки във 

външните краища на очите?

А. Не. 
Б. Да, но са едва забележими. 

В. Да, виждат се много добре. 
8. Виждате ли бръчки под очите?

А. Не.
Б. Да, но са едва забележими. 
В. Да, много ясно се виждат. 
9. Виждате ли хоризонтални бръчки 

на челото си или вертикални между 

веждите?

А. Не.
Б. Да, но са тънки и не са много 
дълбоки. 
В. Да, дълбоки и отчетливи са. 
10. Виждате ли вертикални бръчки 

над горната си устна?

А. Не.
Б. Да, няколко. 
В. Да, много.
11. Забелязвате ли с просто око на-

пречни бръчки по устните?

А. Не.
Б. Да, но не са много. 
В. Да, много са.
12. Имате ли малки червени точки 

или други зачервявания по бузите или 

на челото?

А. Не.
Б. Да, има малко такива точки. 
В. Да, виждам много такива точки 
и червени петна. 
13. Има ли на бузите ви и на челото 

ви липоми (малки мастни образува-

ния), които изчезват след много дъ-

лъг период от време?

А. Не.
Б. Да. 
.....................................................................

СТЪПКА 1 

ПАЗЕТЕ КОЖАТА 
ОТ СЛЪНЦЕТО

ЗАЩО? 

Всички знаем, че постоянно изло-
жената на слънце кожа остарява по-
бързо. Искате да се убедите в това 
със собствените си очи? Тогава прос-
то сравнете кожата от горната и 
долната част на ръката. Там, къде-

то кожата е била изложена много по-
малко на въздействието на преките 
слънчеви лъчи, тя изглежда значител-
но по-нежна и свежа. 
Печален е фактът, че след навърш-

ване на 40-годишна възраст въздейст-
вието на ултравиолетовите лъчи вър-
ху кожата става все по-видимо. След 
отпуска, прекарана на плажа, по ли-
цето си ще забележите не само за-
гар, но и малки бръчки и пигмент-
ни петна. 

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ 

С редовна употреба на кремове с 
SPF фактор. Дори и през зимата, ко-
гато този фактор на защита е дос-
татъчно да е 15. През лятото и осо-
бено когато сте на почивка на море 
или в планината, тази цифра трябва 
да е много по-висока – до 50 единици 
за много светла и чувствителна кожа 
(вж. таблицата на стр. 24, разработена 

от експерти на Eucerin). Освен това 
би било много добре слънцезащитни-

ОПРЕДЕЛЕТЕ ВЪЗРАСТТА НА ВАШАТА КОЖА

За да определите биологичната възраст на кожата си, заградете числата, които съответстват на избрания от вас отговор. 

Съберете оградените цифри. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0 А = 0

Б = 3 Б = 1,5 Б = 1,5 Б = 1,5 Б = 1 Б = 0,5 Б = 0,5 Б = 0,5 Б = 0,5 Б = 1 Б = 1 Б = 7 Б = 5

В = 6 В = 3 В = 3 В = 3 В = 2 В = 1,5 В = 1,5 В = 1,5 В = 1,5 В = 2 В = 2 В = 14 –

РЕЗУЛТАТ: ОБЩА СУМА, СЪБРАНА ОТ ТОЧКИТЕ ...... + 27 = ...... (БИОЛОГИЧНАТА ВЪЗРАСТ НА ВАШАТА КОЖА)

Ако тестът е показал, че вашата кожа е 

по-възрастна от вас, не се отчайвайте. 

Просто си представете колко забележим 

ще е резултатът, когато започнете да 

прилагате подмладяващите процедури. 

Ако ли пък вашата кожа се е оказала по-

млада от вас самите, това е чудесно! То-

гава нашите съвети ще ви помогнат да я 

поддържате в добро състояние в продълже-

ние на много години. 

НЕСПРАВЕДЛИВО, НО ФАКТ: колкото по-

малко сте се занимавали до този момент с 

вашата кожа, толкова по-видими ще се про-

мените, когато се върнете към този  тест 

след неколкомесечно приложение на нашите 

козметични съвети. 

Ликохалкон А 
В допълнение към ефективните UV филтри слънцезащитните проду-

кти на Eucerin съдържат и биологичния защитен фактор ликохалкон 

А. Той се извлича от корените на Glycyrrhiza inflata. Това растение из-

ползва антиоксидантните свойства на ликохалкон А, за да защити 

клетките си от интензивната UV радиация. Съставката ефективно 

подобрява кожни състояния като розацея и атопичен дерматит. Ли-

кохалкон А прониква до епидермиса, където активно защитава кера-

тиноцитите от оксидантен стрес, и подсилва кожата в дълбочина. 

Той доказано пази клетките от нашествието на свободните ради-

кали, които се формират под влияние на слънчевата радиация.
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ят ви крем да съдържа допълнително 
и витамините А, Е и С, които усил-
ват защитното му въздействие. 
И, естествено, трябва да бъдете 

внимателни, когато излизате на слън-

це. По време на почивка не стойте 
на плажа в интервала между 11.00 и 
16.00 ч. Тогава слънцето е много сил-
но. А ако ви се налага да излезете по 
това време на улицата, задължително 
носете шапка с широка периферия и 
слънчеви очила. 

С НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-МЛАДИ

Ако по-рано не сте спазвали особе-

но ревностно правилата за слънцеза-
щита, описани по-горе, само след по-
ловин година ще забележите сериозни 
промени: кожата ви ще стане видимо 
по-свежа и гладка. Най-важното е да 
превърнете защитата на кожата от 
слънцето в навик (като ежедневното 
взимане на душ например). 

СТЪПКА 2

ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ 
С РЕТИНОЛ

ЗАЩО? 

Вече повече от 20 години учените 
се опитват да изяснят как витамин 
А и неговите производни въздейст-
ват на кожата. Днес никой не се 
съмнява, че в природата не същест-
вува по-ефективно, стимулиращо ре-
генерацията на клетките вещество. 
Жени, които използват крем с висо-
ко съдържание на витамин А, твър-
дят, че бръчките им видимо се опъ-
ват след 6-месечна употреба на про-
дукта. Ако не вярвате на тях, нищо 
не ви пречи да опитате върху собст-
вената си кожа.  

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ 

Най-неприятните странични ефек-
ти, които може да даде ретинолът, 
са лющенето и зачервяването на ко-
жата. Последните научни изследва-
ния обаче доказват, че тези реак-
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Невидима защита 
от NIVEA 
Sun invisible protection transparent spray 

действа ефективно на момента и е на-

пълно невидим. Спреят се абсорбира бързо 

от кожата, има приятен охлаждащ ефект 

и освен че предпазва от слънцето, овлаж-

нява и омекотява. Специалната помпа на 

спрея позволява разпръскване на продукта 

дори когато флаконът е обърнат надолу. 

Прозрачната и лека субстанция е изключи-

телно подходяща за мъже, защото се на-

нася добре върху участъци от кожата, по-

крити с косми. NIVEA sun invisible protection 

transparent spray се предлага със SPF 10, 20 

и 30.

Интензивност на слънцето

Степен на 

чувствителност 

на кожата

Естестве-

на защита 

(мин)

Ниска Средна Висока
Много 

висока

Детска кожа 
Много висока склонност към 

изгаряния.

5 SPF 25 SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+

I. Изключително 

чувствителна кожа 
Светла кожа, лунички, червени-

кава коса. Изгаря много лесно.

5–10 SPF 20–30 SPF 50–50+ SPF 50+ SPF 50+

II. Много чувствителна 
Руса коса, светла кожа, склон-

на към поява на лунички. Изга-

ря често.

10–20 SPF 20 SPF 30–50+ SPF 30–50+ SPF 50+

III. Чувствителна 
Относително светла кожа, 

тъмна или тъмноруса коса. 

Изгаря рядко.

20–30 SPF 20 SPF 20–30 SPF 30–50+ SPF 50+

IV. Слабо чувствителна
Тъмна кожа, тъмна коса. Поч-

ти не изгаря.

30–40 – SPF 20 SPF 30 SPF 30–50+ 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КОЖАТА КЪМ СЛЪНЦЕТО

 SPF, умножен по времетраенето на естествената защита на кожата = 

максималната продължителност на излагане на слънце без изгаряне
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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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ции изчезват безследно след определе-
но време. Ако средството с ретинол 
провокира алергия, тогава пробвай-
те препарат с по-ниско съдържание 
на ретинол. Когато кожата привик-
не към него, можете отново да ми-
нете на по-концентриран крем. Може 
да изпробвате и друг начин: нанасяй-
те крем с ретинол само за през но-
щта (слънцето усилва неговото въз-
действие). 

С НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-МЛАДИ 

Ще забележите промените още след 
6–8 седмици употреба на концентри-
ран крем. Ако концентрацията на ре-
тинол в крема е по-слаба, ефектът ще 
се появи след 10–12 седмици. Впрочем 
можете да опитате сами да си забър-
кате „еликсир на младостта“. Купете 
от аптеката течен витамин А и до-
бавете 1 капка от него в кутията с 
любимия си нощен крем. За да не се 
развали витамин А, задължително съх-
ранявайте крема в хладилника. 

СТЪПКА 3

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ 
ЗА АНТИОКСИДАНТИТЕ

ЗАЩО? 

Антиоксидантите неутрализират 

свободните радикали – молекули, кои-
то провокират увреждането на кож-
ните клетки и съответно прежде-
временното стареене на кожата. Ан-
тиоксидантите усилват имунитета 
и защитават кожата от въздейст-
вието на околната среда – замър-
сен въздух, цигарен дим и др. Уче-
ните все още спорят дали антиок-
сидантите могат да помогнат на 
вече увредена от свободните радика-
ли кожа. Но са единодушни за едно 
– те са незаменими като профилак-
тично средство. 

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ 

Някои храни, като гроздето, спана-
ка и боровинките, безусловно съдър-
жат голямо количество антиоксидан-
ти, но за съжаление даже консумаци-
ята на огромно количество от тях 
е невъзможно да покрие нуждите на 
нашия организъм от тези „бодигар-
дове“ на кожата. Затова дерматоло-
зите съветват не само да консуми-
рате храни, богати на антиоксидан-
ти, но и да „храните“ кожата от-
вън с кремове, които ги съдържат. 
Избирайте средства, в чийто състав 
присъстват екстракт от зелен чай 
или нар, витамините С и Е и коен-
зимът Q10.

С НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-МЛАДИ

За да се радвате на по-видим ефект, 
трябва да сте упорити поне половин 
година. През това време общият то-
нус на кожата ви значително ще се 
подобри – ще се появи здравословен 
блясък, а малките бръчки ще станат 
по-малко забележими. Възможно е да 
забележите даже, че вашата кожа за-
почва да сияе след първото нанасяне 
на средството; знайте, че работа-
та тук не е в антиоксидантите (те 
въздействат постепенно), а в добри-
те овлажняващи компоненти. 

Свободните радикали
са изключително нестабилни частици. На 

химическо ниво те представляват отломки 

от молекули, носещи отрицателен електри-

чески заряд. Свободните радикали се стре-

мят да неутрализират заряда си. В клетка-

та те се сблъскват с други молекули, като 

или приемат техния положителен заряд, или 

им прехвърлят своя отрицателен. Този про-
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Биоиновация – 
растителни 
стволови клетки
Растителните стволови клетки (от лоза и 

секвоя) са звездната съставка в крема за 

радикално подмладяване на Helena Rubinstein 

PRODIGY EXTREME. Уникалната, ултрамощ-

на активна съставка е внедрена за пър-

ви път в козметична формула. А с капсули-

рания си биосок, комбиниращ повече от 15 

други активни растителни съставки, фор-

мулата на PRODIGY е истинско чудо в коз-

метиката.

Квинтесенцията на биосока Prodigy е от 

букови пъпки за равномерен тен, мед от 

акация за блясък на кожата, екстракт от 

рускус за активизиране на кожната микро-

циркулация, оризови пептиди за подобрява-

не на стегнатостта на кожата и Royal jelly 

за ревитализиране на уморената кожа.

КОЖАТА ТРЯБВА ЦЕЛОГОДИШНО ДА БЪДЕ 
ЗАЩИТАВАНА ОТ СЛЪНЦЕТО.
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цес е познат като окисляване. Твърди се, 

че във всяка клетка на тялото ежедневно 

се окисляват около 10 хиляди свободни ра-

дикала.

Окислителните процеси крият потенциални 

опасности за здравето и красотата, защо-

то:  окисленият холестерол по-лесно про-

никва в стените на артериите и ги втвър-

дява  окислената ДНК може да стане при-

чина за мутация на гени или рак  окисля-

ването в роговицата на окото води до ка-

таракта  окислените клетъчни мембрани 

и мазнини причиняват преждевременно на-

бръчкване и състаряване на кожата  смя-

та се, че 40% от уврежданията на сперма-

та се дължат на свободните радикали. 

Образуването на свободните радикали се 

провокира от замърсения въздух, тютюно-

пушенето, слънчевата радиация, някои за-

болявания, като диабета, и прекаляването 

с алкохола.

СТЪПКА 4

ДОСТАТЪЧНО СЪН

ЗАЩО? 

Безсънието и недоспиването момен-
тално оказват влияние на това, как 
изглеждаме. Съгласете се, че със за-
червени очи, подпухнали клепачи и 
сини кръгове и торбички под очи-
те никой не може да изглежда по-
млад. Ежедневното недоспиване води 
до повишаване на нивото на корти-
зол (хормона на стреса) в организма, 
което пък на свой ред забавя произ-
водството на колагена, отговорен за 
еластичността на кожата. Една без-
сънна нощ е достатъчна, за да от-
слаби жизнените сили на организма и 
неговия имунитет.

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ 

Постарайте се да започнете да си 
лягате по едно и също време (за 
предпочитане е не по-късно от 23.00 
ч.). Час преди сън е желателно да из-
бягвате негативните емоции – от-
кажете се от гледането на новини 
или екшъни по телевизията. Проче-
тете някоя хубава книга, медитирай-
те или се отдайте на любимо прис-
пивно занимание. Лекарите твърдят, 
че правенето на секс и сънят нама-
ляват нивата на кортизол в органи-
зма до 0. 

С НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-МЛАДИ

Трудно е да се каже колко години 
можете да скриете благодарение на 
съня. Но добре починалият си човек 
безспорно изглежда освежен и подмла-
ден. Защото по време на сън клетки-
те работят интензивно и се размно-
жават, благодарение на което кожа-
та възстановява много бързо своята 
естествена защитна бариера.

СТЪПКА 5

РЕДОВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКРАБ

ЗАЩО? 

Елиминирайки мъртвите вроговени 
клетки от повърхността на кожата, 
скрабовете подпомагат естествено-
то производство на колаген, което 
означава, че правят кожата по-млада 
и еластична. Пилингът е най-добро-
то средство за мигновено подобрява-
не на състоянието на кожата. С въз-
растта кожата става все по-суха, а 
мъртвите клетки се набиват в по-
рите и я правят и по-груба. Когато 
ги отстраните, млади кожни клетки, 
изпълнени с влага, започват да се из-
качват към повърхността на кожа-
та, а активните съставки на козме-
тичните продукти – антиоксиданти 
и ретиноиди – получават възможност 
много по-лесно и бързо да проникват 
до дълбоките слоеве на дермата. Ако 
кожата ви е доказано чувствителна, 
трябва да се консултирате с козме-
тик или дерматолог на какъв точно 
пилинг да я подложите, защото чес-
то пъти мъртвите клетки в този 
случай служат като защита от раз-
дразнения. 

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ 

Най-лесното от всичко е да се въз-
ползвате от готовите скрабове, ко-
ито днес се предлагат в изобилие на 
пазара. Бъдете внимателни обаче – 
по своя размер пилинг частиците в 
тях не бива да надвишават размери-
те на кристалчета захар. В проти-
вен случай скрабът може да травми-
ра нежната кожа на лицето. 

С НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-МЛАДИ

Ако искате да постигнете по-ви-

ДОБРЕ Е ДА ДОСТАВЯТЕ НА КОЖАТА ВИТАМИН А НЕ САМО 
ОТВЪН (ЧРЕЗ КРЕМОВЕ, КОИТО ГО СЪДЪРЖАТ), НО И ОТВЪТРЕ – 

ЧРЕЗ ХРАНИ, БОГАТИ НА ТОЗИ ВИТАМИН.

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.

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

Препаратите Burti гарантират 

идеалното изпиране и запазването 

на качеството и цвета на дрехите. 

Продуктите са дерматологично тествани!

www.fiesta2bg.com

 Новата комбинация от 

ензими още по-успешно 

премахва петната от 

мазнина дори при ниска 

температура.Препара-

тът предпазва тъка-

ните от избеляване. 

Цветовете са освеже-

ни след прането, дре-

хите са идеално изпра-

ни и трайно аромати-

зирани!
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NIVEA VISAGE Natural Beauty – 

козметика за тен
Все повече млади жени се стре-
мят да покажат естествената си 
красота и се отказват от теж-
кия грим и дебелия слой фон дьо 
тен върху кожата. 
Новата серия NIVEA VISAGE 
Natural Beauty е предназначена да 
подчертае естествената красота 
на младите дами на възраст меж-
ду 25 и 35 години. Серията е за 
всеки тип кожа и включва дне-

вен, околоочен и пилинг крем. Коз-
метичните продукти са създаде-
ни не само да овлажняват, но и 
да разкрасяват кожата. Уникална-
та формула комбинира внимател-
но подбраните кашмирени проте-
ини, мляко от манго и светлоот-
разяващи пигменти. Ефектът е 
налице мигновено – кожата е си-
яйна, без да се променя естестве-
ният є тен, а дребните несъвър-
шенства са заличени.
Млякото от манго има продъл-
жителен овлажняващ ефект. А 
светлоотразяващата формула с 
кашмирени протеини незабавно из-
глажда дребните несъвършенства 
на кожата, без да променя ес-
тествения є тен. 
Околоочният крем NIVEA VISAGE 
Natural Beauty ефективно премах-
ва тъмните кръгове. Апликато-
рът е под ъгъл, което прави кре-
ма лесен за нанасяне. Пилинг кре-

мът NIVEA VISAGE Natural Beauty 

образува кремообразна пяна, която 
нежно почиства лицето, изглажда 
кожата и я прави по-сияйна неза-
бавно. Пилинг кремът не изсушава 
кожата и е подходящ за ежеднев-
на употреба.

Повече удоволствие с AMBRE 
SOLAIRE LIGHT&SILKY
Новите продукти на Garnier от 
слънцезащитната серия Ambre 

Solaire Light&Silky осигуряват пер-
фектно съчетание от висок фак-
тор на слънчева защита с чув-
ство на неустоимо удоволствие. 
Те съдържат уникален HYDRASILK 
патентован комплекс – комбина-
ция от високохидратираща пудра 
с микрофини частици, която дава 
несравнимо усещане за лекота и 
матира кожата, като абсорби-
ра себума. Със своята патентова-
на филтърна система MexorylTM, 
осигуряваща фотостабилна защи-

та, Ambre Solaire Light&Silky пред-
лага ефективно предпазване от 
вредното влияние на UVA и UVB 
лъчите. Продуктите са обогатени 
и с витамин Е, известен с анти-
оксидантните си свойства. Ambre 

Solaire Light&Silky са следващото 
поколение леки и нежни като коп-
рина продукти, немазни и нелепне-
щи при нанасяне.

Красиви новини

дим ефект, веднъж месечно се подла-
гайте и на пилинг процедура в козме-
тичния салон.

СТЪПКА 6

ПО-ИНТЕНЗИВНО ОВЛАЖНЯВАНЕ 
ЗАЩО? 

Жените в менопауза е задължител-
но всеки ден да използват интен-
зивно овлажняващ крем. Дерматоло-
зите признаха, че повечето от кре-
мовете, които обещават бързо ви-
димо заглаждане на бръчките, разчи-
тат именно на хидратиращите си 
съставки. 

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ 

Най-ефективните овлажнители са 
глицеринът, хиалуроновата киселина и 
ланолинът. Натуралните овлажнители 
(зехтин, слънчогледово масло, кокосо-
во масло) също видимо подмладяват 
кожата, но се налага да се откаже-
те от тях, ако кожата ви е склонна 
към образуване на акне. 
Впрочем учените твърдят, че вода-

та, която пием през деня, не оказва 
никакво влияние върху разглаждането 
на бръчките. 

С НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО-МЛАДИ 

Правилно подбраният хидратиращ 
крем води до видим резултат още 
след първото нанасяне. За да се сдо-
биете с дълготраен ефект, трябва 
да използвате овлажняващи средства 
постоянно.©
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О
т кой слънцезащитен фак-
тор се нуждаете, могат ли 
слънцезащитните кремове 
да опъват бръчки и трябва 

ли є на косата ви допълнителна гри-
жа през лятото... „Бела“ ще отгово-
ри накратко на тези и на още някол-
ко често задавани от вас въпроси.

Слънцезащитата днес 
и в бъдеще

Учените ни успокояват, че днес мо-
жем да се наслаждаваме на слънцето, 
без да пострадаме от него. Кое им 
дава основание да са толкова убедени? 
Новите високотехнологични козметич-
ни продукти, които предпазват кожа-
та ни много по-сигурно. Освен позна-
тите UVВ филтри, които ни пред-
пазват от слънчево изгаряне, водещи-
те козметични компании днес повсе-
местно влагат в кремовете и лоси-
оните си против слънце и ефектив-
ни UVA филтри, които пазят кожа-
та от дългите А-вълни, отговорни за 
преждевременното є стареене. Може 
да се каже, че А-вълните са мно-
го по-страшни от В-вълните, защо-
то действат със закъснение и могат 

дори да причинят рак на кожата.  
Освен че са нашите слънчеви боди-

гардове, съвременните слънцезащитни 
продукти представляват коктейли 
от витамини, ензими и вторични рас-
тителни вещества, които подпома-
гат оптимално естествените свой-
ства на кожата да се възстановява 
и защитава сама от вредните фак-
тори на околната среда. Всичко това 
ни дава надежда, че в бъдеще можем 
да очакваме още по-надеждни слънце-
защитни кремове и препарати. 

Кой е оптималният 
SPF фактор

За да сте абсолютно спокойни под 
слънцето обаче, трябва да сте избра-
ли правилното за вас слънцезащитно 
средство. Колкото по-високо сте в 
планината, по-близо до екватора или 
до голяма вода, колкото по-синьо е 
небето, толкова по-голяма трябва да 
бъде цифрата, изписана след съкраще-
нието SPF (слънцезащитен фактор). 
SPF ни показва колко по-дълго време 
можем да останем под слънцето (над 
времето, през което нашата кожа е 
в състояние сама да се защитава от 

слънчевите лъчи). Продукт с SPF15 
означава 15 пъти по-голяма защита 
от естествената защита на кожата. 
Ако вашата кожа изгаря след 10 ми-
нути излагане на слънце, използването 
на продукт с SPF15 прави възможно 
да стоите под слънчевите лъчи 150 
минути, без да изгорите. В начало-
то на отпуската, когато кожата е 
все още бяла, на всяка цена тряб-
ва да използвате продукти с по-ви-
сок SPF (според типа на кожата ми-
нимум с фактор 20) и чак след 4 до 
6 дни, когато кожата се е уплътнила 
от загара и е станала по-устойчива 
на слънчевите лъчи, можете да мине-
те на продукт с по-нисък SPF.

SPF и бръчките
За да не дадете шанс на слънцето 

да състари преждевременно кожата 
ви, трябва да знаете, че за този про-
цес са виновни най-вече UVА лъчите, 
които имат свойството да проник-
ват в най-дълбоките кожни слоеве. 
Те нарушават структурата на съеди-
нителната тъкан и създават условия 
за образуване на свободни радикали. 
Свободните радикали от своя страна 

ннн
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повреждат клетките (и най-вече ко-
лагеновите и еластиновите влакна) и 
смущават иначе редовното производ-
ство на меланин в организма (мелани-
нът отговаря за равномерния тен). В 
резултат на това кожата губи своя-
та гладкост и се осейва с бръчки и 
пигментни петна. Добрите слънцеза-
щитни продукти, както казахме, не 
се борят единствено със слънцето, а 
съдържат anti-age вещества (обикно-
вено от растителен произход), кои-
то доказано неутрализират свободни-
те радикали и се грижат за еластич-
ността на кожата. Когато си купу-
вате слънцезащитен продукт, четете 
внимателно етикета, за да разбере-
те дали той съдържа такива веще-
ства, или не. 

Защита в града
Не се заблуждавайте, че като не 

сте планирали почивка на море или в 
планина тази година, ще можете да 
спестите пари за слънцезащитни про-
дукти. Всеки божи ден (и то не само 
през лятото) трябва да защитавате 

кожата от вредното въздействие на 
слънчевата радиация (впрочем слънце-
то уврежда кожата ви дори и кога-
то сте на сянка). В градски условия 
предпазвайте лицето си с крем, съ-
държащ минимум SPF15. Ако кожата 
ви е чувствителна и е осеяна с мно-
го спукани капиляри, използвайте про-
дукт с SPF50.

Правилното 
намазване

Ако сте на почивка, трябва да се 
намажете с продукта 20 или 30 ми-
нути преди да излезете на слънце. 
От толкова време се нуждаят хи-
мичните филтри, за да започнат да 
защитават ефективно. Продукти-
те с физични филтри (микропигмен-
ти като титанов двуокис или цин-
ков окис, които отблъскват слънчеви-
те лъчи от кожата) имат свойство-
то да започнат да защитават ведна-
га след нанасянето им. 
Но пък те оставят след намазва-

не неприятен бял мазен филм вър-
ху кожата.

Изстискайте дебела линия лоси-

он от върха на средния пръст, по 

дланта до китката. Това е коли-

чеството, което трябва да на-

несете на всяка една от зоните 

(от 1 до 11)

От слънцезащитния спрей тряб-

ва да направите по 15 впръсква-

ния на всяка зона (от 1 до 11)

Само високият слънцезащитен фактор не е доста-

тъчен, за да осигури надеждна защита от вредни-

те UV лъчи. Според стандартите на EС необходимото 

количество слънцезащитен продукт, което трябва да 

се нанася, са 2 мг на кв. см. За съжаление проучвани-

ята показват, че повечето хора нанасят едва 1/4 от 

това количество. 

За да не попаднете и вие в тази графа, ще ви въоръ-

жим с няколко прости правила за нанасяне на продук-

та. По тялото има 11 важни зони, които не бива да 

бъдат пропуснати: 1  – главата и шията, 2  + 3  – дяс-

на и лява ръка, 4  – гърди, 5  – корем, 6  + 7  – предна 

част на краката, 8  + 9  – задна част на краката, 10 – 

горна част на гърба, 11 – долна част на гърба.

1

2 3

4

5

6 7

8 9

10

11

Колко точно крем или лосион?Колко точно крем или лосион?

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.

 



Н
езависимо дали е във 
вид на бели кристал-
чета, или е в съста-
ва на любимите ни 

бонбони, захарта в буквал-
ния смисъл подслажда чув-
ствата ни. Бялата сла-
дост обаче има лоша ре-
путация и винаги когато 
я консумираме, изпитваме 
чувство за вина, безпоко-
им се за зъбите си, тегло-
то си и, естествено, ко-
жата си. 
Захарта, оказва се, е 

ВИНОВНИЦА ЗА ПОЯВАТА 
НА БРЪЧКИ 

Но дори удължаването на 
младостта на кожата из-
глежда горчива перспекти-
ва, ако това означава за-
винаги да се откажем от 
десерта. 
Влиянието на захарта 

върху стареенето на ко-
жата се определя от една 
интересна реакция, нарече-
на гликация, открита през 
1912 г. от французина Луис 

Камиле Майлард (Louis-

Camille Maillard).

Гликацията 
е биохимичен процес на 

взаимодействие на захар-

та (гликозата) с протеини-

те. Тя се наблюдава и в чо-

вешкия организъм. В резул-

тат на това взаимодейст-

вие и в условия на повишено 

ниво на захар в кръвта тъка-

ните (и по-специално колаге-

новите влакна, когато говорим 

за кожата) се увреждат. От-

кривателят на реакцията гли-

кация предположил, че тя играе 

съществена роля при развити-

ето на диабета и неговите ус-

ложнения. Извън човешкия орга-

низъм процесът се наблюдава, 

когато готвим храна – напри-

мер кафявата карамелена ко-

ричка, която се образува върху 

крема брюле, е продукт именно 

на гликация.

В началото на 80-те го-
дини на миналия век амери-
кански изследователи дока-
зали връзката между глика-
цията и стареенето на ко-
жата. Захарите променят 
структурата на белтъчни-
те влакна, съединявайки се 
с протеиновите молекули в 
повечето тъкани (мускул-
на и съединителна напри-
мер). Тя променя структу-
рата на колагеновите влак-
на, които са отговорни за 
еластичността и тонуса на 
кожата. Гликираните влакна 
губят еластичността си и 

стават твърди. Вследствие 
на гликацията мимическите 
бръчки не се „разглаждат“, 
а се фиксират и задълбо-
чават. Процесът на глика-
ция се смяташе за необра-
тим до края на 90-те го-
дини, когато учените от-
криха особен ензим FN3K 
(фруктозамин-3-киназа), кой-
то се явява катализатор 
на обратния процес – 

ДЕГЛИКАЦИЯ 
Дегликацията протича по-

стоянно в младата кожа и 
я поддържа еластична. До-
като изучавали това явле-
ние, учените установили, 
че с напредването на въз-
растта в кожата се син-
тезира все по-малко FN3K, 
и съвсем логично си по-
ставили задачата да наме-
рят начин, чрез който да 
се компенсира недостигът 
на FN3K. След седемгодиш-
на работа в лабораториите 
на Chanel изнамерили веще-
ство, стимулиращо произ-
водството на този ензим, 
което означавало, че са от-
крили начин за съхраняване 
на младостта и еластич-
ността на кожата. 
Това вълшебство било от-

крито също и в традицион-
ната индонезийска медици-
на. Лекари от остров Ява 
отдавна използват край-
брежното растение сури-С
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Камиле Майлард (Louis-((
Camille Maillard)dd

стават твърди. Вследствие 
на гликацията мимическите

ДесертДесерт  
за кожатаза кожата

ОТКЪДЕ ИДВА ТОЗИ ДЕМОНИЧЕН ОБРАЗ НА ЗАХАРТА? 
СЛАДКОТО Е НАЙ-ДОБРИЯТ НИ ПРИЯТЕЛ, КОГАТО ТРЯБВА 
ДА ПРЕБОРИМ СТРЕСА, ДА ПОДОБРИМ НАСТРОЕНИЕТО СИ 
ИЛИ ПЪК ДА ПРАЗНУВАМЕ... А СЪЮЗНИК ЛИ Е НА КОЖАТА?
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ан за лечението на диабет. 
Сурианът е храст, който 
се среща в лагуните и дос-
тига височина два метра. 
Както се досещате, специ-
алистите, свързани с коз-
метичната индустрия, вече 
са разработили и серии про-
дукти на основата на чудо-
дейното растение. 
Знанието за гликацията 

накарало учените усилено да 
съветват жените да нама-
лят приема на сладки неща 
след 30-годишна възраст. 
Но как да стане това при 
положение, че по характера 
на своето въздействие вър-
ху организма захарта може 
да се сравни с наркотик?! 
Сладкото 

РЯЗКО НИ ЗАРЕЖДА 
С ЕНЕРГИЯ 

– след което идва рязък 
спад, докато не приемем 
следващата доза. Въздейст-
вието на десерта върху мо-
зъка е сравнимо с това на 
опиатите. Сладкото пре-
дизвиква усещане за щас-
тие, след което настъп-
ва драстично влошаване на 
настроението, което трае 
няколко часа. За да се изба-
ви човек от подобна зави-
симост, трябва да се пре-
бори с колебанията в на-
строенията си. За целта е 
необходимо захарта да се 
възприема не като източ-
ник за постигане на вре-
менно блаженство, а като 
източник на енергия. С дру-
ги думи, призивът на спе-
циалистите е да се осво-

бодим от своите „сладки“ 
навици и зависимости и да 
започнем да си доставяме 
сладки удоволствия по друг 
начин. Да започнем да жи-
веем както във времената, 
когато захарта е била скъп 
деликатес. А е имало и та-
кива времена. 
Захарната тръстика идва 

от островите на Нова Гви-
нея. Постепенно започнали 
да я култивират в Азия, 
Индия и Полинезия. 

СЛАДКИТЕ КРИСТАЛИ 
са били добити при изпа-
рението на тръстиковия 
сок. Европейците се запоз-
нали със захарта едва през 
средните векове. Дотогава 
сладостта є била достъп-
на само за елита и оста-
нала истински разкош още 
няколко столетия. Милиони 
роби от Африка били пре-
возени и в двете Амери-
ки в началото на ХVІ век 
заради добиването на „бя-
лото злато“, както бри-
танските колонизатори на-
ричали захарта. Доходите 
от плантациите със захар-
на тръстика биха могли да 
бъдат сравнени със сегаш-
ните доходи от добиване-
то на нефт. 
Някъде в средата на ХVІІІ 

век ситуацията се проме-
нила, защото захарта запо-
чнала да се добива не само 
от захарна тръстика, но 
и от захарно цвекло, кое-
то вирее в умерен климат. 
Това значително понижило 
себестойността є. В края 

на ХІХ век този продукт 
станал достъпен за всич-
ки слоеве на населението. 
Средно на година всеки от 
нас употребява между 30 и 
40 кг бяла захар. 
Интересното е, че коз-

метичните експерти също 
са направили своите научни 
разработки по въпроса, има 
ли смисъл да се отказваме 
от сладкото, за да съхра-
ним младостта на кожата. 
Ето в какво се опитват да 
ни убедят те. Процесът на 

гликация на колагена проти-
ча не само при жените, ко-
ито прекаляват със сладки-
шите. Тоест няма еднознач-
на пряка зависимост между 
гликацията и рафинираната 
захар. Затова няма гаран-
ция, че ако изключим слад-
кишите от менюто си, ще 
забавим процеса на старее-
нето. Защото захар (глико-
за, фруктоза и пр.) се съ-
държа и в плодовете, кои-
то са абсолютно необходи-
ми на организма.

Глюкозата и фруктозата изграждат дизахарида захароза – бялата 

захар. Глюкозата е крайният продукт от разграждането на въглехи-

дратите и единствената захар, съществуваща в свободно състояние 

в организма. Тя е главният енергиен източник за работата на мускули-

те и вътрешните органи. Фруктозата, също като глюкозата, се съ-

държа в плодовете, меда и някои зеленчуци. Глюкозата притежава 74% 

от сладостта на захарозата, а фруктозата е с по-голяма сладост и в 

по-малки количества може да задоволи чувството за сладост. 

Захарта се съдържа в големи количества в захарната тръстика, захар-

ното цвекло, плодовете, меда и кленовия сироп. Тя присъства и в някои 

житни растения, но в значително по-малки количества. 

Сладките продукти са незаменим източник на енергия и са полез-

но гориво за клетките на организма. Съществуват много видове за-

хари, които се състоят от молекули с по-голям или по-малък размер. 

На т. нар. прости въглеводороди не им е нужно дълго смилане, те се 

транспортират направо в кръвта. В резултат на това нивото на за-

харта в кръвта се повишава рязко. Казано на научен език, сладките 

продукти и самата захар са с висок гликемичен индекс. Гликемични-

ят индекс показва с каква скорост организмът преработва конкрет-

ния продукт, за да получи енергия. Продуктите с нисък гликемичен ин-

декс (сложните въглехидрати) са пълнозърнестият хляб, плодовете 

и зеленчуците, които съдържат скорбяла. Те се нуждаят от по-дълго 

храносмилане, което обуславя и постепенното, по-бавно проникване 

на захарта в кръвта. По този начин организмът получава необходи-

мата му енергия постепенно и бавно, а ние не изпитваме т. нар. въл-

чи глад за сладко.

Що е то? (захар)
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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.
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М
акар че мъжете 
страдат от ко-
сопад осем пъти 
повече от же-

ните, този проблем не по-
дминава и дамите. Повече-
то видове косопад не са бо-
лестни състояния, а напъл-
но нормални процеси, свърза-
ни с остаряването или про-
мяната в дейността на хор-
моните. Косопадът обаче не 
бива да се пренебрегва. 
Лекарите констатират, че 

алопецията (оп-
лешивяването) 

има генетични корени. Ви-

новни за появата є са мъж-
ките хормони. При свръх-
производство те се на-
трупват в луковицата и 
притискат фоликула дото-
гава, докато косъмът не 
престане да расте и не 
умре. 
Границата между нормална-

та и прекалената загуба на 
коса е много тънка и е нор-
мално косопадът да предиз-
виква загриженост у много 
дами. Затова не се бавете и 
се консултирайте със специ-
алист – правилната диагно-
за и подходящите грижи ще 
облекчат тревогите ви. 

Снопче нерви
Растежът и здравето на 

косата зависят пряко от 
функционирането на маст-
ните жлези в корените на 
космите. Всички сложни 
за жените периоди – тий-
нейджърска възраст, бре-
менност, раждане, климак-
териум, – които провоки-
рат хормонален дисбаланс, 
е твърде възможно да се 
отразят зле на здраве-
то и състоянието на ко-
сата. Друга сериозна при-
чина за появата на косо-
пад е следродилният синд-
ром. Друг виновник за косо-
пада е стресът. Ако коса-
та пада на кичури, твърде 
възможно е това да е на 
нервна почва. Ако косата 
оредява равномерно по ця-
лата глава, то за възста-
новяването на растежа є 
е необходимо да се норма-
лизира хормоналният фон в 
организма. 
При всички случаи не ос-

тавяйте проблема да отшу-
ми от само себе си. Обър-

нете се за помощ към ле-
кар (дерматолог трихолог), 
който ще ви назначи лече-
ние. Курсът на лечение с 
нехормонални препарати, ма-
сажът и специалната тера-
пия ще помогнат да запази-
те косата си силна.

Пълна програма
Често пъти, когато ко-

сата окапва, е необходи-
мо да се лекува целият ор-
ганизъм. Косата притежа-
ва удивителното свойство 
да „сигнализира“ за проблем 
в организма. Редица сериоз-
ни болести се отразяват 
и на здравето на косата. 
Ако косата ви е в лошо 
състояние, това може да 
е сигнал, че имате пробле-
ми със стомаха, в органи-
зма ви има инфекция и др. 
В такива случаи неотлож-
но потърсете лекарска по-
мощ. 

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

Косопад
Косата ви винаги е била гъста и послушна, 
но изведнъж започва да капе и да не се 
поддава на стилизиране. Това е сигнал SOS – 
реагирайте веднага.

АНАТОМИЯ НА ОПЛЕШИВЯВАНЕТО
Умиране на 

косъма

Мастна 

жлеза

Окапване 

на косъма

Мускул, 

повдигащ 

косъма

Запушена 

мастна жлеза

Космена 

луковица

Запушването на мастната жлеза блокира растежа 

на фоликула
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Д
ългата коса винаги е 
модерна и впечатля-
ва околните, но изис-
ква грижи. „Отглеж-

дането“ є през топлите 
месеци нерядко е осуетя-
вано от UV лъчи, които 
изгарят косъма и го лиша-
ват от блясък. Често сре-
щан проблем са цъфналите 
и заплетени краища, които 
развалят формата на при-
ческата. Ето какво трябва 
да направите. 

ПОДДРЪЖКА 
НА КОРЕНИТЕ

При проблеми с корените 
често употребяваме израза 
„мазна коса“. Всъщност ко-
сата не може да бъде маз-
на. Виновна за омазняване-
то є е кожата на глава-
та. Когато мастните жле-
зи работят активно, коре-
ните на косата бързо се 

замърсяват и косъмът за-
почва да лъщи неприятно. 
Цялата коса изглежда теж-
ка и сплъстена. Ако имате 
подобен проблем 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРАВИЛНИЯ 
ШАМПОАН 

който нормализира хидроба-
ланса. Шампоана е добре да 
изберете във фризьорския 
салон – професионалните 
средства намаляват произ-
водството на кожни мазни-
ни, без да травмират сухи-
те краища на косата. 
Ако са ви омръзнали глад-

ките прически, а косата ви 
упорито не държи обем, из-
ползвайте специален 

СПРЕЙ ЗА ОБЕМ В КОРЕНИТЕ

Нанасяйте го след изми-
ване и след това оформяй-
те прическата със сешоар. 
Желателно е преди сушене 
да използвате 

СПРЕЙ, СЪДЪРЖАЩ ПАНТЕНОЛ, 
РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ 
И ВИТАМИНИ

Той предпазва косата от 
топлата струя на сешоара, 
като едновременно с това 
я подхранва и я прави по-
здрава. 

МАСКИРАНЕ НА 
ИЗРАСНАЛИ КОРЕНИ

Ако боядисаната ви коса 
е израснала доста в коре-
ните, но нямате никакво 
време и възможност да я 
пребоядисате, поиграйте си 
със сешоара, за да оформи-
те правилната прическа. С 
хитрост можете да замас-
кирате досадното неудоб-
ство. При силно контрас-
тиращ цвят в корените 
категорично не се препо-
ръчват „зализани“ прически. 
Изборът ви в този случай 
трябва да е 

ПИЩНА ПРИЧЕСКА, 
С МНОГО ОБЕМ В КОРЕНА

Вместо да оформяте прав

НАПРАВЕТЕ ЗИГЗАГООБРАЗЕН ПЪТ

– това ще прикрие разли-
ката в цветовете по дъл-
жините и в корените. Ако 
използвате преса или маша, 
не забравяйте да нанесете 
върху косата си защитен 
спрей. Високите темпера-
тури разрушават кутику-
ла и правят косата слаба 
и уязвима. 

ВРЪХЧЕТАТА

След измиване косата ви 
се заплита и разресването 
є се превръща в истинско 
изпитание? Няма да постъ-
пите много умно, ако си 
спестите 

БАЛСАМА ЗА КОСА

или използвате некачествен. 
Използването на балсам е 

за дългата коса през лятотоза дългата коса през лятото
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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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важна и незаменима грижа 
за дългата коса. Именно 
той „заглажда“ нащърбена-
та кератинова обвивка на 
косъма и придава копринен 
блясък на косата. Балсамът 
трябва да се подбира спо-
ред типа коса. Сухите коси 
имат нужда от

ОВЛАЖНЯВАЩИ СРЕДСТВА 
С ЕКСТРАКТ ОТ АЛОЕ ВЕРА ИЛИ 
МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

Тънките коси се нуждаят 
от 

ПРОДУКТИ С ПАНТЕНОЛ, 
УВЕЛИЧАВАЩИ ОБЕМА

Ако косата ви е силно по-
вредена, избирайте интен-
зивно действаща козмети-
ка, обогатена с минерали, 
растителни белтъчини и 
аминокиселини. След нанася-
не оставете балсамът да 
подейства няколко минути 
и след това го отмийте с 
топла вода. В никакъв слу-
чай не нанасяйте балсам в 
корените. Само по дължи-
ните!
За тези щастливки, които 

могат да се похвалят с аб-
солютно здрава коса, шам-
поанът и балсамът са на-
пълно достатъчни. Но ако 
вие редовно боядисвате ко-
сата си (независимо че съ-
временните бои са щадящи) 
или живеете в голям град, 
или редовно ходите на ба-
сейн и ползвате сауна, то 
вашата коса се нуждае от 
по-сериозни грижи, макар и 
с профилактична цел.

В ЖЕГИТЕ

незаменими са

ХИДРАТИРАЩИТЕ МАСКИ

– те неутрализират вреда-
та от слънцето и запаз-
ват еластичността и здра-
вината на косъма. Маската 
се нанася и се оставя да 
подейства за около 10–15 
мин. За да подсилите ефек-
та є, след като я нанесе-
те, приберете косата си в 
шапка за душ и направите 
тюрбан с хавлиена кърпа.
За да се избавите от цъ-

фналите краища 

СКЪСЕТЕ КОСАТА С 1 ИЛИ 2 СМ 

Ако ви е трудно да пред-
приемете тази радикална 
мярка, тогава се въоръже-
те с различни 

ЗАГЛАЖДАЩИ СЕРУМИ 
И СТАЙЛИНГ ПРОДУКТИ

Няколко капки от серума 
разтрийте между длани-
те си и разпределете върху 
влажната коса по цялата 
є дължина. След това оф-
ормете прическата със се-
шоар. Внимание! Серумът е 
силно концентриран и из-
лишъкът от него може да 
лиши косата ви от въз-
душност и лекота.
С помощта на стайлинг 

продукти също можете да 
се избавите от нацепените 
краища, макар и временно – 
докато не измиете косата 
си. Най-добра работа ще ви 
свършат 

ФИКСИРАЩИТЕ ГЕЛОВЕ

Но не прекалявайте с ко-
личеството от тези про-
дукти. 

ЦВЯТ И СВЕТЛИНА

Основният враг на бояди-
саната коса са ултравиоле-
товите лъчи, които въз-
действат не само когато 
се излагате на слънце на 
плажа, но и по време на 
градските разходки. Най-ле-
сен начин да се предпазите 
от тях е да носите шап-
ка с периферия. Ако обаче 
не си падате по шапки, из-
ползвайте 

СТАЙЛИНГ ПРОДУКТИ ЗА КОСА С 
SPF ФАКТОР

Най-удобните за нанасяне 
са тези под формата на 
спрей. Те, освен че осигу-
ряват защита, овлажняват 
косата, придават є блясък 
и предотвратяват оплита-
нето на краищата є. Но 
имайте предвид, че тези 
спрейове не заместват бал-
самите. 

Симеон ВЕДЕВ,

стилист в студио 
за красота „Кали“
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Н
ервите в човешкото тяло са 
три вида:  сетивни (чрез ко-
ито усещаме заобикалящия ни 
свят)  двигателни (чрез кои-

то движим мускулите на тялото си) 
 смесени.
Лицевият нерв (Nervus Facialis) е 

двигателен нерв. Той инервира цялата 
мускулатура на лицето. Увреждания-
та на този нерв водят до 

ПАРЕЗИ И ПАРАЛИЗИ 
НА МИМИЧЕСКИТЕ МУСКУЛИ 

Лицето става отпуснато, безжизне-
но, като маска. Най-честите увреж-
дания се дължат на възпаления, трав-
ми, тумори, инсулти.

 Възпаленията са сравнително ред-
ки и са провокирани обикновено от 
херпесен вирус, поразяващ нерва, или 
от настиване на лицето (след дълго-
то му излагане на студен вятър на-
пример).  Травмите се получават при 
притискане на нерва след счупвания 
и разместване на кости или при пре-
късването му от срязване.  Тумори-
те, които се развиват в мозъка, при-
тискат нерва и също дават симпто-
ми на парализа на лицето.  Инсул-
тите поразяват ядрата на нерва в 
самия мозък.

Независимо от причините за тяхно-
то възникване парезите и парализите 
се изразяват съответно в намалява-
не или липса на тонус и движение на 
мускулите на лицето. 

СИМПТОМИТЕ 
зависят от това, на кое ниво и кое 
клонче на нерва е засегнато. При ин-
султ се поразява целият нерв – ляв 
или десен. Лявата или дясната по-
ловина на лицето буквално увисват. 
Когато лекарите се колебаят между 
диагнозите инсулт и периферна пара-
лиза на нерва, тогава карат пациен-
та да се опита да сбръчка чело. Ако 
човек може да набръчка чело, значи 
става дума за инсулт, ако не може – 
значи нервът най-вероятно е притис-
нат или прекъснат и става дума за 
периферна парализа, което е по-малко 
страшната диагноза.  
При засягане само на отделни клон-

чета на нерва се развиват следните 
симптоми: челото не може да се на-

бръчка, окото не може да се затваря, 
устният ъгъл се отпуска и човек не 
може да се усмихне или да свирне с 
уста, трудно приема течности, гово-
рът се нарушава. Редки симптоми в 
този случай са загубата на вкус, до-
лавян от езика, сухотата в носа, си-
нуса и окото и повишеното възпри-
емане на звук от едното ухо.

ДИАГНОЗАТА И ЛЕЧЕНИЕТО 
на уврежданията на лицевия нерв се 
провеждат често от няколко лекари 
– невролог, специалист уши-нос-гърло 
и лекар по дентална медицина с хи-
рургична специалност лицево-челюст-
на хирургия. 
Най-важното е да се знае, че вне-

запното отпускане на лицето невина-
ги се дължи на инсулт. Освен това 
при инсулт симптомите на парали-
за рядко са само по лицето (зася-
гат също ръката и крака откъм сре-
щуположната на засегнатата страна 
на тялото). Постепенната загуба на 
двигателна способност се дължи най-
често на процес, притискащ нерва в 
главата.
Уврежданията на нервите се леку-

ват много бавно и оздравяването им 
рядко е напълно, но всяко забавяне на 
лечението води до такива промени в 
нерва и мускулите, които значител-
но намаляват шанса за успех. Днес с 
успех се прилагат множество хирур-
гични техники и пластични операции, 
които до голяма степен компенсират 
уврежданията на лицевия нерв.  

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог
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Ако проявявате желание лично да се убедите в способностите на 

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

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

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

Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!
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УВРЕЖДАНИЯ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВУВРЕЖДАНИЯ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ
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Депилация
за пленително гладка кожа

Едни от най-предпочитаните продукти за депилация са 
тези на италианската марка LYCIA („Личия“) поради бога-
тата гама продукти с висока ефективност и качество. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА LYCIA 
ЗА ДЕПИЛАЦИЯ
Голяма част от дамите използват ЛЕНТИТЕ 
ЗА ДЕПИЛАЦИЯ НА LYCIA поради това, че 
равномерно разпределеният по тях восък е с 
уникална структура и премахва нежеланите 
косъмчета от корена. За областта на лицето 
LYCIA предлагат ленти за вежди и ленти за 
мустаци с натурални минерали. Благодаре-

ние на уникалния си състав восъкът прилепва плътно към ко-
съма, но без да залепва за кожата, като по този начин причи-
нява по-малко болка. Същия тип ленти с минерали можете да 
използвате и за чувствителните зони от тялото (мишниците и 
зоната на бикините) или съответно за ръцете и краката. Дъл-
жините на лентите и спецификата на основата са прецизира-
ни вследствие на проведените тестове, така че да се получава 
максимален ефект, без да се травмира кожата. Лентите с на-
турален екстракт от лайка осигуряват деликатно, но ефек-
тивно отстраняване на нежелано окосмяване. Успокояващите 
свойства на лайката предотвратяват появата на дразнене. От-
ново разполагате с три вида от този тип ленти – за лице, за 
тяло и за чувствителни зони. Лентите LYCIA за чувствителна 
кожа включват в състава на восъка натурални минерали и цин-
ков оксид, който има изразено успокояващо действие. Основа-
та на лентата е текстилна и по този начин се предлага по-неж-
на депилация за чувствителната кожа. Лентите за чувствителна 
кожа са предназначени за лице и тяло. 

КРЕМОВЕТЕ ЗА ДЕПИЛА�
ЦИЯ LYCIA се предпочитат 

от част от дамите и задължител-
но от мъжете, за които се знае, че 
не обичат болката. Активната със-
тавка във всички кремове за депи-
лация е тиогликоловата киселина, 
като при увеличаване на нейната 
концентрация се постига съкраща-
ване на времето за депилация. От 
своя страна тя е  токсична и може 
да изгори кожата. Ето защо кон-
центрацията на тиогликолова ки-
селина във формулата на кремо-
вете за депилация за лице, чувст-
вителни зони и тяло LYCIA e специ-
ално балансирана, за да се постигне оптимален ефект, без да 
се наруши естественият хидробаланс на кожата. Натуралните 
екстракти и маслата в състава на продуктите придават на кожа-
та копринена мекота и я правят невероятно гладка при допир. 
Постига се дълготраен ефект благодарение на екстракта от ча-
парал, който забавя растежа на косъма. 

LYCIA ПРЕПОРЪЧВА да не се прилага крем за депилация на 
зачервена и раздразнена кожа или след излагане на слънце, 
както и той да не престоява върху кожата повече от 2 мин над 
указаното на опаковката време за третиране. 

Много често лекото окосмяване под формата на мъхче в 
областта на корема или гърба може да стане незабележи-

мо, като се изсветли с ОБЕЗЦВЕТЯВАЩИЯ ПРОДУКТ НА LYCIA 
С АКТИВЕН КИСЛОРОД. Подбраните активни съставки в него 
осигуряват дълготрайни резултати. Активният кислород се ос-
вобождава постепенно и действа през цялото време на проце-
дурата, без да вреди на епителния слой на кожата. Обезцветя-
ващото действие е напълно съобразено с физиологията на ко-
жата и постига перфектни резултати. Постигнатият златист цвят 
на косъмчетата ги прави незабележими и с течение на времето 
при редовна употреба те изтъняват и броят им намалява.     

След депилация е добре да се използват кърпичките за 
след депилация LYCIA, които успокояват кожата незабав-

но и имат регенериращи и хидратиращи свойства.
Не забравяйте, че за постигане на търсения ефект е необ-

ходимо да спазвате стриктно инструкциите за употреба!

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА LYCIA! 
       УСМИХНЕТЕ СЕ С LYCIA!

Остаряло е вече схващането, че продуктите за депилация се използват само през лятото. 
Дамите, които поддържат гладка и привлекателна за допир кожа, ползват депилиращи продукти 
целогодишно. Впрочем господата напоследък са им сериозна конкуренция. Мъжете все по-често 
отстраняват нежелано окосмяване в различни зони на тялото си.
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д у ш а  и  т я л о

В
същност психолозите твър-
дят, че дори когато ни е 
доста мрачно на душата, 
опитаме ли се да се усмих-

нем, макар и насила, самото разте-
гляне на лицевите мускули в усмив-
ка отпраща позитивни сигнали към 
мозъка ни и нивото на хормона на 
щастието серотонин започва леко да 
се покачва в организма ни. Това е 
едно малко доказателство, че можем 
да направляваме волево емоциите си, 
вместо да се оставяме да потънем в 
тъга и униние. 
Едно от нещата, на които е хубаво 

да се уповаваме, сполети ли ни мрач-
но настроение, е да си припомним, 
че няма нищо вечно и че и това ще 
отмине, независимо колко депресира-
ща, нестабилна и тревожна изглежда 
ситуацията на повърхността. Това е 
един от ключовете, които могат да 
задвижат вътрешните ни механизми, 
за да постигнем добро разположение 
на духа. Тук ви предлагаме няколко 
напълно практични стратегии, с ко-
ито да се отървете от лошото на-
строение и с които да превключите 
на по-позитивна вълна.

СТРАТЕГИЯ 1 

НАПРАВЕТЕ ПАУЗА 
Нуждаете се от малко време, в ко-

ето да поспрете и да обмислите не-
щата. Така че не се страхувайте да 
останете насаме със себе си физиче-
ски и ментално. Отпуснете се, из-
ползвайте проста техника на релак-
сация, за да разтоварите напреже-
нието от тялото и за да пропъди-
те лошите мисли от ума си. Легне-
те удобно на тихо и топло място, 
представете си как невидима ръка 
ви гали по челото и всяко погалване 
по магически начин отпъжда тревоги-
те от главата ви. После концентри-
райте вниманието си върху отделни-
те части на тялото си, заповядвай-
ки им мислено да се отпуснат – ръ-
цете, краката, торса, лицето... Сега 

нарисувайте в съзнанието си мислена 
щастлива картина – намирате се на 
красиво място и прекарвате времето 
си безгрижно и чудесно. Осмелете си 
да си представите дори как някакъв 
ваш проблем се решава по желания 
от вас начин.   

СТРАТЕГИЯ 2 

НАПИШЕТЕ НА ЛИСТ ХАРТИЯ 
КАКВО ВИ ТРЕВОЖИ

Чувствали ли сте някога, че се за-
душавате от тъга? Или сте толко-
ва потиснати, че не можете дъх да 
си поемете? Ако отговорите с „да“, 
тогава непременно трябва да дадете 

настроение
С ПО-ДОБРО

НАКЪДЕТО И ДА СЕ ОБЪРНЕМ, ОБИЧАЙНАТА ГЛЕДКА 
Е ХОРА, ВГЛЪБЕНИ В СЕБЕ СИ, НАЦУПЕНИ И МРАЧНИ. 
САМИТЕ НИЕ КАТО НАЦИЯ ЧЕСТО СЕ САМОИРОНИЗИРАМЕ, 
ЧЕ ЛОШОТО НАСТРОЕНИЕ И МУСЕНЕТО СА ВКОРЕНЕНИ В 
НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА НИ ЧЕРТИ. НО ДАЛИ ТОВА НЕ Е 
ПРОСТО ИЗВИНЕНИЕ, ЗАЩОТО ПРОСТО СМЯТАМЕ, ЧЕ ДА СЕ 
НАВЪСИШ, Е ПО-ЛЕСНО, ОТКОЛКОТО ДА СЕ УСМИХНЕШ?
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външен израз на емоциите си. Често 
пъти в такава ситуация да изплачете 
мъката и да накарате негативните 
усещания да излязат от тялото със 
сълзите, е най-доброто, което може 
да сторите за себе си. Плачът оба-
че невинаги помага. Затова пробвайте 
друг начин за себеизразяване. Вземете 
тетрадка, тефтер или просто лист 
хартия и химикал и излейте в писа-
но слово всичко, което ви фрустрира. 
Не си налагайте правила или ограни-
чения, какво можете или не можете 
да напишете, нито какъв език да из-
ползвате. Просто оставете мислите 
и чувствата си да се излеят върху 
хартията. Несложно действие, което 
обаче може да ви въведе в зоната на 
комфорта и да пробуди вътрешни-
те ви сили. 

СТРАТЕГИЯ 3 

ИГРАЙТЕ ИГРИ

Да отвлечете вниманието си дори 
за 5–10 минути от тъгата с нещо 
забавно, е страхотен начин да се ус-
покоите. Но когато човек е тъжен, 
развлеченията са последното нещо, 
на което той би се отдал. Обаче 
активността, извършването на ня-
какво простичко действие, е в със-
тояние да ви накара да направите 
преоценка на мислите си и да се 
фокусирате върху нещо не толкова 
тревожно. Струва си да опитате, 
дори ефектът да е временен. Идеи 
за такива кратки, но ефикасни раз-
влечения са: да решите някой судоку 
пъзел, да поиграете на забавна игра 
в интернет или пък да хванете фе-
дербала или фризбито и да покани-
те приятел за една игра навън. Ин-
дийският философ Ошо силно пре-
поръчва в моменти на силен стрес, 
тревожност и тъга да пуснем ве-
села музика и да започнем да тан-
цуваме. Дори и да правим хаотични 
и неритмични движения, те по ма-
гичен начин изчистват натрупалите 
се като отрова в нервните ни окон-
чания негативни усещания. Опитай-
те и да попеете и ще видите как 
ще ви олекне още повече! Неслучай-
но хората са казали: „Който пее, зло 
не мисли.“ 

СТРАТЕГИЯ 4 

ПОГОВОРЕТЕ С НЯКОГО

Ако въпреки личните ви усилия 

чувствате неспособност да се спра-
вите сами с проблема „лошо настро-
ение“, споделете мъката си с бли-
зък приятел. Той може да обърне по-
гледа ви в друга посока, да ви нака-
ра да видите проблема си от друг 
ъгъл. Това е полезно. Но не разпиля-
вайте информацията за това, кое-
то ви мъчи, между всякакви случай-
ни хора. Споделяйте само с такива, 
които са доказали, че можете да им 
имате доверие и на които може да 
разчитате за добър съвет. 

СТРАТЕГИЯ 5 

НАПРАВЕТЕ СИ СПИСЪК 
СЪС ЗАДАЧИ

Понякога лошото настроение може 
да ви връхлети като помитаща ла-
вина и да ви изкара от строя на 
нормалното, активно ежедневие. За 
да не позволите да стигнете до със-
тояние, в което безпросветно седи-
те, зяпате в една точка и се прова-
ляте в проектите си и задължения-
та си, хванете юздите на емоциите 
си навреме. 
Направете си списък с нещата, ко-

ито трябва да свършите, за да визу-
ализирате по-ясно какво ви предстои 
по-нататък през деня. Най-добре е 
този списък да не е записан в глава-
та ви, а на лист хартия или в орга-
найзера ви, така че да е пред очите 
ви по всяко време. 

СТРАТЕГИЯ 6 

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ СИ

Уверете се, че се храните пълно-
ценно и пиете достатъчно вода еже-
дневно. Една строга диета може мно-
го лесно да ви отпрати в царството 
на лошото настроение. Затова прове-
рете дали в дневния ви порцион при-
състват достатъчно свежи плодове и 
зеленчуци, както и достатъчно зър-
нени храни. 
Преминаването през тежки дни с 

лекота и недопускането на пробле-
мите да ни смачкват са умения, ко-
ито можем да усъвършенстваме не-
престанно в практиката. Всеки път, 
когато почувствате, че лошото на-
строение ви сграбчва в лапите си, оп-
итайте някоя или няколко от тези 
шест стратегии, за да възобновите 
състоянието си на здравословен по-
зитивизъм!

Анастасия МАНЛИХЕРОВА
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Най-добрата напитка
Водата. Най-чистата, здравословна и натурална 
напитка, която идва директно от природата. 
Всеизвестно е, че именно водата утолява най-
добре жаждата. Няма калории, които да ни правят 
дебели, или поне закръглени. Няма оцветители, 
няма консерванти или други химически добавки, 
които излишно да натоварват организма ни 
с ненужни, а често и вредни съставки. Затова 
посягаме към бутилката без да се замисляме много. 

Но 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. Хората 
трудно разграничават минералните и изворните 
води. Най-честата заблуда е да си мислим, че щом 
минералните води извират от някъде, значи са 
изворни и няма разлика между тях. А това въобще 
не е така. Всъщност разликата е много съществена 
и се крие в показателите и качествата на водите. 

Минералните води
Минералните води се добиват обикновено 
от 300 до 700 м дълбочина. В процес, 
отнемащ над 1000 години, в кухините с вода 
в недрата на земята минералите от скалите 
преминават във водата. 
Поради това минералните 
води са с по-висока 
обща минерализация и 
извират с температура 
над 20oС. По-познатите и 
масово разпространени в 
България са: DEVIN, Горна 
Баня, Банкя, Хисар, Торн 
спринг и др., като общата 
минерализация на най-
употребяваните марки 
минерални води варира от 
200 до 450мг/л. 

Изворните води
Изворните води се добиват много по-близко 
до повърхността на 0-100 м, и обикновено имат 
температура под 20оС. Като по-млади води са с 
много ниска обща минерализация - обикновено 
80-100мг/л. 

Най-разпространената изворната вода в България 
е DEVIN Изворна с розов етикет, която е с много 
ниска минерализация – 82мг/л, и много ниско ниво 
на натрий/сол – 5.4мг/л, при норма от 200мг/л. 
Тя се препоръчва за бебета, при ниско натриеви 
диети и когато е важно да се избегне излишно 
задържане на вода в организма. 

Трапезните води
Трапезната вода също може да е с много ниска 
минерализация, но това обикновено е в резултат от 
обработката й с цел дезинфекция или отстраняване 
на нежелани микро или макроелементи или 
лош мирис/вкус. Трапезните води могат да 

Как ДА РЕДУВАМЕ
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имат различна минерализация в зависимост 
от водоизточника и обработката. 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.

Чешмяната вода е пример за трапезна вода, 
която е филтрирана и задължително обработена 
с хлор, изминала километри по водопреносната 
мрежа и променила състава си в зависимост от 
тръбите и водоемите през които е преминавала 
и престоявала. В някои райони тя е „твърда” и по-
високо минерализирана. 

Редуването
Ако пиете минерална вода, специалистите 
препоръчват редуване на водите. Целта е 
организмът да си “отпочине” и да се избегне 
натрупването на минерали, както и тялото ни 
да не привиква към ползите, които получава от 
минералната вода. За съжаление препоръката за 
редуване се тълкува неправилно. 

Изследване, направено от агенцията Маркет 
Линкс през март в България показва, че 77% 
от потребителите на бутилирана вода редуват 
водите, но цели 46% от тях заменят една марка 
минерална вода с друга минерална. Такова 
редуване на водите е безсмислено – организмът 
не може да си отпочине, тъй като макар и с 
различен състав като количество минерали, 
повечето минерални води съдържат еднакви като 
вид вещества.

Как да редуваме
водата?
Класическа схема на редуване при консумация 
на минерални води e 15 дни консумация и 15 дни 
почивка. За периодите на почивка от минералната 
вода се препоръчва неминерална с много ниска 
минерализация – под 100мг/л.

Повечето здравни специалисти препоръчват да 
се консумират натурални и необработени води от 
природата. Някои от тях дори отиват още по-далеч 
и твърдят, че водата има памет и носи енергията 
на мястото от където идва. Най-препоръчвана е 
именно изворната вода от сърцето на планината, 
която освен ниската минерализация и натрий, е и 
доказано чиста и натурална от природата. 

Нашата препоръка
Пийте 1,5 - 2 литра изворна вода на ден, 
разпределена поравно през целия ден.
Не натоварвайте организма 
и бъбреците си, като изпиете 
водата наведнъж – това не 
е полезно. Дръжте една 
бутилка от 1.5л изворна 
вода на бюрото си през 
деня и изпивайте по 1 
чашка на всеки час.

Редувайте 
минералната вода 
с изворна вода на 
равни периоди. 

Дори когато 
излизате с приятели 
по заведенията 
искайте да ви 
сервират изворна 
вода, повечето добри 
заведения вече 
предлагат такава.

Не обърквайте 
минералните с 
изворните води, а ги 
редувайте и бъдете 
експерти за вашето 
здраве, за да се 
чувствате винаги 
добре, свежи и с 
тонус.

водите, които пием?
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М
ислите си, че 
минималистич-
ните бикини и 
банските от две 

части са предназначени само 
за млади момичета? Добре, 
мислете си, но не използ-
вайте това като оправда-
ние да не правите тези пет 
упражнения. Защото трени-
раната коремна мускулату-
ра е залог за здрав гръбна-
чен стълб, както и за по-
стигане на правилна стой-
ка, което пък ви гаранти-
ра, че всички блузи ще ви 
стоят добре. Освен това, 
може и да не вярвате, но 

стегнатите коремни муску-
ли облекчават напрежение-
та в гърба и ви предпазват 
от главоболие и болки в ра-
менете и кръста. И още 
един плюс: нашата гимнас-
тика стимулира всички въ-
трешни органи, разположе-
ни в тази част на тялото 
(най-вече стомаха), и на-
сочва вниманието ви върху 
средата на тялото, където 
според източните предста-
ви се намира центърът на 
чувствата. Ефектът: пове-
че самочувствие и радост 
от живота. Най-добре е да 
изпълнявате всички упраж-

нения през ден. 

А кожата?
Ако освен мускулите иска-

те да стегнете и кожата 
си, препоръчваме ежедневен 
масаж на корема и облас-
тта около него с пощипва-
щи движения, които сти-
мулират кръвообращението. 
Втривайте и по няколко 
капки етерично масло око-
ло пъпа, което ще ви по-
действа отпускащо. Може-
те да използвате и козме-
тичен продукт, който ре-
дуцира мазнините в тази 
област. 

Тъ
нка среда

Петте упражнения, 
които подробно 
сме описали, ще 
ви помогнат да 
направите корема 
си по-плосък и да 
намалите обиколката 
на талията. С 
тяхна помощ ще 
масажирате също и 
вътрешните органи 
и по този начин ще 
увеличите жизнената 
си енергия.

Оформяне 
на талията
Седнете на пода с кръстоса-

ни по турски крака, ръцете са 

върху раменете (палците со-

чат назад), гърбът е изправен, 

раменете са издърпани леко на-

зад, брадичката да сочи леко 

надолу. От това изходно поло-

жение извийте бавно тяло на-

ляво, като погледът ви минава 

през лявото рамо (виж снимка-

та). Повторете упражнението 

надясно. 

Изпълнява се 20 пъти 

с редуване. 

а?

Заякване 
на кръста
Подпрете се на дясно коляно и 

дясна ръка. Левия крак протег-

нете настрани, ходилото му да 

опира пода. Лявата ръка изпъ-

нете по диагонал над главата. 

От това изходно положение се 

опитайте да допрете коляно-

то на левия крак и левия лакът 

(виж снимката). Върнете ръ-

ката и крака отново в изход-

на позиция. 

Изпълняват се 10–20 повторе-

ния за всяка страна.

ф и з к у л т у р е н  с а л о н
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Burti color – вече и в България! 
Благодарение на иновативната формула на течния пери-
лен препарат Burti color, който е „специалист“ в пране-
то на цветни и деликатни тъкани, можете да постиг-
нете максимален ефект. Burti color изпира в дълбочи-
на, като специалната система Color protect предотвра-
тява отмиването на цветовете от влакната на дрехи-
те. Burti color защитава текстилните влакна и ги под-
държа като нови. Burti color гарантира идеално изпиране 
дори при ниски температури. Burti color е с нова рецеп-
та с подобрени ензими и нова tenside system. 
 Съдържащите се в него подобрени ензими изпълняват своята функ-

ция дори в малки количества и са напълно биоразградими, следователно 
не замърсяват отпадните води.
 Оптималната tenside system също подобрява ефективността на изпи-

ране, като гарантира отстраняването на мазните петна.
Резултатът от всичко това издигна Burti до върха. Днес той е най-
продаваният течен перилен препарат в Германия за 2009 г.!
Всички съставки в Burti са дерматологично тествани! За повече ин-
формация – www.fiesta2bg.com

Красиви новини

Стягане 
на корема
Седнете на пода със сгънати в 

коленете крака. Гърбът е изпра-

вен, раменете са изтеглени леко 

назад, дланите са върху колене-

те. Сега наклонете торса колко-

то ви е възможно назад (ще усе-

тите напрежение в коремните 

мускули). В тази фаза на упраж-

нението отлепете длани от 

коленете и ги обърнете наго-

ре (виж снимката). Задръжте на-

прежението от 10 до 30 секунди, 

отпуснете се и след това пов-

торете още 2 пъти задър-

жането на напрежението. 

Изпълнява се толкова 

пъти, колкото 

ви е въз-

можно.

Укрепване 
на торса
Подпрете се на длани и ко-

лене. Глътнете корема. Гър-

бът трябва да застане в пра-

ва линия, а брадичката да 

сочи леко надолу. От това из-

ходно поло-

жение от-

лепе-

те ко-

ленете 

на 5 см от пода. Задръжте напре-

жението 10–30 секунди. Много е 

важно да дишате равномерно, без 

да задържате въздуха. Поставете 

отново внимателно колене на пода. 

Изпълняват се 5 повторения.

Отпускане на 
гърба
Подпрете се 

на длани 

и колене. 

Пъхнете 

лявата ръка под дясната (дланта сочи нагоре). Погледът сочи към ля-

вата ръка. Сега се опитайте с лявото рамо да докоснете пода, но не 

насилвайте нещата – колкото ви е възможно, толкова го приближете 

към пода (виж снимката). Задръжте напрежениетжо от 10 до 30 сек, 

като същевременно вдишате дълбоко и издишате силно. Изпълнява се 

по 5 пъти наляво и надясно.
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БРОИМ КАЛОРИИ

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УМНИЦИ ВРЕДНА АЛТЕРНАТИВА

200 г сварено пилешко месо = 350 кал 200 г пиле на грил = 500 кал

2 ябълки = 90 кал 100 г сушени плодове = 300 кал

200 г домати (краставици) или 100 г целина = 70 кал 200 г авокадо = 600 кал

40 г олио = 350 кал 100 г свинско месо = 360 кал

200 г сварена бяла риба = 160 кал 100 г сварени кренвирши = 350 кал

100 г ръжен хляб = 210 кал 2 малки банички от многолистно тесто = 400 кал

100 г кисело мляко (3,5% масленост) = 100 кал 100 г подсладена сметана = 300 кал

30 г орехи = 300 кал 30 г шоколадови бонбони = 200 кал

ОБЩО: 1630 КАЛ ОБЩО: 3010 КАЛ

х р а н е н е

Големите паузи между храненията са вредни не само за-

ради напразно отделящия се през това време стома-

шен сок. Силно прегладнелият човек губи контрол над на-

сищането и изяжда много повече, отколкото организмът 

му има нужда. 

Вълчия глад можете да притъпите със… сладко. Ако се слу-

чи да пропуснете обяда, започнете вечерята си с десерт: 

с един банан, парче шоколад или с 1 ч. л. мед или конфитюр. 

Сладкото ще ускори насищането на кръвта с глюкоза и ще 

намали чувството на глад, като по този начин ще ви пред-

пази от преяждане. 

Практиката показва, че можете да ядете хляб, шоколад и 

други вредни  вкуснотии, да пиете вино и при все това да 

запазите фигурата си стройна. От решаващо значение 

за натрупването на излишни килограми е по-скоро  количе-

ството погълната храна. 1 парче шоколад едва ли би на-

вредило на талията ви. А ако при това двигателната ви 

активност е на ниво – ходите пеша, изкачвате се пеша по 

стълбите, вместо да ползвате асансьор, – съвсем нямате 

повод за притеснение. 

– 5 КГ
КАКВО, КОГА И КАК ДА ЯДЕМ, ЗА ДА ОТСЛАБНЕМ

©Tyler Olson – 123rf.com

Първо, десертът
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Най-проблемната женска фигура е тази 

от типа „ябълка“. При нея упорити-

те мастни „възглавнички“ се натрупват 

трайно в средата на тялото – по корема 

и около талията. Това повишава риска от 

затлъстяване, от захарен диабет, както и 

от сърдечносъдови заболявания. Решение-

то е правилно хранене и повече движение.

ДИЕТА 
В ежедневното си меню включете по-голя-

мо количество продукти, съдържащи фи-

бри (плодове, зеленчуци, зърнени хра-

ни). 

 Започнете деня с мюсли с кисе-

ло мляко или с плодова салата. 

 Намалете количеството 

мазнини в менюто си.  По-

лезни във вашия 

случай са немазните меса, от плодове-

те – цитрусовите, и вместо захар – мед. 

 Соевите продукти, рибата и орехите са 

храни, които идеално ще ви предпазят от 

сърдечносъдови заболявания.  Пийте по-

вече вода, билкови и плодови чайове.

СПОРТ 
Тренирайте коремните мускули. Легнете 

по гръб – краката са сгънати в коленете, 

ръцете – сключени зад тила (лактите 

сочат встрани). От това из-

ходно положение бавно пов-

дигайте торса към ко-

ленете, след което го 

спускайте назад, но без 

да се връщате изцяло в 

изходно положение. На-

правете 15 повторения.

Рейтинг на полезните мазнини

След проведени експерименти група американски диетолози съставила таблица на 

хранителните продукти, съдържащи здравословни мазнини. При ежедневен прием 

на 2000 кал трябва да изяждате не по-малко от 22–33 г от тези полезни мазнини.

АВОКАДО
1 ч. ч., 

нарязано 
на кубчета – 

240 кал, 
22 г мазнини

БАДЕМИ
30 г – 164 кал, 
14 г мазнни

НАТУРАЛЕН 
ШОКОЛАД

30 г – 136 кал, 
9 г мазнини

ЗЕХТИН
2 с. л. – 240 кал, 

28 г мазнини

С какво е 
полезно: 
богато е на мононенаситени 

мазнини, благоприятства-

щи сърдечната дейност. Съ-

държа и много витамин Е и 

фибри.

С какво са 
полезни: 
понижават нивото на холестерола и 

способстват за редуциране на те-

глото. Съдържат мононенаситени 

мазнини, магнезий и витамин Е. Баде-

мът е уникален източник на калций.

С какво е 
полезен: 
съдържа ефективни антиоксидан-

ти, които защитават сърдечни-

те артерии. В млечния шоколад по-

лезните компоненти са с няколко 

пъти по-малко.

С какво е полезeн: 
олеиновата киселина в състава му помага в борбата 

с онкологичните заболявания. Зехтинът е естествен 

антиоксидант.

НАТУРАЛНИЯТ ШОКОЛАД СЕ ПРАВИ ОТ КАКАОВИ ЗЪРНА. 
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ КАКАО – ТОЛКОВА ПО-ТЪМНО Е БЛОКЧЕТО.

Диета за „ябълка“
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Д
иетичната система е базира-
на на консумирането на 1500 
калории дневно. Ако живее-
те в града и не полагате 

тежък физически труд, те са напъл-
но достатъчни, за да не чувствате 
глад. Хранителните продукти, вклю-
чени в режима, са едновременно и по-
лезни, и вкусни, и диетични. За 2–3 

месеца гарантирано ще се сдобиете 
със значително по-тънка талия, по-
здраво сърце и по-твърди кости, по-
услужлива памет, по-стегнато тяло и 
което не е за подценяване, с по-сияен 
тен на кожата. 
Ефективността на този диети-

чен режим се дължи на елиминира-
нето на храните, съдържащи т. нар. 

Безсрочна 
ДИЕТА

За младост, 
здраве и 
тънка талия
Този разработен от водещи 
диетолози хранителен режим 
е помогнал на много жени по 
света да приведат теглото 
си в норма и да изглеждат 
безупречно за годините 
си. Уговорката обаче е да 
спазвате тази „диета“... цял 
живот. 
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празни калории. Те не само че не дос-
тавят полезни вещества на органи-
зма, но подпомагат и натрупването 
на токсини. 

Безполезните и вредни храни са за-

менени от храни, богати на вита-

мини, минерали и антиоксиданти – 

яйца, риба, морски дарове, пълнозър-

нест хляб, орехи, лешници, зеленчу-

ци, плодове и подправки.

За ваша изненада ще можете да си 
позволявате и по чаша червено вино 
на ден! Няколко седмици след започ-
ването на вашата „диетична прена-
стройка“ ще забележите положител-
ни промени в състоянието на кожа-
та, косата и ноктите ви. 
Постарайте се да отделяте поне 

по 30 мин на ден за разходки, танци, 
плуване или някакъв друг вид физиче-
ска активност.

6 ЗАЛОГА ЗА УСПЕХ

1. Антиоксиданти 
Яжте повече плодове и зеленчуци! В 

тях има малко калории и много цен-
ни хранителни вещества, което оз-
начава, че можете да си позволите 
и по-големи порции. Последни научни 
изследвания сочат, че някои зеленчу-
ци и плодове оказват силен подмладя-
ващ ефект. 

Например черната боровинка дока-

зано подобрява зрението, мозъчната 

дейност и паметта. 

Но всъщност всички сочни зърнес-
ти плодове от храстовидни растения 
(ягоди, малини и боровинки) са богати 
на антиоксиданти – вещества, които 
неутрализират свободните радикали в 
организма. 
Най-неприятното е, че свободните 

радикали ускоряват стареенето и раз-
пада на клетките. Голяма част от 
лекарите се обединява около тезата, 
че именно свободните радикали са ви-
новници за възникването на тежки 
болести като рак, диабет, артрит, 
остеопороза и дори алцхаймер. 

Зърнестите плодове могат същест-

вено да подобрят състоянието на 

кожата (да я направят по-гладка, по-

опъната и по-еластична), защото са 

изключително богати на витамини-

те С и А, както и на силни антиокси-

данти.

За да подобрите зрението си, яжте 
повече спанак или други зеленчуци с 
тъмнозелени листа (лапад, рукола, ки-
селец). Всички те са богати източни-
ци на растителния пигмент, който за-
щитава очите от вредното въздейст-
вие на ултравиолетовите лъчи. А ос-
вен това в тях има и много витамин 
К, важен за поддържането на здравина-
та на костите и за предотвратяване-
то на костни счупвания и пуквания. 

2. Белтъчини
Те стават особено важни за органи-

зма, след като човек навърши 40 го-
дини. Тогава костната маса започва 
постепенно да намалява (по правило с 
1% на година), метаболизмът се заба-
вя и организмът започва много по-бър-
зо и лесно да отлага мастни натруп-
вания. В резултат човек пълнее ряз-
ко и очевидно. Излишното тегло не е 
само естетически проблем, то е нену-
жно натоварване на целия организъм, 
който започва по-бързо да старее. 
За да предотврати намаляването на 

мускулната маса и да поддържа здра-
вината на костите, на организма му 
трябват белтъчини. И още един плюс 

ПОЛЕЗНИ ДОБАВКИ

КАЛИЙ КАЛЦИЙ МАГНЕЗИЙ

Той е незаменим за сърцето, 

мускулите и нервната систе-

ма. Дефицитът от калий се 

проявява като понижена фи-

зическа активност и тонус. 

На калий са богати броколи-

то, зеленият фасул, сушени-

те кайсии, тиквата и пор-

токалите. Бананите и пече-

ните картофи също са цен-

ни източници на калий. Много 

калий има и в сока от морко-

ви (в 1 чаша – 800 мг).

Лекарите съветват да се 

консумират 800–900 мг кал-

ций дневно, но това количе-

ство зависи и от състояние-

то на костите и бъбреците. 

В една чаша мляко с масле-

ност 1,5% се съдържат 240 

мг калций. Същото количе-

ство присъства в 30 г меко 

сирене. А в 30 г твърдо сире-

не има 400 мг калций. Богати 

на калций са също изварата 

и киселото мляко.

Този минерал е незаменим за 

поддържане на енергообме-

на, функционирането на нерв-

ната система, мускулите и 

черния дроб. На магнезий са 

богати цвеклото, тиквените 

семки, пшеничният зародиш 

и червеният зрял фасул. Кон-

сумирайте тези продукти за-

душени или сготвени на пара. 

При силна термична обра-

ботка магнезият се губи. 
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– ако храната, която ядете, е богата 
на протеини, не са ви нужни големи 
порции от нея, тъй като протеини-
те засищат много бързо. 

Продуктите, богати на белтъчини, 

са пилешко месо (без кожата), пуеш-

ко филе, немазно телешко и свинско 

месо, яйца, морски дарове, фасул и 

бобови растения и, разбира се, мля-

кото, което съдържа допълнително 

и ценните минерали калций, фосфор 

и калий.

Благодарение на тези минерали мля-
кото и сирената с ниска масленост 
позволяват да държим под контрол 
кръвното си налягане и способстват 
за заздравяване на костите, нокти-
те и косата. 

Неотдавна учените стигнаха до из-

вода, че калцият не се усвоява от 

организма, ако не се приемат доста-

тъчно белтъчини.

И още един факт в полза на мля-
кото – 50 г натурално кисело мляко 
на ден намаляват с цели 60% вероят-
ността от заболяване на венците и 
зъбите. До този извод стигнала гру-
па японски учени. Те са убедени, че 
този ефект се дължи на пробиотици-
те в състава на натуралните млеч-
ни продукти. 

3. Омега-3
Мастните киселини, които се съ-

държат в морските дарове, помагат 
на организма да се противопостави 
на възрастовите изменения. Доказано 
е, че киселината омега-3 въздейства 
на тези участъци от главния мозък, 
които отговарят за доброто настро-
ение и способността ни да се радва-
ме на живота. 

Най-много омега-3 се съдържа в маз-

ните риби (предимно в сьомгата). 

Важен растителен източник на 
тази ненаситена мастна киселина са 
орехите, особено ако не обичате маз-
на риба. 

4. Пълнозърнести 
продукти

Изследванията, проведени през 2008 
г., доказват, че пълнозърнестият хляб, 
кафявият ориз и зърненото мюсли са 
незаменими храни за хората, които 
искат да стопят килограми и да не 
ги качат отново. Тези продукти са с 
нисък гликемичен индекс, което озна-
чава, че при тяхното храносмилане и 
усвояване захарта постъпва в кръвта 
много бавно. 
Учените са констатирали, че хора, 

които редовно консумират пълнозър-
нест хляб, не са изложени на риск 
от диабет, сърдечносъдови заболява-
ния, хипертония и даже пародонто-
за. И то благодарение на факта, че в 
пълнозърнестите продукти има голя-
мо количество витамини, минерали и 
фибри, които влияят благотворно на 
здравето. Ако пълнозърнестите храни 
се подложат на усилена преработка (а 
именно това става при производство 
на висококачествено брашно), безцен-
ните хранителни вещества в тях 
просто изчезват. Затова белият хляб 
не дава практически абсолютно нищо 
на организма, той съдържа празни ка-
лории, от които се пълнее. 

5. Физическа 
активност

Ако искате да сте здрави и сла-
би, трябва да спортувате. Физиче-
ската активност укрепва мускулату-
рата, подобрява обмяната на веще-
ствата и ускорява метаболизма. Бла-
годарение на това храната се усвоява 
по-бързо от организма и вие не пъл-
неете. Да не говорим, че правилната 
работа на сърцето и белите дробове 
пряко зависи от движението. 

Смята се, че джогингът гарантира 

и дълголетие.

Група английски лекари наблюдавала 
две групи доброволци в продължение 
на 21 години: едната група била от 

привърженици на бягането, а друга-
та – от негови противници. Конста-
тирало се, че редовно практикуващи-
те бягане били удължили активния си 
живот с 16 години. А освен това те 
рядко боледували от рак, хипертония 
и болести на сърцето. 
Ако не обичате да бягате обаче, 

всяка друга физическа активност 
(минимум по 30 минути на ден) ще е 
напълно достатъчна, за да остареете 
здрави и красиви. 

6. Червено вино и чай
Едва ли по-рано сте срещали диети, 

в които е включено сухо червено вино. 
В тази червеното вино не се отри-
ча, защото в него се съдържат мно-
го антиоксиданти, необходими за пра-
вилната работа на артериите. И нещо 
още по-важно – полезните съставки, на 
които е богато червеното вино, вли-
яят благотворно на сърдечната дей-
ност, кръвоносните съдове и главния 
мозък. Но не прекалявайте с дозата. 
150 мл на ден е таванът. Друга полез-
ни напитки е чаят, който също влияе 
благотворно на работата на сърцето и 
имунната система, както и на състо-
янието на кръвоносните съдове и зъб-
ния емайл. Черният, зеленият и белият 
чай са еднакво полезни за здравето. 

РЕЦЕПТИ

Кубчета от овесени 
ядки и бадеми

Време за приготвяне: 1 час
Количество: 24 броя
Продукти:  1/2 ч. ч. олио  1/2 ч. ч. 
мед  1 пакет ванилова захар  1 го-
лямо яйце  2 ч. ч. овесени ядки  3/4 
ч. ч. брашно  1/3 ч. ч. кафява за-
хар  3/4 ч. л. сол  1/2 ч. ч. стафи-
ди  1/2 ч. ч. филирани или смлени на 
едро бадеми
Приготвяне: 1. Смесете в блендер ол-
иото, меда, ваниловата захар и яйце-
то. В голяма купа разбъркайте смле-
ните бадеми, овесените ядки, захар-
та, брашното, стафидите и солта. 
Добавете в купата медено-яйчената 
смес и бъркайте до получаване на ед-
нородна смес. 2. Загрейте фурната до 
180 °С. Намажете дъното и стени-
те на тава за печене. Сложете полу-
ченото тесто в нея и го изравнете 
с шпатула. 3. Печете го 30–35 мин, 
докато се зачерви. Извадете го от 
фурната, изчакайте да изстине и го 
нарежете на еднакви кубчета (общо 

Две тайни на младостта
Повечето диети категорично заклеймяват ядките и шоколада като недиетични. Тази – не.

Въпреки че са много калорични, ядките не 

способстват отлагането на мазнини! Пита-

телни са и доста засищащи (избавят ни от 

чувство на глад за доста дълго време). До 

20% от калориите, които се съдържат в тях, 

не се усвояват от организма. Най-полезни са 

орехите, лешниците и бадемите.

Искате ли да хапнете нещо сладко? Яжте 

черен горчив шоколад със съдържание на ка-

као не по-малко от 50%! Какаовите зърна са 

богати на вещества, нормализиращи кръвно-

то налягане. Те укрепват стените на кръво-

носните съдове, действат като профилакти-

ка за сърдечни пристъпи и подобряват рабо-

тата на мозъка.
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към 24 броя).
ДИЕТИЧНА РАВНОСМЕТКА: Във 
всяко кубче се съдържат 155 кало-
рии, 3 г белтъчини, 22 г въглехидра-
ти, 7 г мазнини (1 г от които на-
ситени), 2 г фибри, 9 мг холестерол, 
80 мг натрий. 

Супа от червен фасул
Време за приготвяне: 1 час
Количество: 6 порции
Продукти:  1 с. л. зехтин  2 сред-
но големи моркова  2 скилидки чесън 
(пасирани)  1 не много голяма глава 
лук (нарязана на ситно)  1 червена 
чушка (нарязана на ивици)  2 ч. л. 
кимион  1/2 ч. л. смлян червен пипер 

 сол на вкус  2 чаши вода  2 кон-
серви (по 450 г) червен фасул без сос 

 450–500 мл пилешки бульон  1/4 ч. 
ч. нарязани на дребно зелени подправ-
ки  1 ч. л. сок от лимон
Приготвяне: 1. В голяма тенджера за-
грейте олиото. Добавете морковите, 
чесъна, лука и чушката, запържете ги 
до златисто. Добавете кимиона, чер-
вения пипер, 1/2 ч. л. сол и ги запърже-
те за 1 мин. 2. Прибавете фасула, во-
дата и бульона, изчакайте течността 
да кипне, намалете котлона и гответе 
без капак още 15 мин. 3. Прелейте 3 
ч. ч. супа в блендера и ги пасирайте. 
Върнете пюрето обратно в тенджера-
та, разбъркайте го в останалата супа 

и варете още 1–2 мин. 4. Разбъркайте 
в супата зелените подправки и лимо-
новия сок. Преди сервиране украсете 
порциите с листенца магданоз.
ДИЕТИЧНА РАВНОСМЕТКА: Във 
всяка порция се съдържат 165 кало-
рии, 9 г белтъчини, 33 г въглехидра-
ти, 3 г мазнини (всички ненасите-
ни), 11 г фибри, 0 г холестерол, 705 
мг натрий.

Пилешки пържоли 
с орехи

Време за приготвяне: 40 мин
Количество: 6 порции
Продукти:  1/2 ч. ч. сухар за пани-
ране  1/8 ч. л. бял пипер  1/2 ч. ч. 
запечени предварително орехи  1/4 ч. 
ч. нарязан на ситно магданоз  белтъ-
кът от 1 голямо яйце  1 ч. л. гор-
чица  700 г тънко нарязани пилешки 
пържоли от бяло месо  сол и черен 
пипер на вкус
Приготвяне: 1. Загрейте фурната до 
180 °С. В дълбока чиния смесете су-
хара, белия пипер, 1/2 ч. л. сол и 1/4 
ч. л. прясно смлян черен пипер. Сме-
лете в блендер орехите и магданоза 
и ги разбъркайте в сместа за панира-
не. 2. В друга дълбока чиния разбий-
те яйчения белтък с горчицата. Вся-
ка пържола потопете първо в яйче-
ната смес, а след това – в сместа 
за паниране. Подредете пържолите в 

предварително намазана с олио тава 
и ги печете 10–12 мин (може и малко 
повече, ако ги обичате по-препечени). 
Пържолите трябва да придобият зла-
тиста хрупкава орехова коричка. 
ДИЕТИЧНА РАВНОСМЕТКА: В една 
порция се съдържат 215 кал, 29 г бел-
тъчини, 5 г въглехидрати, 8 г мазни-
ни (от тях 1 г наситени), 1 г фибри, 
66 мг холестерол, 280 мг натрий. 

Салата от спанак 
и ягоди

Време за приготвяне: 20 мин
Количество: 6 порции
Продукти:  300 г ягоди (нарязани на 
филийки)  3 с. л. прясно изцеден сок 
от лайм  2 с. л. мед  300 г пре-
сен спанак  300 запържено пилешко 
филе, предварително нарязано на иви-
ци  3/4 ч. ч. орехи (запечени и смле-
ни)  сол и черен пипер на вкус
Приготвяне: 1. В блендер смелете на 
пюре 3/4 ч. ч. ягоди със сока от лайм, 
меда, 1/4 ч. л. сол и 1/8 ч. л. смлян 
черен пипер и малко олио. 2. Измийте 
спанака и го отцедете. В голяма купа 
смесете листата му (по-големите мо-
жете да накъсате на парчета) със за-
пържените парчета пилешко филе и 
останалите ягоди. Залейте салатата с 
част от приготвения сос и я поръсе-
те с орехите. Останалия сос прелейте 
в сосиера и я сложете на масата.
ДИЕТИЧНА РАВНОСМЕТКА: Във 
всяка порция се съдържат 220 кал, 
19 г белтъчини, 10 г въглехидрати, 
13 г мазнини (2 г от които насите-
ни), 8 г фибри, 40 мг холестерол, 200 
мг натрий.

Зеленчуково ризото 
със скариди

Време за приготвяне: 45 мин
Количество: 6 порции
Продукти:  1 л пилешки бульон, 1 
1/4 ч. ч. вода  1/2 ч. ч.  сухо бяло 
вино  250 г пресен или замразен зе-
лен фасул или аспержи  1 с. л. зех-
тин  1 глава лук и 1 морков (нарязан 
на ситно)  2 ч. ч. ориз  450 г ска-
риди  1 ч. ч. замразен зелен грах  2 
с. л. прясно изцеден лимонов сок  1 
с. л. нарязан на дребно магданоз  сол 
и черен пипер на вкус
Приготвяне: 1. Кипнете бульона, во-
дата и виното, добавете фасула (ас-
пержите), варете 2 мин, извадете фа-
сула (аспержите) с решетъчна лъжи-
ца. 2. Смесете лука, зехтина и наря-
зания морков в дълбок тиган и заду-

Зеленчуково ризото 
със скариди
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шете сместа до омекване на зеленчу-
ците. Добавете ориза, разбъркайте и 
задушавайте още 1 мин. 3. Налейте 
бульона, похлупете тигана и задуша-
вайте на средно силен котлон 15–20 
мин, докато течността се изпари, а 
оризът омекне. Разбъркайте. 4. Доба-
вете скаридите, граха и зеления боб 
(аспержите) в ризотото. Захлупете и 
задушавайте на силен огън 3–4 мин до 
пълна готовност на скаридите. Не ос-
тавяйте прекалено дълго ризотото на 
котлона! В първия момент то може 
да ви се стори малко воднисто, но 
консистенцията му ще се промени ня-
колко минути след като го отстра-
ните от огъня. Добавете лимоновия 
сок, магданоза и подправки на вкус.
ДИЕТИЧНА РАВНОСМЕТКА: Във 
всяка порция се съдържат 425 кал, 24 
г белтъчини, 67 г въглехидрати, 4 г 
мазнини (от тях 1 г наситени), 3 г 
фибри, 115 мг холестерол, 545 мг на-
трий.

Фаршировани домати
Време за приготвяне: 1 час и 30 мин
Количество: 6 порции
Продукти:  1/2 ч. ч кафяв ориз  1 
с. л. зехтин  1 средно голяма глава 
лук (нарязана на ситно)  500 г кайма 
от телешко месо  2 кг големи до-
мати  1/3 ч. ч. нарязани листа от 
прясна мента  1/2 ч. л. канела  60 г 
сирене фета  1/4 ч. ч. сухар за пани-
ране  сол и черен пипер на вкус
Приготвяне: 1. Загрейте фурната до 
180 °С. Сварете кафявия ориз. 2. В 
тиган загрейте зехтина, добавете 

лука и го задушавайте 10 мин, като 
от време на време го разбърквате. 
Прибавете каймата, половината от 
ментата, канелата, по 1 ч. л. сол и 
черен пипер. Гответе 5–6 мин, дока-
то месото загуби червения си цвят, 
като периодично разбърквате. Доба-
вете останалата мента. 3. Отреже-
те „капачетата“ на доматите, из-
дълбайте ги с лъжица и ги подредете 
в тава. За приготвянето на пълнежа 
ще ви трябва 1 ч. ч. от издълбана-
та сърцевина на доматите, нарязана 

на дребно. Другото можете да изхвър-
лите. Смесете нарязаната сърцевина 
с ориза, сиренето фета и каймата. 
4. Напълнете доматите със сместа и 
ги сложете в тава за печене. Посипе-
те ги със сухар за паниране. Печете 
ги 25–30 мин до образуване на златис-
та коричка. Украсете ги с мента. 
ДИЕТИЧНА РАВНОСМЕТКА: 270 
кал, 26 г белтъчини, 21 г въглехидра-
ти, 10 г мазнини (от тях 3 г наси-
тени), 4 г фибри, 50 мг холестерол, 
285 мг натрий.

Фаршировани домати
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„Б
аща ми е лекар и винаги 
ми се струваше, че на него 
му е разкрита някаква ог-
ромна тайна за човешкото 

тяло, която е недостъпна за други-
те хора. Когато като малка се разбо-
леех, баща ми започваше да ме пита 
какво ме боли, а аз много се стра-
хувах да му кажа истината, защото 
можеше да реши, че болестта ми е 
много опасна. Всяка настинка ми при-
личаше на симптом на страшно забо-
ляване. И днес, като ходя на лекар, се 
опасявам, че той ще заключи, че съм 
неизлечимо болна. Този страх се коре-
ни в невежеството ми – не разбирам 
какво се случва в тялото ми. За ле-
карите обаче всичко е ясно...“ 
С тази изповед на едно младо мо-

миче се опитваме да пристъпим към 
отговора на въпроса 

ЗАЩО МНОГО ПАЦИЕНТИ ЛЪЖАТ 
или по-скоро, защо се опитват да ко-
ригират вербално реалността в ле-
карския кабинет. За щастие въпре-
ки лъжите, които изричаме, лекарите 
успяват да ни лекуват, стига, разби-
ра се, да не сме неизлечимо болни от 
своята „истина“ за действителното 

ни състояние. 
Ние сме склонни да гледаме на док-

тора като на същество, което стои 
над всичко и всички. Той е маг, кой-
то знае за живота и смъртта неща, 
които са загадка за нас. В същото 
време често лекарят постъпва като 
съдия – обвинява ни, че сме сбърка-
ли в нещо, че сме постъпили непра-
вилно. Затова някои пациенти не се 
чувстват комфортно да се разкри-
ват напълно пред лекаря и се стре-
мят да избегнат това чрез симула-
ции и лъжи. 
Но лекарят не е виновен за тези 

наши усещания, тъй като той е приз-
ван да си върши работата – да ни 
помага да облекчим страданията си и 
да ни съветва да избягваме грешки-
те, които правим, за да сме здрави. 
В своята практика лекарите, особено 
онколозите, често се срещат с паци-
енти, които отказват да се изслед-
ват, опитвайки се да заблудят себе 
си, докторите и близките си. Един 
от онколозите, с които разговаряхме, 
ни разказа историята на 42-годишна 
пациентка с рак в напреднал стадий. 
„Предстоеше є да каже на 16-годиш-
ния си син, че ще остане пълен си-

рак.“ Жената нямала никакви родни-
ни, понеже самата била дете сираче 
(майка є била починала от същия вид 
рак). В края на дните си тя споде-
лила с лекарите, че ако можела да 
върне лентата назад, нямало да крие 
нищо от лекарите, те щели навре-
ме да разберат за болестта є, към 
която очевидно тя имала генетична 
предразположеност. 
Каква е причината обаче за истин-

ското є поведение и за поведение-
то на т. нар. лъжци в лекарския ка-
бинет? 

СТАРА ПСИХОТРАВМА 
Възможно е, ако човек е имал от-

ношения с тежко болен свой роднина 
или близък, да е направил за себе си 
следния извод: „Да си болен, е страш-
но, болните хора са никому ненуж-
ни.“ Тази натрапчива мисъл включ-
ва защитните механизми на психика-
та. Такъв човек пренебрегва собст-
вените си потребности и превръща 
в приоритет нуждите на родители-
те и децата си. Не се обръща към 
лекар своевременно, не се занимава с 
профилактика и „забравя“, че болес-
тта му може да се превърне в дра-
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НА ЛЪЖАТА 
КРАКАТА СА БОЛНИ
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ма не само за него, но и за всичките 
му близки хора. 

СОЦИАЛНИ МИТОВЕ 
Болният човек се възприема като 

потенциално застрашен от загуба на 
работа, семейство и приятели. Друго 
пагубно вярване, което натрапва со-
циумът, е недоверие във възможност-
ите на родната медицина и издига-
не в култ на лечението в чужбина. 
Към тази група можем да причислим 
и хората с поведение, продиктувано 
от липса на информация за методите 
на профилактика, диагностика и ле-
чение на различни заболявания. Въпре-
ки огромния напредък на медицината 
днес все още доста хора са абсолют-
но убедени, че болестта рак винаги е 
с фатален край. Статистиката оба-
че сочи, че почти 90% от злокачест-
вените образувания, открити в ранен 
стадий, са лечими. 

СИМПАТИЯ

Когато цялото семейство посеща-
ва един и същ лекар, настъпва усеща-
нето, че този лекар е много дълбоко 
посветен в семейните „тайни“ и би-
дейки нашият доверен човек, той се 
превръща и в наш близък, към когото 
изпитваме симпатия. В този случай е 
напълно разбираемо защо премълчава-
те пред лекаря си факта, че посеща-
вате хомеопат, за да облекчите на-
пример болките във врата си. Мно-
го по-лесно ви е да приемете изписа-
ната от семейния ви лекар рецепта, 
отколкото да признаете, че негово-
то традиционно лечение не ви пома-
га. Лъжете го един вид от симпатия, 
страхувате се да не засегнете него-
вите чувства или някой да му каже, 
че сте го предали. 
Други пациенти лъжат лекаря си 

пък, защото смятат, че той не може 
нито да ги изслуша, нито да им по-
могне. Имайте предвид, че ако на 
своя глава решите да смесите класи-
ческите лекарства с тези на расти-
телна основа и премълчите това, из-
лагате организма си на сериозна опас-
ност. Правени са изследвания, които 
доказват, че повече от 60% от хо-
рата попадат в болница поради прие-
мането на несъчетаеми медикаменти, 
предписани им от различни лекари. 
Препоръчително е приемът на всич-
ки медикаменти и хранителни добав-
ки да се обсъжда с личния лекар. Не 

забравяйте, че ако даден медикамент 
има растителен произход, то това не 
означава, че е безобидeн и може да се 
съчетава с всичко. 

ЧУВСТВО ЗА СРАМ И ВИНА

Наистина е трудно без капчица сму-
щение да признаете пред лекаря, че 
имате микоза или други някакви про-
блеми в интимната област. „Впрочем 
ние сме за това, за да чуем цялата 
истина – сподели с нас софийски ги-
неколог. – Извън кабинета все едно 
нищо не сме видели и нищо не сме 
чули. Длъжни сме да спазваме лекар-
ска тайна и всичко, което се случ-
ва в кабинета, остава заключено зад 
неговите врати и стени. Пациентът 
не трябва да рискува и да премълча-
ва проблемите си. В нашата област 
това може да доведе до безплодие, а 
в същото време медицината разпола-
га с много медикаменти, които биха 
могли да овладеят всяка инфекция.“
От изключително значение е част 

от жените да преодолеят чувство-
то за вина, което изпитват от ня-
кои свои вредни навици. Добре е да 
признаете пред гинеколога, че пуши-
те, ако сте вече бременна, или пък 
ако сте отшили при него, за да ви 
предпише противозачатъчни хапчета, 
които никак не е хубаво да приема-
те заедно с повече от кутия цигари 
на ден. Ако признаете, че не можете 
да откажете цигарите, вероятно той 
ще ви предпише нещо, което може да 
се съчетава с пушенето. Бъдете спо-
койни, защото лекарят със сигурност 
няма да ви похвали, ако разбере, че 
пушите, но той е длъжен да не дава 
морални оценки на вашето поведение.  

СТРАХ

„Веднъж, когато отидох при лекаря 
с оплаквания за болки в гърба, мно-
го старателно премълчах някои неща, 
за да смекча симптомите. Страхувах 
се да бъда честен с лекаря, както и 
със самия себе си. Не ми се искаше 
да призная, че съм болен“ – сподели с 
нас Валентин, на 32 години.
„Страхувах се, че ще ми откри-

ят рак на шийката на матката или 
нещо друго много лошо, и затова не 
бях посещавала гинеколог от ражда-
нето на сина си, който е вече на 16 
години“ – обогати представите ни по 
темата 46-годишната Мария.
Ако разпознавате страховете си в 

изказванията на тези хора, то вие 
също трябва да се опитате да разбе-
рете едно – когато страхът така ви 
е парализирал, че ви пречи да дейст-
вате, това може да бъде опасно за 
живота ви. Ако ви е трудно да гово-
рите точно с този лекар, при когото 
сте отишли, обърнете се към друг 
специалист. Не губете време, защото 
много от страховете ви могат да се 
изпълнят точно защото сте пропус-
нали първия удобен момент, в който 
да споделите всичко с лекаря. 

КОРИСТ  
Когато послъгвате, за да получите 

рецепта за антидепресант или сънот-
ворно или пък за да се сдобиете с 
болничен, имайте предвид, че с тези 
лъжи лекарите вече са запознати. Не 
се опитвайте да шикалкавите зара-
ди нещо подобно, защото играта с 
медикаменти е опасна. В дългосрочна 
перспектива злоупотребата с гореспо-
менатите лекарства може да доведе 
до проблеми с черния дроб, сърцето 
и щитовидната жлеза. А лъжата за 
болничен? Какво да ви кажем? Ако не 
ви дават отпуска, за да отидете на 
море – може да излъжете. Но не го 
правете повече от веднъж годишно. 

ЖЕЛАНИЕ ДА ПРИВЛЕЧЕТЕ 
ВНИМАНИЕТО

Кой от нас в детството си не е 
мечтал да бъде болен, за да не оти-
де на училище? Желанието да избег-
нете нещо неприятно или да привле-
чете внимание може да се превърне в 
порочна практика и когато сте вече 
възрастни. Подобно поведение е из-
ключително опасно, защото лекарят 
трябва да знае истината, за да вземе 
правилното решение. 
Откровеността със самите нас е 

не по-малко важна от това да бъдем 
откровени с лекаря. Медикът може 
да ви помогне при диагностиката, да 
ви създаде подходящи условия за лече-
ние. А здравето ни зависи много от 
самите нас, от нашето внимание и 
от любовта ни към самите себе си 
просто защото тази любов винаги е 
взаимна. Доверителното отношение, 
както вече споменахме, трябва да се 
превърне в основен принцип на това 
общуване. 
Обикновено най-добрият лекар е 

този, на когато пациентът казва ис-
тината. 

Бела, брой 6 (136), 2009 55



К
огато става дума за мелано-
цитни невуси (така медиците 
наричат бенките), разположени 
на места, където могат слу-

чайно да бъдат разранени, дермато-
лозите са привърженици на принципа 
„Няма бенки – няма проблеми!“. Трав-
ма – това е една от разпростране-
ните причини за развитие на злока-
чествен тумор на мястото на бен-
ката. Меланом може да се образува 

практически от всяка пигментация 
по кожата. Неприятности очаквай-
те както от черните бенки, така 
и от по-светлокафявите. Макар че 
колкото по-тъмна на цвят е бенка-
та, толкова по-голям е рискът от 
превръщането є в злокачествен ту-
мор. Най-добре е такива бенки да бъ-
дат отстранени още в детството – 
до началото на половото съзряване. 
Еднозначно трябва да бъдат елими-

нирани невусите, които се намират 
на бузите или брадичката на лицето 
на някое момче. Не дай боже, когато 
момчето стане мъж и почне да се 
бръсне, да отреже, без да иска, така-
ва бенка с бръснача... Задължително 
трябва да се простите с родилните 
петна, скрити под косата (при ми-
ене на главата тяхното разраняване 
е много вероятно), на гърба (легнали 
върху него, ние прекарваме по-голяма-
та част от нощта), на местата по 
тялото, които са в съприкосновение 
с дрехи (на шията, под мишниците, в 
областта на талията и слабините). 
Бенките, които се намират на други 
места, не е задължително да премах-
вате, стига да не загрозяват външ-
ния ви вид. Но за всеки случай ги на-
блюдавайте внимателно. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Неотдавна повечето лекари оглеж-
даха подозрителните бенки под лупа, 
за да анализират очертанията и оц-
ветяването им. Но наскоро специали-
стите се въоръжиха с дерматоскопи, 
с чиято помощ се диагностицира ме-
ланом в ранен стадий. Диагностика-
та на доброкачествеността на бен-
ката се прави със специална оптика, 
чрез която изображението може да 
се увеличи до 10 пъти и да се раз-
гледа структурата и на скритата в 
дълбоките кожни слоеве част от об-
разуванието. С
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НЯМА БЕНКИ – 
НЯМА ПРОБЛЕМИ
НЯМА БЕНКИ – 
НЯМА ПРОБЛЕМИ

СПОРЕД НАРОДНИТЕ ПОВЕРИЯ МНОГОТО БЕНКИ ПО ТЯЛОТО 
СА НА ЩАСТИЕ. НО ЛЕКАРИТЕ СА НА СЪВСЕМ ДРУГО МНЕНИЕ. 
КОГА СЕ НАЛАГА ДА ПРЕМАХНЕМ ОПЕРАТИВНО БЕНКАТА?

Рискът от появата на меланом по принцип е 1%. За тези, 
които имат до 25 бенки – 1,5%. За притежателите на 100 
и повече бенки – 10%. При неблагоприятна наследственост 
тази опасност нараства до 50–80%.
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А някои онколози разполагат и с 
видеоскоп – миниатюрна видеокаме-
ра, свързана с компютър. Неговата 
оптика увеличава изображението на 
бенката до 60 пъти. Самото изо-
бражение се обработва компютърно 
и на тази база се изготвя заключе-
нието за характера на пигментното 
петно. Ако всичко е наред, бенката 
просто трябва да се наблюдава по-
внимателно. Изображението є се за-
писва в компютъра и при нужда след 
време може да се сравни с ново та-
кова и да се установи дали се е раз-
вила в неблагоприятна посока. И още 
едно предимство на новата техни-

ка е възможността, която тя дава 
на специалиста да изпрати снимка до 
друг специалист и да се консултира с 
него, в случай че се колебае за поста-
вяне на диагнозата.

ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

Какъв начин за отстраняване на 
бенката да изберете? Това може да 
реши само специалист. Онова, което 
задължително трябва да направите, е 
да се подложите на операция в спе-
циализирана клиника или в институт 
за красота. 

ХИРУРГИЧЕН МЕТОД

Той е традиционният. За предпочи-
тане е в случаите, когато безопас-
ността на бенката предизвиква съм-
нения у лекаря. Минусът на този ме-
тод – забележима следа по кожата 
след операцията. Не бива да прибяг-
ват до скалпела онези, които стра-
дат от заболяване на сърдечносъдова-
та система и на кожата. 

КРИОДЕСТРУКЦИЯ

Бенката се изгаря с течен азот. 
Процедурата рядко се прилага на ли-
цето и по откритите участъци на 
тялото, защото изисква допълнител-
ни манипулации и мястото на рана-
та дълго време е покрито с коричка. 
Предимството на този метод е, че 
разрушената със студ тъкан си ос-
тава на мястото и предпазва рана-
та от инфектиране. Минусът – има 
голяма опасност специалистът да 
не уцели точната дълбочина на въз-
действие и да провокира изгаряне на 
съседните тъкани с последващо обра-
зуване на траен белег.

ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ 

Представлява разрушаване на тъкан-
та с високочестотен ток. С един се-
анс можете да се избавите от релеф-
ните бенки. Освен това този метод 
(както и хирургическият) позволява 
да се вземе част от новообразувание-
то за анализ, но операцията може да 
остави видими следи върху кожата. 

ЛАЗЕР

Процедурата е известна и като ла-

зерна коагулация. Лъчът на лазера от-
странява бенката на слоеве, изгаряй-
ки заедно с това и дребните кръво-
носни съдове. Методът е безкръвен, 
способства по-бързото заздравяване 
на раната. Следоперативните беле-
зи са почти незабележими. Процеду-
рата протича под местна анестезия 
(упойка). Лазерът с въглероден дву-
окис се предпочита за отстранява-
не на дълбоки бенки, а ербиевият (с 
ербиев окис) – за отстраняване на 
повърхностни бенки. Целият процес 
по елиминирането на бенките с лазер 
отнема 1–2 минути. Благодарение на 
фиксираната дълбочина на въздейст-
вие лазерът уврежда минимално окол-
ните тъкани и обезпечава добър коз-
метичен резултат. 

Фотодинамична 
терапия
Не мо жем да на ре чем ла зер на та коа гу ла-

ция най-но вия ме тод. За такъв мо жем да об-

явим фо то ди на мич на та те ра пия. Тя се при-

ла га за от стран ява не на но вооб ра зу ва ния, 

кои то ве че са за поч на ли да се из раж дат в 

злока чес тве ни. Вър ху бен ка та или бра да-

ви ца та се на нася спе циа лен крем. Не го ви-

те ак тив ни ком по нен ти се нат руп ват в из-

ме не ни те клет ки. След то ва но вооб ра зу ва-

ние то се об лъч ва с ул тра вио ле то ва свет-

ли на. В ре зул тат на то ва клет ки те, в кои-

то е пос та вен спе циал ният крем, из цяло се 

раз ру ша ват, а здра ви те ос та ват съ вър ше-

но нев ре ди ми.

Предимството на то зи най-нов ме тод е, че 

след него не ос та ват ни как ви бе ле зи. То-

ва е ис тин ски про бив в дер ма то ло гия та. 

Но то зи ме тод още не се при ла га ши ро ко. 

И, раз би ра се, има еди н ми нус – стру ва мно-

го скъ по.

РАДИОХИРУРГИЯ

Това е алтернативен метод за без-
контактно и безболезнено премахва-
не на предимно повърхностни бенки с 
високочестотни радиовълни. Радионо-
жът нагрява и изпарява клеткита на 
кожата, но самият той не се нагря-
ва и не нанася термични и механични 
поражения върху кожата. Едновремен-
но с това апаратът изсича бенката, 
спира кръвта и дезинфекцира място-
то на разреза, осигурявайки бързото 
зарастване на раната.

КАКВО 
ПРЕДСКАЗВАТ 
БЕНКИТЕ

В древността по бенките гадае-

ли каква ще бъде съдбата на ново-

роденото. По тази тема са изписа-

ни много трактати, които са зале-

гнали в основата на древната наука 

молеоскопия. Какво означава бенка, 

разположена на/над...

...темето – ГОЛЯМ УМ

...челото – УСПЕХ ЗА МЪЖЕТЕ 
И ПЛОДОВИТОСТ ЗА ЖЕНИТЕ
...лявата буза – ТЪГА И ГРИЖИ
...горната устна – ГОЛЯМ УС-
ПЕХ
...брадичката – ПАРИ И ДЪЛГО-
ЛЕТИЕ
...шията – СИЛА И КРЕПКО 
ЗДРАВЕ (но симетричните от 
двете страни на шията бенки 
предупреждават за ОПАСНОСТИ 
В ЖИВОТА)
...дясната ръка – ХАЗАРТНА 
СТРАСТ ПРИ МЪЖЕТЕ И ПОЛУ-
ЧАВАНЕ НА ГОЛЯМО НАСЛЕД-
СТВО ПРИ ЖЕНИТЕ
...лявата китка – ПЕЧАЛ
...тила – УСПЕХ В ДЕЛОВИЯ 
ЖИВОТ
...гърба – ЗАЩИТА ОТ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ
...дясното рамо – ЗДРАВЕ, РЕ-
ШИТЕЛНОСТ, ПРЕДПРИЕМЧИ-
ВОСТ ПРИ МЪЖЕТЕ И УСПЕХ 
В ЛЮБОВТА ПРИ ЖЕНИТЕ
...на лявата гръд – ТРУДНОСТИ
...на крака или стъпалото – 
СМЕЛОСТ ПРИ МЪЖЕТЕ И СА-
МОТА ПРИ ЖЕНИТЕ

2–3 ПЪТИ ГОДИШНО (ОСОБЕНО СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕ ОТ ЛЯТНА 
ОТПУСКА ИЛИ ОТ ЕКСКУРЗИЯ НА ЮГ) ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ВНИМАТЕЛЕН 
ПРЕГЛЕД НА БЕНКИТЕ. НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ 

ДА ГИ ОТСТРАНИТЕ САМОСИНДИКАЛНО В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ!

Я
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ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЛИЧНИЯ ОПИТ

С
лучаите, в които тра-
диционната медицина 
не може да помогне, са 
наистина много, осо-

бено когато става дума за 
малки деца. Детските лека-
ри са с „вързани ръце“, за-
щото не разполагат с дос-
татъчно лекарства, които 
да могат да се прилагат в 
тази крехка възраст. Мно-
го малко са медикаментите, 
които са доказано безвред-
ни и подходящи за бебета и 
деца под 3 години. Лично на 
мен ми се е случвало педи-
атърът на дъщеря ми, коя-
то е на година и половина, 
да є изписва лекарство, ко-
ето, като купих, установих, 
че е за деца над 5-годишна 
възраст. Когато се обадих 

на лекаря, той каза: 

„Е, НИЩО НЯМА 
ДА Є СТАНЕ“ 

Естествено, не дадох ле-
карството на дъщеря си. 
Впоследствие същата тази 
ситуация се повтори още 
няколко пъти с други лекари 
и други лекарства. Оказа се, 
че почти няма родител, на 
когото да не му се е случва-
ло. Като човек, учил фарма-
кология, за разлика от част 
от детските лекари, кои-
то явно са проспали този 
семестър, мога да ви кажа, 
че фармацевтичните проду-
кти са опасни, особено ако 
не са съобразени с възрас-
тта. Детският организъм е 
не просто по-малък, той е 

и по-незрял. Подобна безот-
говорност при изписването 
на лекарства за мен лично е 
престъпна. 
Никога не съм била при-

върженик на алтернативна-
та медицина. Когато става 
въпрос за нещо толкова ва-
жно, колкото е здравето на 
човека, у мен винаги е надде-
лявало консервативното ми-
слене. Но рано или късно в 
живота на всекиго се случва 
нещо, което пречупва стере-
отипа и променя начина му 
на мислене. Обикновено тази 
промяна започва 

СЛЕД СБЛЪСЪКА СЪС 
СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ 

Когато изчерпиш всич-
ки варианти за решение на 

проблема и нито един от 
тях не помогне, си принуден 
да разшириш кръгозора си 
отвъд границите на тради-
ционното и да търсиш ре-
шението със средства, кои-
то до вчера са били непри-
емливи за теб. 
Дъщеря ми беше на годин-

ка и четири месеца, когато 
след силна уплаха отключи 
комплекс от симптоми, на-
подобяващи страховата не-
вроза при възрастни. Допре-
ди тази случка нощем спеше 
спокойно; не се страхуваше 
от животни, дори напротив 
– много им се радваше; не 
се страхуваше от непозна-
ти; обичаше вечерното къ-
пане и не е имала страх от 
водата; абсолютно всичко є 
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беше наред. И така до Нова 
година. Събуди се от гърме-
жите навън около 22.00 ч. 
въпреки радиото, което бях 
пуснала с надеждата да не 
чуе шума отвън. Не можа 
да заспи отново, беше я 
страх. Светнахме лампата, 
дадохме є любимите играч-
ки, пуснахме є телевизора, 
но с нищо не успяхме да я 
разсеем. До полунощ вече се 
беше разтреперила от гър-
мящите и трещящи пират-
ки и ракети. А следващият 
ден се превърна за нас в 

ИСТИНСКИ КОШМАР 
Нищо не беше същото, все 

едно гледах не моето, а ня-
кое непознато дете. Беше 
отключила страх към абсо-
лютно всичко. Не се отде-
ляше от мен дори за миг. 
Ако излезех от стаята, тя 
изпадаше в истерия, въпре-
ки че баба є оставаше при 
нея, за да не е сама в по-
мещението. Когато излиза-
хме на разходка, се плаше-
ше от всичко наоколо – от 
непознатите хора, на които 
до предишния ден се рад-
ваше, усмихваше и с кои-
то приказваше непринудено. 
Ако видеше куче, та дори 
и на голямо разстояние от 

нас, започваше да плаче и да 
трепери. Категорично от-
казваше да ходи сама, тряб-
ваше да е или в количката, 
или в ръцете ми. В момен-
та, в който я пуснех на зе-
мята, тя започваше да пла-
че и не помръдваше от мяс-
тото си. Не искаше да иг-
рае и на детската площадка, 
плашеше се дори от децата. 
Вечер се страхуваше и от 
къпането. Започваше да пла-
че в момента, в който види 
коритото и водата. А прис-
пиването є беше мисия не-
възможна. Сочеше прозорци-
те и с ококорени от страх 
очи повтаряше: „Бум! Бум!“ 
Вечер нищо не беше в със-
тояние да я успокои – нито 
книжки, нито играчки, нито 
песни, нито обяснения... 

ПЛАЧЕШЕ БЕЗУТЕШНО 
ДО ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ 

През следващите дни за-
почна да заспива по-рано – 
към 4–5 часа призори, но не 
защото се бе успокоила, а 
от изтощение. Липсата на 
сън през нощта я правеше 
изключително изнервена през 
деня. Пресипна от постоян-
ния плач, но продължаваше 
да плаче с едвам доловимо, 
дрезгаво гласче. Не мога да 
ви опиша какво преживявах, 
гледайки я в това състоя-
ние. Страхувах се за нея, а 
липсата на яснота, кога и 
как ще се оправи, силно ме 
потискаше. 
След няколко дни се кон-

султирахме с педиатъра, 
който я следи. Специалис-
тът обясни, че нищо не мо-
жело да се направи и че с 
времето щяло да є мине. 
След като отказах да при-
ема подобно поведение и да 
чакам времето да я „леку-
ва“, педиатърът се прину-
ди да є изпише успокоява-
що лекарство. Започнахме 
да є го даваме, но вместо 
да я успокои, то я замайва-
ше. Дъщеря ми стана напъл-
но неадекватна, отпусната 
и вяла. Това се съпровож-
даше от тотална липса на 
координация, едвам се дър-
жеше на краката си, върве-
ше като пияна, блъскаше се 

в столовете... 

ВМЕСТО УСПОКОЕНА 
ТЯ БЕШЕ УПОЕНА 

Спря да говори и да иг-
рае. Всеки следващ ден тези 
симптоми и отпуснатостта 
є се засилваха. След 5 дни 
спрях безумното „лечение“ 
и всички страхове се върна-
ха, безспирният плач вечер – 
също. Никой вкъщи не беше 
спал през нощта вече пове-
че от две седмици. Всички 
бяхме изтощени и уплашени. 
Не знаехме какво да правим 
и към кого да се обърнем. 
В този момент моя прия-

телка ме посъветва да оти-
дем на хомеопат. Въпреки 
предубежденията ми към ал-
тернативната медицина ре-
ших да пробвам. Нито аз, 
нито съпругът ми вярвахме, 
че това ще помогне, но го 
направихме. 
Консултацията продължи 

час и половина, но не усети-
хме как мина времето. Же-

ната, при която отидохме, 
беше изключително мила. За-
позна се с цялата „история“ 
на дъщеря ни – от ражда-
нето є до днес. Попита за 
всичко, за което можете да 
се сетите – режим на хра-
нене и сън, игри, поведение, 
емоции, заболявания... 
Успокои ни. Каза, че е има-

ла в практиката си много 
по-тежки случаи от нашия 
и че всичко щяло да мине 
много по-бързо, отколкото 
мислим. 

ИЗПИСА НИ КАПКИ

които трябваше да дадем 
на малката само 3 пъти – 
тази вечер, на следващата 
сутрин и на следващата ве-
чер. Обеща ни, че още през 
първата вечер ще се убе-
дим в ефективността на 
това лекарство, а на след-
ващия ден всичко ще е по-
старому. Помислих си, че 
това, което казва, е невъз-
можно, освен ако капките 

Подобното – 
С ПОДОБНО
Думата „хомеопатия“ идва от 

гръцки език (homoios – подобен, 

и pathos – страдание). Основ-

ният лечебен принцип на хоме-

опатията е, че подобното се 

лекува с подобно. Това означа-

ва, че на пациент с определе-

ни симптоми се предписва та-

кова хомеопатично лекарство, 

което е приготвено от веще-

ство, предизвикващо в по-голе-

ми дози подобни оплаквания при 

здрави хора. Подходът, който 

прилага хомеопатията, е холис-

тичен по своята същност. Тя 

не лекува отделно физически-

те, умствените и емоционал-

ните проблеми, а ги разглежда 

като взаимносвързани страни 

на болестта. Хомеопатичното 

предписание е строго индиви-

дуално, като за една и съща бо-

лест при различните хора чес-

то се назначават различни ле-

карства.
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не са вълшебни.
Вече отдавна не вярвам в 

чудеса, но това не попречи 
на чудото да стане. Капки-
те наистина се оказаха въл-
шебни. Още същата вечер, 
след като ги дадох на дъ-
щеря ми, тя спа непробудно 
до сутринта. На следващия 
ден беше весела и усмихна-
та. Не я бях виждала така 
отпреди Нова година. Да-
дохме є „вълшебните“ кап-
ки (вече така ги наричаме 
всички вкъщи) още само два 
пъти и всичките є страхове 
изчезнаха като с магическа 
пръчка – разходките ни на-
вън отново станаха прият-
ни, вече не се плашеше от 
колите и хората на улицата, 
радваше се на животните 
и играеше с децата на пло-
щадката. Страхът от вода-
та също се стопи и вечер-
ното къпане вече не беше 
съпроводено с плач. Приспи-
ването отново стана бър-
зо и лесно, а сънят є – 
дълбок и спокоен. Дните ни 
пак бяха изпълнени със смях 
и игри... 
Два месеца след тази случ-

ка дъщеря ми 

ВДИГНА ТЕМПЕРАТУРА 
Кръвната є картина беше 

добра, нямаше данни за въз-
паление и педиатърът ни из-
писа традиционните лекар-
ства за сваляне на темпе-
ратура. Действието им се 
оказа краткотрайно – тем-
пературата спадаше за 3–4 

часа, след което пак се по-
качваше. Нощем ситуацията 
се влоши. Не смеех да зас-
пя от страх температура-
та да не мине 40 градуса и 
детето ми да направи гърч. 
На четвъртия ден решихме 
с баща є да спрем да є да-
ваме лекарства и да опи-
таме с хомеопатично сред-
ство. От него температу-
рата спадна и повече не се 
повиши.
Тези два случая изчерпват 

целия ми личен опит с хо-
меопатията, но се запознах 
с опита на още много хора 
и най-хубавото е, че няма-
ше нито един недоволен или 
разочарован от този метод 
на лечение. Вече съм спокой-
на, че каквото и да се слу-
чи, има към кого да се обър-
на и здравето на детето 
ми ще се възвърне по най-
бързия и безопасен за него 
начин – без антибиотици и 
други лекарства с 

КУП СТРАНИЧНИ ДЕЙСТ-
ВИЯ И МАЛКО ПОЛЗИ

В книгата си „Науката хо-
меопатия“ Георгос Витулкас 
пише: „Нека помислим каква 
би трябвало да бъде идеал-
ната терапевтична систе-
ма. Естествено, тя тряб-
ва да бъде ефективна, но 
ефективна при минимален 
или в идеалния случай без 
никакъв риск за пациента. 
Тя не трябва да е прекалено 
скъпа и, разбира се, трябва 
да е достъпна и разбираема 

за всички членове на обще-
ството.“ 
Хомеопатията отгова-

ря изцяло на тези „изисква-
ния“, а традиционната ме-
дицина все повече се от-
далечава от тях. Нейната 
ефективност е съпроводена 
от риска от странични ре-
акции и е недостъпна заради 
все по-високи цени на фар-
мацевтичните продукти. Но 
това не е най-лошото. Тра-
диционната медицина про-
дължава да разглежда чове-
ка предимно като физика, 
а той е много повече от 
това. 

ЧОВЕШКИЯТ ДУХ 
И ЧОВЕШКОТО ТЯЛО 

са свързани в едно нераз-
ривно цяло. Това виждане 
за човека е било популярно 
още в древността. Следни-
ят цитат е от древен шу-
мерски текст и ни убеж-
дава в същото: „Почитай 
тялото си, което е твой 
представител в тази все-
лена. Неговото великолепие 
не е случайно. То е струк-

турата, чрез която трябва 
да дойдат делата ни; чрез 
него говори духът... Плъ-
тта и духът са двете фор-
ми на твоето съществу-
ване в пространството и 
времето. Който пренебрег-
не едното от тях, попада в 
Хаоса. Тъй е писано...“
Може би точно това, че 

съвременната медицина тре-
тира само плътта ни, е 
причината тя да всява по-
скоро хаос, отколкото ред 
и хармония. Телата ни не са 
изпитателни площадки на 
фармацевтичните компании 
и вътрешните ни сили вече 
се изчерпват. Вместо здра-
ве получаваме странични ре-
акции, при това на все по-
висока цена. 
Живеем в XXI век, а не 

в средновековието. Когато 
поискаме здраве, трябва да 
го получим, и то на достъп-
на, а не на безсрамна цена. 
Вярвам в хомеопатията и 
я препоръчвам точно защо-
то отговаря на века, в кой-
то живеем.

Дарина ЦОНКОВА
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КАКВО ЛЕКУВА
Още Хипократ е казал: 

„ПО-ВАЖНО Е ДА ЗНАЕМ КАКЪВ Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО Е БОЛЕН, 

ОТКОЛКОТО ОТ КАКВА БОЛЕСТ Е БОЛЕН.“ 

Изборът на хомеопатично лекарство е съобразен не само с основното оплакване на пациен-

та, но и със спецификата на протичане на болестта при всеки отделен човек и с неговите 

индивидуални особености. Хомеопатията е ефикасен метод за профилактика, но и за лечение 

на състояния, възникнали от силен стрес при деца и възрастни – уплах, шок, загуба на бли-

зък човек. 

При лечението няма възрастови ограничения и противопоказания. Докато традиционната ме-

дицина създава и борави с все по-силни и токсични медикаменти, които сами по себе си се 

превръщат в сериозна заплаха за здравето на човека, то хомеопатичните лекарства не са 

токсични и не се натрупват в организма, при тях не се развиват зависимост и привикване. Те 

стимулират собствените защитни сили на организма и лечението протича по естествен на-

чин.

С хомеопатия могат да се лекуват последиците от физически или психически травми (нощно 

напикаване след силна уплаха, заекване, страхова невроза, хронично главоболие след травма 

на главата и др.). Тя е много ефикасна при настинка и грип или често повтарящи се инфекции. 

Прилага се с голям успех при житейски ситуации, в които възникват силни негативни чув-

ства – ревност, омраза, страх и др.
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

С 
глас, сравняван с този 
на великата Едит 
Пиаф, и с визия, на-
помняща за неотра-

зимата Марлене Дитрих, 
Патрисия Каас е бижуто 
на съвременната френска 
музика. Стилът є днес е 
смесица между блус, джаз 
и капка рок, но певицата 
е изпълнявала музиката на 
Клод Франсоа, Далида и 
Силви Вартан още преди 
да навърши десет години. 
С котешки поглед, дели-
катна фигура и с гласище, 
сякаш извиращо от тъм-
ните и задимени кабарета, 
тя е ярка 

ЗВЕЗДА НА ФРЕНСКИЯ 
ШАНСОН 

Макар сините є пронизва-
щи очи да подсказват нем-
ско потекло, Патрисия Каас 
всъщност е родена в мал-

кия френски град Форбах, 
близо до границата с Герма-
ния. Бъдещата звезда заед-
но с шестимата си братя 
и сестри израства в бедно 
миньорско семейство. Ари-
стократичните си черти 
сладураната дължи именно 
на майка си, по произход 
германка, с която били из-
ключително близки. Именно 
тя дава пълната си подкре-
па на осемгодишното моми-
че, твърдо решена да го на-
сърчава да гради кариера на 
сцената. „Започнах да пея 
на съвсем крехка възраст. 
Разчитах на добър слух и 
участвах във всеки певче-
ски конкурс в региона. Това 
ми доставяше невероятно 
удоволствие. Още на девет 
години участвах в група, с 
която всяка събота се под-
визавахме в различно заве-
дение“ – споделя днес Каас. 

И добавя: „Бях благослове-
на с родители, които нито 
бяха против избора ми на 
кариера, нито бяха прекале-
но взискателни.“ 
Така, докато изпълнява лю-

бимите си шансони в мест-
но кабаре, където била нае-
та още на 13-годишна въз-
раст, Патрисия е 

ЗАБЕЛЯЗАНА ОТ ТЪРСАЧ 
НА ТАЛАНТИ 

Първият є сингъл Jalouse 
е продуциран не от кого да 
е, а от самия Жерар Депар-
дийо. Мълвата гласи, че по-
пулярният актьор бил ома-
ян от деликатните черти 
на провинциалното момиче 
с кадифен и дълбок глас. 
Въпреки че песента е пъ-
лен провал, тийнейджърка-
та не се отказва от меч-
тата си да стане звезда 
и малко след това записва 

парчето Mademoiselle chante 

le blues, което я изстрел-
ва на върха на френските и 
световните класации. 
Но както често се случва, 

за съжаление успехът на го-
лемите звезди е съпроводен 
от не една или две драми в 
личен план. Така точно на 
прага на славата Патрисия 
преживява мъчително смър-
тта на майка си, а само 
няколко години по-късно – 
и на баща си. И днес, след 
почти две десетилетия, 
Каас все още не е преодо-
ляла напълно загубите. „Не, 
не мога да кажа, че по при-
рода съм тъжна, но съм 
леко меланхолична. Когато 
изгубиш майка си на 20 го-
дини, а малко по-късно – и 
баща си, няма как меланхо-
лията да не остане с теб 
до края на живота ти“ – 
разкрива се певицата. С
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Днес Патрисия има зад 
гърба си 

16 МИЛИОНА 
ПРОДАДЕНИ АЛБУМА 

и десетки престижни на-
гради. Въпреки че е супе-
робичана в не една държа-
ва, тя е от тези звезди, 
които не спират нито за 
секунда да се борят, за да 
останат на гребена на въл-
ната. А имайки предвид, 
че пее на френски, а каба-
ретният є стил е прекале-
но изискан за комерсиални-
те вкусове, пробивът при 
Каас със сигурност не е 
дошъл лесно. За да компен-
сира всички тези „пречки“, 
певицата постоянно дава 
интервюта, а водещите 
на телевизионни шоупрогра-
ми все още помнят учас-
тията є в тях. „В само-
то начало определено не ми 
беше леко. Хората посто-
янно ми натякваха, че са-
ундът ми не е достатъчно 
комерсиален. Но аз се бо-
рих със зъби и нокти и на-
правих каквото трябваше. 
Обаждах се постоянно на 
радиостанциите, за да съ-
будя интереса на аудитори-
ята. Така накрая публиката 
ме прие и прегърна песни-
те ми. Всичко това обаче 
ми костваше доста време 
и усилия, дори Mademoiselle 

chante le blues беше пуснат 
през март, а набра скорост 
чак през октомври“ – спом-
ня си Каас. 
Днес Каас се радва на не-

виждан успех и в Герма-
ния, Русия, Белгия, Канада, 
Швейцария, Азия – свръхпо-
стижения за 

ПЕВИЦА, ТВОРЯЩА 
ЕДИНСТВЕНО НА ФРЕНСКИ 
(тя твърди, че само 
този език може да преда-
де истинските є емоции). 
Патрисия буквално не сли-
за от сцената. Турнетата 
є обикновено включват по 
над 100 спирки, като всяка 
вечер в продължение на ме-
сеци звездата е в нов град 
и на нова сцена – темпо, на 
което днешните префърцу-
нени звезди трудно биха из-
държали. 
Именно един такъв неин 

концерт остава в исто-
рията. През 1993 г. тя е 
избрана да бъде първият 
френски изпълнител, имал 
честта да излезе пред ви-
етнамска публика след дъл-
гогодишна война в страна-
та. „Спомням си, че имаше 
над 10 000 души, всички без 
изключение мъже. Посъвет-
ваха ме да не съм прекале-
но секси и направих греш-
ката да облека дълга рок-
ля. Но там бе невероят-

но горещо. Така само след 
две песни роклята стана 
напълно мокра и прозрач-
на...“ Неслучайно след шо-
уто, предизвикало истин-
ски фурор, певицата полу-
чава прозвището „френска-
та Мадона“. „Причината да 
обичам да изнасям толко-
ва много концерти в чуж-
бина е не да популяризирам 
френския шансон, а защо-
то по природа съм любо-
знателна.“
Каас твърди, че няма 

нищо против 

ДА Я СРАВНЯВАТ 
С МАДОНА, ПИАФ 

И ДИТРИХ 
които тя нарича „истин-
ски силни жени“. „Спомням 
си, че в началото посто-
янно ме наричаха новата 
Пиаф. Но аз и тя сме съв-
сем различни и като визия, 

и като гласове. Все пак 
си мисля, че хората имат 
предвид чувството, което 
аз и Едит влагаме в изпъл-
ненията си, когато правят 
подобни сравнения.“
Патрисия може и да спо-

деля страстта на Мадо-
на към тежкия труд, но 
за разлика от повечето си 
именити колежки трудно 
може да се каже, че тя 
живее живота на истин-
ска знаменитост. Няма да 
я видите нито сега, нито 
когато и да било да ку-
понясва из заведенията или 
да сменя мъжете като нос-
ни кърпички. За жълтите 
вестници тя със сигурност 
може да се нарече скучна. 
Е, освен когато британски-
те таблоиди, уловили я да 
се целува с Джеръми Ай-
рънс, я набедиха за разби-
вачка на бракове. 
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Каас и британският ак-
тьор си партнират в ро-
мантичната драма „И сега, 
дами и господа“. Противо-
речиво приетият филм от 
2002 г. засега е единствени-
ят опит на Патрисия да се 

пробва в света на киното. 
През 1994 г. тя е на крачка 
да изиграе Марлене Дитрих 
във филм на американския 
режисьор Стенли Донън, но 
за жалост проектът така 
и не видя дневна светлина. 

А едва ли има по-точен из-
бор за тази роля. Няколко 
месеца след завършване на 
снимките на „И сега, дами 
и господа“, протекли на ро-
мантични места като Ма-
роко и Париж 

АЙРЪНС И КААС 
са „хванати“ да се целу-
ват на обществено място 
в Лондон. Не че има нещо 
толкова лошо в това, но 
все пак Джеръми е щастли-
во женен и медиите пощуря-
ват от случката. Естест-
вено, фактът, че Патрисия 
като истинска французойка 
е свикнала да подарява на 
приятелите си целувки, не 
ги вълнува. „Просто се це-
лунахме, а когато прочетох, 
че имаме любовна връзка, 
ми стана наистина смеш-
но. Но на Джеръми изопача-
ването на историята не му 
беше забавно. Така за съжа-
ление изгубих един наисти-
на добър приятел“ – споделя 
своята гледка точка за „го-
лямата“ целувка певицата.
Романтичният живот на 

самата Каас е съпроводен 
с множество върхове и па-
дения. През 2001 г. тя се 
разделя с белгийския певец 
Филипe Бергман след шест-
годишна връзка. Събитие-
то така нарушава ритъма 
є на живот, че тя решава 
да се пресели от Париж в 
Цюрих. „Исках да избягам, 
да дишам отново. Току-що 
се бях разделила с голяма-
та си любов и чувствах, 
че се задушавам.“ Оттога-
ва медиите са, общо взето, 
пестеливи относно темата 
за личния живот на звезда-
та. Не че пиперливи клюки 
липсват изцяло. Така напри-
мер преди няколко години 
Патрисия успя да осъди ин-
тернет сайт, носещ нейно-
то име и съдържащ... пор-
нографски материали. А що 
се отнася до 

ВЪНШНИЯ Є ВИД 
певицата винаги е изненад-
вала с неподправен стил. 
Освен тоалети, специално 
ушити за нея, Патрисия 
е фен още на марки като 
Dolce&Gabbana, както и на 
някои екстравагантни япон-
ски дизайнери. А като вся-
ка една обикновена дома-
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киня тя обича да пазару-
ва в огромни количества и 
да декорира дома си според 
последните си прищевки. 
Въпреки че дава вид на 

амбициозна и убедена в спо-
собностите си жена, Каас 
неведнъж е споменавала, че 
често е поставяла себе си, 
тялото си, визията си, му-
зиката си под съмнение. „В 
миналото никога не бях аз 
тази, която първа заговаря 
хората, но днес съм мно-
го по-отворена. А и за да 
свалиш мъж в тези вре-
мена, трябва самата ти 
да действаш, да направиш 
първата стъпка...“ 
Днес Патрисия е 

ОТНОВО НА ПЪТ 
за да представи последния 
си албум Kabaret. Осми-
ят пореден диск на звезда-
та включва 12 композиции, 
представени като магиче-
ско пътуване между Париж, 
Берлин и Буенос Айрес. Ал-

бумът разкрива и части-
ца от душата на певица-
та, чиито първи стъпки на 
сцената са именно в каба-
ретата по френско-герман-
ската граница. Концерти-
те є по повод представя-
не на Kabaret  са посветени 
на блясъка на 30-те годи-
ни на XX век. В тях Каас 
отдава почит на легенди 
като Грета Гарбо, Марле-
не Дитрих, Сузи Солидор и 
Марта Греъм. Съвсем ско-
ро, на 12 юни, всички ней-
ни почитатели в България 
ще успеят да се докоснат 
до нея. Каас пристига за 
пръв път у нас и ще пее 
в Зала 1 на НДК по пока-
на на „Болкан ентъртейн-
мънт“. В София звездата 
пристига малко след учас-
тието си на тазгодиш-
ния конкурс Евровизия в 
Москва, където представи 
Франция с песента Et s'il 

fallait le faire. 

Ивайло ТОДОРОВ 
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С 
пълно каубойско снаряжение и 
неизменната шапка, с лице, по-
казващо непоколебима сериоз-
ност, образът на Джон Уейн е 

запечатан в съзнанието на всеки ис-
тински киноман. Защо обаче днес, 30 
години след смъртта му, актьорът 
не е сред тези, които се харесват 
еднакво и непредубедено от всички? 
Да, в родната Америка той все още 
има верни почитатели, особено сред 
феновете на уестърна над 40-годиш-

на възраст. Пък и звезди като Швар-
ценегер, Сталоун, Стив Маккуин и 
Брус Уилис го определят като свое 
вдъхновение и модел за подражание. 
Не може да има класация на най-ве-
ликите актьори без участие на Уейн 
в нея. Няма как и да е другояче, 
след като колосалната му фигура е 
властвала над Холивуд в продълже-
ние на три десетилетия. Походка-
та му, стоманеният говор и строги-
те му черти все още „отекват“ из 

филмовите студиа. И въпреки всичко 
това, Джон, или Дюк (Duke – херцог), 
както е известен сред приятелите 
си, днес не се радва на безрезервна-
та обич, присъща за истинските ки-
нолегенди като Мерилин Монро, Кари 
Грант и Хъмфри Богарт. 
Роден на 26 май 1907 в щата Айо-

ва, Джон бил кръстен с не особено 
мъжественото име 

МЕРИЪН РОБЪРТ МОРИСЪН 
Съвсем закономерно, младият Мери-

ън се отървава от името си при пър-
вата възможност, заимствайки пря-
кора Дюк от домашния си любимец. 
В началото на филмовата му кариера 
студийните босове, почти без да се 
допитат до него, му измислят и ек-
ранния псевдоним Джон Уейн. Но той 
си остава известен с прякора Дюк – 
почти никой не се обръща към него с 
Джон, камо ли с Мериън.
За пръв път Дюк се докосва до Хо-

ливуд, след като чиракува в мест-
на ковачница, която подковава коне, 
използвани във филмови продукции. 
Звездният шанс на Уейн идва благо-
дарение на Том Микс, уестърн актьор 
от зората на киното. Микс като 
страстен почитател на футбола се 
съгласил да осигури летни стажове 
във Fox Studios за играчите на люби-
мия си отбор The Trojans, сред които 
е и самият Уейн. Малко по-късно кон-
тузия лишава Джон Уейн от бъдеща 
спортна слава и той решава да запо-
чне работа за Fox на пълен работен 
ден. Научавайки 

КАУБОЙСКИ ТРИКОВЕ

от филмовите каскадьори, Дюк съв-
сем скоро започва да играе второсте-
пенни роли, а оттам „издигането“ му 
до водещото място в нискобюджетни 
ленти е скорострелно. Куриозното в 
случая е, че той не е учил никога ак-
тьорско майсторство. През живота 
си е ходил само на три урока по ак-
тьорство, но бързо се отказва, след 
като учителят му заявява, че, пред-
ставете си, няма никакъв талант.
Режисьорът Джон Форд е този, кой-

то пръв забелязва истинския потен-
циал на бъдещата звезда. Сътрудни-
чеството между двамата Джоновци 
ражда не само най-добрите роли на 
Уейн, но и някои от най-добрите уес-
търни на Холивуд. Ленти като „Тър-
сачите“, „Човекът, който застреля С
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Либърти Валанс“ и She Wore A Yellow 

Ribbon отдавна са обявени не само за 
класики, но за символ на всичко, кое-
то е превърнало Америка във велика 
страна – суров индивидуализъм, пио-
нерски дух, стриктен морален кодекс, 
безспорно чувство за дълг. 
В уестърните Джон плува в свои 

води, но в реалния живот е различ-
но. Актьорът понася доста крити-
ки за своята

БЕЗРЕЗЕРВНА ЗАЩИТА 
НА ВОЙНАТА ВЪВ ВИЕТНАМ 

Вярно, и други актьори са се из-
казвали в подкрепа на американската 
инвазия в тази страна, но военното 
досие, или по-точно, липсата на та-
кова, на Джон Уейн показва, че той 
е бил по-силен на думи, отколкото 
на действия. В зората на Втората 
световна война, когато много не-
гови колеги, ако не са воювали ди-
ректно, то поне са били на фронта, 
за да повдигат духа на войниците, 
Уейн си е остава „на топло“ в Ща-
тите. Да, той вече е минавал 30-
те, а и договорите му са били мно-
го стриктни и не са допускали неиз-
пълнение. Едва ли обаче в разгара на 
конфликта, когато актьори на него-
вата възраст вече са били на фрон-
та, някое студио ще тръгне да съди 
най-голямата си звезда за това, че 
се бие на страната на Америка. От-
тук и неговият последвал свръхпа-
триотизъм, както и безрезервната 
подкрепа, която той оказва на пре-
зидента Картър, та и на Никсън, из-
глеждат леко фалшиви. На всичкото 
отгоре Уейн влиза в истинска вой-
на с всекиго, който не споделя не-
говите възгледи, особено за войната 
във Виетнам. Порицава Джейн Фон-
да и Доналд Съдърланд за техните 
антивоенни прояви, нарича „страхли-
вци, предатели и комунисти“ младе-
жите, които бягат в Европа, за да 
не участват във военните дейст-
вия, и лично разгонва демонстран-
ти, които протестират срещу аме-
риканската инвазия и поругават аме-
риканския флаг. „Винаги ще развявам 
американското знаме. Че кое друго 
да развявам – заявява ядосано звез-
дата. – Винаги ще обичам и родина-
та си въпреки всичките є грешки. 
Никога не съм се срамувал от това. 
Бях горд, когато президентът Ник-
сън нареди да минираме пристанище-

то Хейпхонг. Така помагахме на една 
смела малка страна да отхвърли ко-
мунистическата инвазия.“ 
За да оправдае войната, Уейн режи-

сира и изпълнява главната роля в из-
ключително противоречивия „Зелени-
те барети“. Въпреки че за много аме-
риканци това е култов филм и доня-
къде вдъхновява Сталоун за неговия 
„Рамбо“, критиците и повечето мла-
ди хора го определят като „амери-
кански позор“. 
В желанието си да се покаже като 

истински американец, Уейн не крие 
факта, че е участвал в 

ЛОВА НА ВЕЩИЦИ В ХОЛИВУД 
когато властите са преследвали все-
ки набеден за комунист. Омразата му 
към комунизма дори се свързва с ис-
торията, че комунистическите дик-
татори Сталин и Мао Дзедун офици-
ално нареждат убийството му. Два-
мата гледали на Уейн като на икона 
на американската демокрация и вярва-
ли, че смъртта му ще бъде морален 
удар срещу САЩ. Актьорът научава 
за този заговор от Никита Хрушчов 
при първото посещение на добра воля 
на съветския лидер в Америка през 
1959 г. Самият Хрушчов потвърж-
дава за заговора и добавя, че един-
ствено смъртта на Сталин попречи-
ла за осъществяването му. Наисти-
на популярността на Уейн е толкова 
голяма, че през 1968 г. републиканци-
те му предлагат да се кандидатира 

за президент, въпреки че няма ника-
къв политически опит. Той обаче от-
казва, защото не вярва, че Америка 
ще гледа сериозно на кинозвезда, на-
месила се в политиката. Все пак ак-
тьорът подкрепя кампанията на Ро-
налд Рейгън за губернатор на Кали-
форния и последвалата му номинация 
за президент. 
Освен с уестърните си, а и с три-

те си брака с жени все от испански 
произход (единственият неамерикан-
ски аспект от живота му!) Уейн ще 
остане известен и с някои изключи-
телно добри военни филми, сред кои-
то „Пясъците на Иво Джима“ и They 

Were Expendable. Няма никакво съмне-
ние, че 

КОГАТО УЕЙН ПОПАДНЕ 
В ПРАВИЛНИЯ ФИЛМ 

той с лекота поднася на публиката 
поредното велико изпълнение. През 
60-те и 70-те години на ХХ век 
филми като „Синовете на Кейти Ел-
дър“, „Ел Дорадо“ и „Непреклонни-
те“, за който получава единствения 
си „Оскар“, затвърждават името му 
на символ на американското кино. Бо-
гатата му филмография от 169 фил-
ма съдържа обаче не едно или две не-
доразумения, особено когато Джон се 
е пробвал да излезе от амплоато си 
на каубой или пълководец. Така на-
пример през 1956 г., когато дава на 
света може би най-доброто си из-
пълнение в „Търсачите“, той участ-
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ва и като Чингиз хан в „Завоевате-
лят“. Ролята на монголския владетел 
не само че не му приляга, но и ще го 
бележи за цял живот. 
Именно по време на снимките на 

филма в пустинята Юта се смята, 
че Джон заболява от рак на стомаха. 
Причина са съседните ядрени тесто-
ве, които довеждат до смъртта на 
91 членове от екипа на филма през 

последвалите 20 години, сред които 
и режисьора Дик Пауел. Така 23 годи-
ни по-късно, на 11 юни 1979 г., Джон 
Уейн умира от рак в Калифорния. 
Всъщност вина за смъртта му имат 
и неговите два порока – цигарите и 
алкохолът. „Дажбата“ на Уейн е пет 
кутии на ден и до смъртта си той 
не намалява бройката им. Любимото 
му питие пък е текилата. 

„НЯМАМ ДОВЕРИЕ НА МЪЖ, 
КОЙТО НЕ ПИЕ“ 

е една от крилатите му фрази. До 
последно Дюк си остава все така 
скандален. Самият той често влиза в 
конфликти и е ненавиждан от много 
свои колеги. Повод за това са кри-
тиките му към филмите с насилие 
или „прекалено много секс“. Актьор-
ът се гордее, че в неговите филми 
няма такива неща, и затова публич-
но оплюва Марлон Брандо, че се е съ-
гласил да се снима в „един отврати-
телен и пошъл филм“ (става въпрос 
за „Последно танго в Париж“). Уейн 
предизвиква истински скандал с ин-
тервю за „Плейбой“, в което заявя-
ва, че чернокожите не са достатъчно 
квалифицирани, за да заемат общест-
вени длъжности. Нарастващите бор-
би за равни граждански права, зараж-
дането на коренно различни общест-
вени мирогледи, както и засилващите 
се антивоенни протести поляризират 
още повече хорските възприятия за 
него. Уейн дори е погребан в гроб без 
име от страх той да не бъде пору-
ган. Едва 20 години след смъртта му 
на гроба е поставена паметна плоча 
с цитат от негов филм. 
Все пак актьорът не е известен 

само покрай филмите си. През 1973 г. 
той записва албум със свои мисли 

„АМЕРИКА: ЗАЩО Я ОБИЧАМ“ 
който се превръща в невероятен хит 
и дори е номиниран за „Грами“. Същи-
ят албум е преиздаден на диск и ста-
ва най-продаваното заглавие след атен-
татите от 11 септември. Така или 
иначе за едни Уейн продължава да бъде 
икона, символ на американските иде-
али, за други е изкукал дъртак, нацио-
налист и расист. Сигурно е обаче, че 
днешното кино нямаше да бъде също-
то без личността на Джон Уейн. Не-
зависимо дали тя ви харесва, или не...

Ивайло ТОДОРОВ
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К
нигите є два пъти огла-
вяват листата на „Ню 
Йорк таймс“ за бестселъ-
ри, продадени са в повече 

от 30 000 000 екземпляра на повече 
от 15 езика и към днешна дата про-
дължават да се продават в не по-мал-
ко от 200 000 екземпляра годишно. За 
нея има статия в енциклопедия „Бри-
таника“. Сочена е за един от вести-
телите на Ерата на Водолея. Славата 
є е толкова голяма, че носи стандарт-
ните белези на обожествяване – почи-
тателите є вярват, че е жива някъде 
в новозеландската провинция. Това са 
непомръдваемите резултати от живо-
та на жена с неподатливи на възрас-
тта лице и тяло, с белетристични-
те таланти на нобелов лауреат и с 
духа на първооткривател. Живот в 
две части и много кратък, макар и 
щастлив епилог.

ЗА ЧАСТ ПЪРВА 
ЗНАЕМ МАЛКО 

Фактите звучат планомерно и без-
интересно и сякаш нищо не подсказ-
ва титаничен завършек. Линда е един-
ствена дъщеря в прекрасно семейство. 
Расте красива и одухотворена. По вре-
ме на Втората световна война вече 
води собствено шоу в регионалното 
радио. Пише речите на Уитни Янг 
(един от водачите на Националната 
лига на черните мъже и жени) и чес-
то публикува в местния печат. Ня-
къде по това време тя среща първия 
си съпруг Уилям Снайдър и му ражда 
две деца – Сали и Бил. Малко преди 
да влезе в светлината на прожектори-
те, тя среща и мъжа на живота си – 
Сам Гудман, чието име приема и от 

когото има две деца – Джил и Май-
къл. (Предполагаемо е родила най-много 

девет и най-малко пет. Към датата на 

смъртта є са живи само три – бел. ред.)
През 1968 г. на пазара излиза книга-

та „Слънчевите знаци на Линда Гуд-
ман“. Успехът е незабавен. 

ПАРИТЕ ВАЛЯТ 
КАТО СНЕЖИНКИ 

в коледна нощ. Нижат се срещи със 
силните на деня. Вечеря с Кенеди и 
Хауърд Хюз. Линда прокламира идеи-

те си за социално и индивидуално раз-
витие, за кармата, реинкарнацията, за 
времето. „Рекламира“ любимците си 
Рудолф Щайнер и Франциск Асизки. 
Отговаря на купища писма, за да по-
могне на „обещалите си да се срещнат 
в този живот“. Успехът на „Слънче-
вите знаци“ е повторен от „Любов-
ните знаци на Линда Гудман“ – те 
също оглавяват листата на „Ню Йорк 
таймс“. Продажбите на книгите є чу-
пят всички рекорди. Остава само миг, 
и славата на Гудман ще затъмни сла-

ЛИНДА ГУДМАН – 
ЖЕНАТА БЕЗ ЧАСОВНИК

„НЯМАМ НАВИКА ДА ГЛЕДАМ 
ЧАСОВНИЦИ, ЗАЩОТО НЕ ВЯРВАМ 
ВЪВ ВРЕМЕТО. ВРЕМЕТО Е ИЛЮЗИЯ. 
ИМА САМО ВЕЧНО СЕГА.“ 

Л. Г.
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вата на папата…
Годината е 1970. При неизяснени об-

стоятелства умира дъщеря є Сали. 
В полицията приключват случая като 
„инцидентно самоубийство“. Тялото 
разпознава Сам. Сигурно на него му е 
било по-лесно. Защото е мъж. Защото 
не е астролог. Но Линда е! Тя знае! 
Астрологията е точна наука! Има оп-
ределени знаци за самоубийство, а в 
хороскопа на Сали такива не същест-
вуват. Следователно 

САМОУБИЙСТВОТО 
НА ДЪЩЕРЯ Є 

е невъзможно! И дали това е нейно-
то тяло тогава?
Така приключва част първа от жи-

вота є – частта, в която не е било 
нужно да страда, за да бъде духо-
вен водач. 
Следва част втора – частта, в ко-

ято Линда ще разбере, че духовните 

водачи плащат за силата на вярата 
си. Плащат със самота. Тя влага всич-
ките си средства в частно издирване 
на „безследно изчезналата“ Сали. Раз-
орява се неколкократно, стигайки до-
там месеци наред да проси на стъпа-
лата на катедралата „Свети Патрик“ 
в Ню Йорк. Светските особи губят 
интерес към личността є. Дори близ-
ките є започват да охладняват към 

ПАТОЛОГИЧНАТА Є ВЯРА 
В ЧУДЕСА 

Най-тежко Линда преживява раздяла-
та със Сам. Тя решава да се върне в 
Крипъл Крийк – дома, където е пре-
карала детството си. Обзавежда къ-
щата с лампи от „Тифани“, с витра-
жи, с изобилие от красиви часовни-
ци. Нито един от тях не работи. В 
южната част издига параклис, посве-
тен на Ману и персоналния є светец 
Франциск Асизки. В новия є дом лам-
пите никога не се гасят (дори в киле-
ра и в пералното помещение) и на ма-
сата винаги се слага прибор за Сали. 
Истории за Линда още се разказват 

в Крипъл Крийк. Бродела, залитайки, 
по улиците и бръщолевела нещо за „за-
хващане в тинята на времето“. Вли-
зала в юмручни спорове с проститут-
ките. Разкъсвала ритуално броеве на 
Playboy в бакалницата. Пишела писма 
до местния седмичник и до Бил Клин-
тън. В първите настоявала да бъде 
възстановено енорийското настоятел-
ство. Във вторите – да се пристъпи 
към разработването на експериментал-
но гориво. Все така нямала отноше-
ние към парите – пазарувала бижута в 
антиквариатите, а после ги раздавала 
като бакшиш или милостиня.

ЛУДА ЛИ Е БИЛА? 
Полудяла ли е Линда от самотната 

си вяра в чудеса, от желанието си да 
промени света?! Това е било и си ос-
тава без значение, защото от друга-
та страна на океана, в Ирландия, една 

бизнес дама решава да осъществи меч-
тата си – да се срещне лично с Линда 
Гудман. Водена е от предсказание, на-
правено в детството є – уличен про-
рок є предрекъл, че ще прекоси океана 
и ще промени живота си и света. 
Кристал Буш предприема дълго пъ-

туване, увенчано с тричасов автомо-
билен преход по виещ се планински 
път. Срещата є с Лейди Линда трае 
само час. Това е началато на чудес-
ния епилог. 
С ирландска непоколебимост Кристал 

започва да реализира плановете им за 

СВЕТОВНА 
АСТРОЛОГИЧЕСКА МРЕЖА 

която да помага на хората „да осъ-
ществяват прогрес в живота си“. 
След близо двадесет години самота 
и вече болна от диабет Линда ся-
каш се ражда отново. През 1987 г. 
издава „Звездни знаци – тайните ко-
дове на вселената“, а през 1989 г. 
– GooBerz – започната още през 
1967 г. гигантска поетична автоби-
ография, в която в стих и проза 
тя разказва за себе си, за връзките 
си, за възгледите си за окултното...
Умира неочаквано, държейки за ръката 
Сам, своя ангел хранител. На 22.10. 
1995 г. „Ню Йорк таймс“ обявява 
смъртта на астролога, който „измък-
на астрологията от мъглите на ок-
ултното и я превърна в бестселър“.

Майа НИКОЛОВА

„НИКОГА НЕ Я ПОПИТАХ 
ЗАЩО СЕ СТРАХУВА ОТ 
ТЪМНОТО. ВИНАГИ МИ 
БЕШЕ БЯСНА, АКО СУТРИН 
ИЗЛИЗАХ, ПРЕДИ ДА СЕ 
Е СЪБУДИЛА. ВСИЧКИ Я 
МИСЛЕХА ЗА ЛУДА, НО АЗ НЕ 
СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ БЯХ НЕЙНА 
ПРИЯТЕЛКА И СЕСТРА. ТЯ 
МЕ НАУЧИ НА МНОГО. ТЯ 
БЕШЕ РАЗЛИЧЕН ВЕСТИТЕЛ. 
БЕШЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ЖЕНА. 
УЧЕШЕ СЪСЕДСКИТЕ ДЕЦА ДА 
НЕ НАСТЪПВАТ МРАВКИТЕ. 
УСПЯ ДА УБЕДИ ДОРИ ЕД, 
КОЙТО Е БИВШ ПОЛИЦЕЙСКИ 
ИНСПЕКТОР, В МАГИЧЕСКАТА 
СИЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ. 
ВНУКЪТ НИ БЕШЕ ЗАПОЧНАЛ 
ДА ХОДИ НАСЪН. ЛИНДА 
НИ ПОСЪВЕТВА ДА ТУРИМ 
ПОД ДЮШЕКА МУ ПУРПУРНА 
ЧИНИЯ С АНГЕЛ. ДЕТЕТО СЕ 
ИЗЛЕКУВА И СЕГА ЕД НОСИ 
ТАЗИ ЧИНИЯ В КОЛАТА СИ 
КАТО ТАЛИСМАН.“

ЕВЕЛИН СТОФЪРД

„ТЯ ИМАШЕ КАЧЕСТВАТА 
НА ЗВЕЗДА. ПОНЯКОГА 
ИЗГЛЕЖДАШЕ МАЛКО 
ОТНЕСЕНА, СЯКАШ Е ДАЛЕЧ 
ОТТУК, НО ВСЪЩНОСТ 
БЕШЕ СВРЪХИНТЕЛИГЕНТНА. 
ТЯ ДОМИНИРАШЕ ВСЯКА 
ГРУПА, В КОЯТО ПОПАДАШЕ, 
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ХОРАТА 
БЯХА КАТО НЕЯ, ИЛИ НЕ.“ 

ДИК ДЖОНСЪН
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З
а нея в публичното 
пространство витаят 
какви ли не проти-
воречиви определения. 

Люба Кулезич обаче въобще 
не се вслушва в тях. Защо-
то не обича квалификаци-
ите. „Обичам аз да се са-
модефинирам“ – довери ми 
тя, когато след дълги уго-
ворки най-после успяваме да 
се срещнем. 
Факт е, че колкото и да 

я плюят, Люба е търсен 
човек. Много хора ценят 
мнението є, дори и оне-
зи, дето я плюят. „Вина-
ги обосновавам мнението, 
което изказвам“ – обясня-
ва този куриоз тя. Докато 
дава съвет за заглавие на 
нова книга по телефона и 
си уговаря поредната среща 
с някого, Кулезич ме започ-
ва с въпроса, защо толкова 
много съм държал да правя 
интервю с нея. Обяснявам 

є, че в „Бела“ харесваме на-
чина, по който говори от-
крито и без заобикалки за 
всичко. Всъщност не само 
от телевизионния ефир, но 
и в пресата. Люба е един 
от малкото истински жур-
налисти, но като такъв 
става жертва на цензурата 
и дълго време пише само за 
вестник „Уикенд“. Напосле-
дък обаче разбунва духове-
те и от сутрешния блок 
на Нова телевизия. Зато-
ва започваме и разговора си 
оттук. 

– Как оценяваш медийни-

те си изяви в „Здравей, 

България“?

– Притеснявам се дали не 
участвам в големия сцена-
рий за затъпяване и про-
духване на мозъците. Исках 
да разбера възможно ли е 
да не говориш пълни глупос-
ти и някой да иска да те 
чуе. Ако не си забавен, ня-

маш място в телевизията. 
Но не трябва да се превръ-
щаш в палячо. Трябва да си 
интересен.

– Има ли истински профе-

сионалисти в България?

– Да. У нас има хаос, но 
той не е, защото няма 
професионалисти. А защо-
то има обществени фил-
три, които преценяват кой 
е талантлив. Затова е на-
стъпило пълно объркване. 
Има разминаване между ка-
чествата на една личност 
и критериите, чрез които 
се отделя зърното от пля-
вата. Начинът, по който 
си избираме политици, е 
сбъркан, цялата ни полити-
ческа система функционира 
сбъркано. Тази сбърканост 
сме я наследили като много 
гадно, криво, тъпо родилно 
петно от миналото. Спо-
ред мен обаче вече са из-
градени по-встрани от пуб-
личността, политиката и 
бизнеса сфери, в които има 
възможности да търсиш 
успеха по честен път. По-
знавам много талантливи и 
успешни млади хора...

– Но и много млади хора се 

оплакват от усещането 

за безпътица...

– Това усещане е в наши-
те взаимоотношения, в ду-
ховната тъкан на обще-
ството. Все пак още не 
сме започнали да се ядем 
един друг, макар че кани-
бализмът съществува меж-
ду нас на емоционално и ду-
ховно ниво. Понякога имам 
чувството, че някой ще ме 
спре на улицата и ще ме 
заръфа за ръката. 

– Вярваш ли, че ще изплу-

ваме от дъното?

– Ако не изплуваме, ще се 
удавим. Другият вариант е 
да вегетираме, да се пре-
върнем в овча ферма. Нека 
всеки си решава какво иска 
да направи и дали иска да 
остане човек. 

– А вярваш ли, че ще се на-

учим да приемаме различ-

ните и да се вслушваме в 

мнение, различно от об-

щоприетото?

– Ако не се научим, циви-
лизацията ще ни отхвърли 
като гноясал апендикс. Това, 
че ние се водим на думи в 
Европа, а Брюксел ни гле-
да като микроб, не – като 

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

ЛЮБА КУЛЕЗИЧ: 

„ТЪГУВАМ, 
КОГАТО В 
БЪЛГАРИЯ 
Е СКУЧНО“

С
ни

м
ки

 ©
 B

eL
IG

H
T

 S
T

U
D

IO

НЕ ТЪРСЯ И 
НЕ ГЕНЕРИРАМ СКАНДАЛИ.
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бактерия под микроскоп, 
това не е никак добър при-
знак. Трябва да има авто-
ритети в медиите. Истин-
ски, а не измислени пазар-
ни чучела. Проблемът е, че 
медиите са контролирани – 
от пари, от сиви капитали, 
от главно нелегитимни ин-
тереси, защото има някак-
ви върхушки и кланове, ко-
ито не искат да си изпус-
нат кокала. Но се вижда, 
че тази схема не работи, 
не е продуктивна. Когато 
се получава това, усещане-
то е като за духовен хаос. 
Ние сме като болен органи-
зъм. Първо започва да ти 
става неуютно, разваля ти 
се настроението. После за-
почваш да вдигаш темпера-
тура. Ако не вземеш мерки, 
влизаш в болница. Така че 
имаме вече признаци, че с 
този вулгарен начин на об-
щуване и с този политиче-
ски подкупен елит нищо не 
печелим. Нужна ни е духов-
на революция. Някой тряб-
ва да я направи.

– Кой според теб? Имаме 

ли кадърни хора за подоб-

но нещо?

– Има, разбира се. Ето, ти 
не си ли кадърен?

– Надявам се да съм, но 

като гледам какво се случ-

ва около мен, губя всякак-

ва мотивация. 

– И аз губя мотивация. 
Всеки ден се бия с камшик 
от думи и си се карам сама 
на себе си. Всеки ден към 
пет вечерта губя мотива-
ция. След това започвам 
отново, защото това е въ-
прос на лично достойнство. 
Не можем да се предадем. 
Ако се чувстваш способен 
за нещо, бъди така добър 
да се бориш за него. 

– Ти си от хората със соб-

ствено мнение по различни 

въпроси. Правото на мне-

ние ли е най-свещеното?

– Е, не е ли? Как е възмож-

но аз да придобия имиджа 
на човек с лично мнение? А 
другите какво имат? 

– Ами, не са като теб. В 

българските медии май 

никой друг не си позволя-

ва подобно изразяване на 

лично мнение.

– Няма смисъл да висиш в 
една медия или в публич-
ното пространство, ако не 
търсиш неуморно начин да 
съобщаваш мисли и идеи на 
език и с настроение, кои-
то другите разбират и се 
чувстват провокирани от 
тях. Основната ми цел е, 
когато на мен ми е инте-
ресно нещо или ме възму-
щава, да намеря съмишле-
ници. Да чувствам, че сме 
заедно. За мен не е само-
цел като някакъв мунчо в 
пола да дрънколя нещо си. 
Аз не търся и не генерирам 
скандали.

– А минаваш за скандална 

личност.

– Да, защото на някои хора 
им е по-удобно да пред-
ставят откритото пове-
дение като лудост. Вярно 
е, че има много хора, кои-
то, търсейки някакъв про-
вокативен образ, изглеждат 
като смахнати. Преиграват 
в своето желание да минат 
за проповедници на морал. 
Аз нямам такива претен-
ции. Аз имам желание да 
имам съмишленици. Така не 
ми е скучно. Тъгувам, кога-
то в България е скучно да 
се живее. 

– Има ли тема табу за 

теб?

– За мен има скучни и 
нескучни теми. Такива, от 
които изобщо не ми пука, 
и такива, които ме вдъхно-
вяват. Има и теми, които 
ме отвращават. Например 
непрекъснатото вторачване 
в порното, превръщането 
на порното в дразнител, в 
начин да занимаваш хората. 
Нелепо е в 10.00 ч. сутрин-

та да пускаш порнозвезда 
по телевизията. Страшно 
ме дразни това досадно и 
неуморно сексуализиране на 
видимата страна на живо-
та. Не съм пуританка и 
никога не съм била, но не 
може телесата да са по-
стоянно навън. Бликащата 
отвсякъде телесност при-
дава една нечистоплътност 
на живота. 

– Силна жена ли си?

– Да. Но не в смисъл на 
неженствена, неромантична 
или такава, която не оби-
ча да готви. Силна съм да 
се справям сама с агресия-
та в този наш отврати-
телен живот.

– И кое те прави толко-

ва силна?

– Страхът да не ми се по-
диграват и да ме съжаля-
ват. Освен това имам дъ-
щеря, която много обичам 
и за която трябва да съм 
пример за издръжливост. 
Както тя е за мен при-
мер за толерантност и раз-
биране. 

– А тя не те ли крити-

кува?

– Взаимно си се критику-
ваме. Много е хубаво да 
имаш човек до себе си, кой-
то те критикува, защото 
те обича, а не защото иска 
да те нарани. Аз това и се 
опитвам да правя в свое-
то общуване. Когато каз-
вам, че нещо не е добро, го 
казвам не за да нараня, а за 
да покажа себеуважение и 
да кажа на съответния чо-
век, че го обичам. Затова 
не го лъжа. 

– Така е, но всички цити-

рат критиките ти, все 

едно не харесваш нищо.

– Може би прекалявам. 
Може би толкова ми е ом-
ръзнало да си трая, да си 
общуваме по лицемерному и 
да си премълчаваме исти-
ната. Ако някой ми е дал 
правото да изразя мнение и 
аз смятам, че имам компе-
тентността да го направя, 
защо да не го направя. Щом 
има хора, които се интере-

суват от това, което каз-
вам, значи има потребност 
от такова говорене като 
моето. Аз обичам хората. 
Не ги мразя дори когато 
ме наскърбяват. 

– А има ли случай да си 

спестила критика или да 

си била прекалено мека?

– Аз непрекъснато съм 
мека. А по мой адрес са 
изписани такива грозни ква-
лификации, и то от мъже! 
Аз не раздавам квалифика-
ции, аз поставям диагнози. 
Като д-р Хаус. 

БЛИЦ
– ПРОБЛЕМЪТ НА БЪЛГАРСКИ-

ТЕ ПОЛИТИЦИ Е...

– Слабият им ангел. 

– ЛЮБИМИЯТ ТИ ПОЛИТИК Е...

– Няма такъв. Има политици, ко-

ито уважавам и ценя, като Иван 

Костов, въпреки че страшно 

съм се разочаровала от него.

– ПРОБЛЕМЪТ НА БЪЛГАРСКО-

ТО КИНО Е...

– Не са парите, а липсата на 

въображение, на талант да раз-

казваш нещо, което ще заинте-

ресува не само създателите на 

филма.

– ЛЮБИМИЯТ ТИ БЪЛГАРСКИ 

ФИЛМ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИ-

НИ Е...

– „Обърната елха“ на Иван Чер-

келов и Васил Живков е много 

хубав филм.

– ТЕЛЕВИЗИЯТА У НАС Е...

– Средство за зомбиране. 

– ПОШЛОСТТА ТЕ КАРА...

– ...Да искам да се махна зави-

наги. Пошлостта ме уморява, но 

все пак не всичко у нас е пошло. 

– ОТКРОВЕНИТЕ ХОРА СА...

– ...Сладури. Стига да са умни, 

те са скъпоценни и могат да 

бъдат учители. 

– ОЗЛОБЕНИТЕ ХОРА СА...

– ...Повод за съжаление. 

– УСПЕЛИТЕ ХОРА В БЪЛГА-

РИЯ СА...

– ...Изключително красива ряд-

кост. Става въпрос за хора, ко-

ито сами са постигнали тоя 

успех. Защото успехът у нас е 

стока, при това контрабандна 

понякога. 

– БИ ЖИВЯЛА В ЧУЖБИНА, 

АКО...

– ...Си построим къща с дъщеря 

ми и си намеря работа и парт-

ньор. Страшно ме е яд, че не се 

реших да си пробвам късмета 

на Запад. 

ПОНЯКОГА ИМАМ ЧУВСТВОТО, ЧЕ НЯКОЙ ЩЕ МЕ 
СПРЕ НА УЛИЦАТА И ЩЕ МЕ ЗАРЪФА ЗА РЪКАТА.

Бела, брой 6 (136), 2009 73



– Дразниш ли се от омра-

зата, която се лее в ин-

тернетските форуми?

– Много съм плюта, но и 
много съм хвалена. Аз не 
следя много тези форуми. 
Те приличат на клоака. Там 
се изливат цялата натру-
пана злоба, комплексите на 
неосъществеността и ло-
шото възпитание. Много се 
смях, когато в един форум 
някаква мадама беше напи-
сала: „Не мога да понасям 
Люба Кулезич, обаче много 
харесвам Лора Кварц (лите-

ратурен псевдоним на Люба 

Кулезич – бел.ред).“ Няма по-
добра илюстрация, как чо-
век общува на база стерео-
типи, предразсъдъци и наса-
дени клишета.

– Защо си избра този 

псевдоним и как решаваш 

кога да се подписваш с 

личното си име и кога – с 

псевдоним?

– Избрах си Кварц, защо-
то кварц е хубав камък – 
блестящ, твърд, чист и 
реже здраво. (Смее се.) Ина-
че това с псевдонима беше 
игра. С него подписвах ру-
брика за телевизия, която 
нарочно пуснахме под псев-
доним. Целта беше да ви-
дим, ако едно име се свърз-
ва с определени внушения, 
дали текстовете му могат 
да заживеят свой живот. И 
се получи. По-важно е какви 
текстове пишеш, а не кой 
какво мисли за теб. 

– Мислиш ли, че самотни-

те хора са щастливи?

– Самотата е страш-
но нещо. Има един автор 
– Паул Тилих, който прави 
разлика между самота и уе-
динение. Самотата е нещо 
като тежка съдба, като 
принуда, която понякога по-
добно на страдание се сто-
варва върху теб. Чувстваш 
се така, сякаш светът те 
е отхвърлил. А уединение е, 
когато сам избираш за мал-
ко тишината, за да се ус-
покоиш и смириш. Уедине-
ниято е прекрасно нещо. А 
когато човек сам се е до-

карал до състояние на са-
мота, трябва да си помисли 
защо и да я лекува като 
болест. Да премине от фа-
зата на самота, която го 
кара да страда, до фазата 
на уединение. Страшно ми 
липсва приятел, човек, кой-
то да ме смята за ценност, 
която трябва да бъде пазе-
на. Не обществена ценност, 
а негова лична ценност. Да 
ми отглежда душата, за да 
пиша хубаво и да общувам 
добре с хората.

– Суетна ли си?

– До такава степен, че 
гледам да не съм. Не мога 
да си позволя да показвам 
суетност, въпреки че имам 
такива пориви. Щом висиш 
по медиите, няма начин да 
не си, но гледам суетата 

да не се превръща в мой 
диктатор, че да подлудея 
като някои други хора. 

– Страхуваш ли се от ос-

таряването?

– Никак, даже напротив. Но 
искам да остарея красиво. 
Не мога да понасям и не-
прекъснато ме разплакват 
гледките у нас на възрастни 
хора, които влачат и мък-
нат нещо, загубили смисъла 
в тоя живот. Човек тряб-
ва да остарява благородно. 
И да има хубаво тяло. 

– Ти полагаш ли грижи в 

това отношение?

– Ами, не съм дебела. (Смее 

се.) Е, не съм се пресилила, 
но полагам грижи за себе 
си. Поне два-три пъти сед-
мично гледам да се занима-
вам – играя гимнастика, ка-

рам колело... 
– Как реагираш на преда-

телствата?

– Аз бях много доверчив 
човек. Като всички остана-
ли. Ние всички се раждаме 
доверчиви. Но толкова не-
навиждам предателствата, 
че вече като че ли съм раз-
вила някаква прозорливост 
по отношение на предате-
лите. Като усетя само ня-
каква малка индикация, бя-
гам презглава.

– Би ли простила преда-

телство, ако получиш ис-

крено признание и разкая-

ние за него?

– Да, за мен искането на 
прошка е признак за голя-
мо човешко достойнство. 
Трудно е, когато го правиш 
искрено. Обикновено не ис-
каме прошка. И даже нам-
разваме човека, от когото 
трябва да я поискаме, за-
щото сме гузни пред него. 
Бих простила, ако ми поис-
кат прошка, както бих ис-
кала и на мен да простят, 
когато аз я поискам. 

– Гневът признак на сла-

бост ли е?

– Да. Аз съм много гневлива. 
Но вече се научих да меди-
тирам. Дейвид Линч, с кого-
то се запознах лично преди 
известно време, ми препода-
де трансцендентална меди-
тация. Не изисква кой знае 
какви усилия, само посто-
янство. И помага да не се 
гневиш. Разбрах, че съм я 
овладяла, когато започна да 
ме досмешава в ситуации, 
когато някой ме оскърбява. 

– Човек се учи от греш-

ките си. Кои са грешки-

те, от които ти си се по-

учила?

– О, много бих искала да 
съм се поучила от греш-
ките си. Моите грешки 
са толкова много, аз гре-
ша неуморно. Например да 
не съм толкова доверчива. 
Да се науча да печеля по-
добре. Да не се гневя тол-
кова много. Е, с последното 
вече се справям.

Интервю на 
Ивайло ТОДОРОВ

ЩОМ ИМА ХОРА, КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ 
ОТ ТОВА, КОЕТО КАЗВАМ, ЗНАЧИ ИМА 

ПОТРЕБНОСТ ОТ ТАКОВА ГОВОРЕНЕ КАТО МОЕТО. 
АЗ ОБИЧАМ ХОРАТА. НЕ ГИ МРАЗЯ 

ДОРИ КОГАТО МЕ НАСКЪРБЯВАТ.
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О
рлин Павлов, по-из-
вестен като фронт-
мена на вече несъ-
ществуващата група 

„Каффе“, е един от двама-
та мъже, украсявали корица 
на списание „Бела“. (Други-
ят, имал тази чест, е Ди-
митър Бербатов!) Освен че 

е един от най-обичаните 
гласове в попмузиката, след 
като стана Крал на бала в 
първия формат  на „Денсинг 
старс“, Орлин е и най-тър-
сеният партньор за танци 
в България. Артистичен и 
чаровен във всичко, което 
прави, ако е имал късмета 

да се роди на Запад, сигурно 
сценичното му присъствие 
щеше да е сравнимо с това 
на Майкъл Джексън. 
След изключително успе-

шен самостоятелен кон-
церт през април с Варнен-
ската филхармония Орлин се 
готви за фестивал в Мал-

та. Няколко дни след рож-
дения му ден (роден е на 23 
април 1979 г.) седим в Арт 
клуб на Орлов мост и раз-
говаряме на по кафе за жи-
вота, за любовта, за побе-
дите, за мечтите, за това, 
какво прави Орлин, когато 
не пее и не танцува.

С Орлин на „каффе“

Снимки © BeLIGHT STUDIO



– В момента си сред най-

популярните лица в пуб-

личното пространство. 

Често те виждаме на ек-

ран, в пресата, имаш ли 

тайни от публиката?

– В момента. (Смее се.) Си-
гурно съм започнал да им 
писвам на хората. Толкова 
динамично работя напосле-
дък, че нямам време за па-
зене на тайни. Аз съм от-
крит човек. Но едва ли бих 
споделил нещо лично в ме-
диите. 

– Разкажи за последната 

си изява на сцена. 

– През април направих пър-
ви самостоятелен концерт 
във Варна. Голяма чест бе 
за мен поканата на Вар-
ненската филхармония да 
участвам в наложилия се 
вече трета година музика-
лен проект „Една любовна 
вечер в операта“. Уникална 
изненада ми направиха. Пре-
ди мен в поредицата „Една 
любовна вечер в операта“ 

концерти са имали Каме-
лия Тодорова и Мария Или-
ева. Моят мина страхот-
но. Операта беше препълне-
на. Невероятно емоционал-
но преживяване беше. 

– Какви бяха твоите „лю-

бовни мелодии“, с които 

се представи?

– Разнообразни жанрово. 
Избрах няколко великолепни 
любовни мелодии, познати 
от световни култови мю-
зикъли, парчета на „Каф-
фе“, но с изцяло нов аран-
жимент. Темата за любо-
вта точно преди рождения 
ми ден бе подарък и вдъх-
новение за мен. 

– Какво е за теб усещане-

то да си влюбен?

– Страхотно е.

– А влюбен ли си в момен-

та?

– Да, влюбен съм. И то 
много.

– Как искаш да го кажеш 

на всички? 

– Искам да го изпея.  

– Как си представяш иде-

алната връзка?

– Според мен идеалната 
връзка... Абе, идеална връзка 
няма, но, да я наречем „хар-
моничната“, е тази, в коя-
то всеки успява да запази 
себе си – когато двамата 
са заедно и всеки е успял 
да запази личното си прос-
транство и свободата си. 
Това е въпрос на израства-
не на характери – кой до 
какво ниво е стигнал в жи-
вота си, доколко е успял да 
„изглади“ самия себе си... Да 
се обичате и да си имате 
свобода... Разбира се, не из-
ключвам, че трябва да се 
правят и компромиси.

– А ревнив ли си?

– Не. Обичам ревността 
да е в много малки коли-
чества и да е поднесена с 
чувство за хумор. Тоест да 
дадеш лек знак на партньо-
ра си, че те наранява, но 
дискретно и с чувство за 
хумор. Иначе любовта няма 
шанс да вирее в условията 
на другата ревност – она-
зи, която съсипва и унищо-
жава връзката. 

– Кога любовта е истин-

ска?

– Много е важен моментът, 
в който двама души се сре-
щат. Двама души ще бъ-
дат истински един за друг, 
ако се намерят в момент, в 
който и двамата са готови 
за тази връзка. Ако не са 
на едни вълни, е възможно 
да се разминат във време-
то. Трябва и двамата да са 
готови да се срещнат.

– Може ли с лъжа една 

жена да спечели сърцето 

на мъжа?

– Зависи от лъжата. Ако 
е благородна и е на място, 
ако е в точния момент, в 
който да те „хване“, да. 
Но ако е тежка лъжа, би 
могло да има последствия, 
защото всичко се разбира 
рано или късно.

– Как определяш себе си 

– като мачо или като ро-

мантик?

– Може би съм по малко 
и от двете, но за да про-
личат едната или другата 
ми страна, нещо или някой 
трябва да ме провокират. 

– Най-романтичното 

нещо, което ти се е случи-

ло напоследък? 

– Един отворен прозорец 
тип капандура, дъжд, мирис 
на пролет... 

– Мисъл за жена? 

– Усещане направо. Ина-
че нямаше да имам сети-
ва нито за дъжда, нито за 
пролетта. (Смее се.) 

– Първата жена в живо-

та на всеки е майката. 

Разкажи за майка си…

– Майка ми е изключително 
артистичен човек. Прите-
жава невероятно чувство 
за хумор – и към себе си, 
и към другите. Предала ми 
го е и на мен. И двамата 
ми родители имат стра-
хотно чувство за хумор и 
сигурно затова са се наме-
рили... Всъщност любовта 
ми към музиката е наследе-
на. И майка ми, и баща ми 
са оперни певци, солисти на 
Пловдивската опера. 

– Имаш и други таланти. 

Кои са проектите, върху 

които би искал да рабо-

тиш в бъдеще?

– Ако имаш предвид танци-
те, да, включвам ги в бъде-
щите си проекти. Съгласих 
се да участвам в „Денсинг 
старс“, защото много ми се 
танцуваше. И преди това 
съм се занимавал с танци, с 
танцов театър по-точно. В 
това шоу имах възможност 
да се науча да танцувам ла-
тиноамерикански и стан-
дартни танци, нещо, за ко-
ето, ако не участвах в шо-
уто, не бих намерил време. 
Беше истинско предизвика-
телство. И ми беше адски 
трудно – по 6 часа на ден 
само репетиции. По прин-
цип съм упорит, но с Яна 
станах още по-упорит. Са-
мата атмосфера беше мно-
го приятна и положителна. 
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В екипа на предаването ня-
маше един намусен човек и 
всички работеха с желание. 
А това много влияе на един 
артист.

– А ти позитивен ли си? 

Усмивката не слиза от 

лицето ти, когато си на 

сцена, но какъв си в жи-

вота...

– Мисля, че съм позити-
вен. Понякога артистът 
няма избор, трябва да е ус-
михнат. Невинаги обаче съм 
усмихнат в живота. И аз 
като всеки човек понякога 
имам лоши мисли. Но те са 
просто така, за да ме на-
хъсат. Случвало ми се е по-
някога да изляза на сцена-
та и да не мога да спра да 
се смея. Веднъж с Антон 
Угринов бяхме на сцената 
на Народния театър, по-
ставяхме миниатюри. Ока-
за се, че и двамата с него 
имаме някаква нетърпимост 
към сериозните неща. Изоб-
що не можахме да излезем 
сериозни на сцената. Беше 
страшен смях, не можехме 
да се погледнем в очите, 
изобщо не можехме да за-
почнем. Изпадахме в исте-
рия от смях. Като се по-
гледнем, и ни става смеш-
но. Излязохме първи път, не 
можахме да започнем, вър-
нахме се. Излязохме на сце-
на втори път, пак всичко 
потъна в смях... Това бе за-
бавно и за публиката. 

– Често се изявяваш и 

като водещ. Мислил ли си 

за собствено тв шоу?

– Защо не? Но едва ли ня-
кой ще ми пусне аванта. 
Един млад и талантлив чо-
век така да го пуснат да 
прави собствено шоу... едва 
ли. Там много хора си ча-
кат на опашка. 

– Можеш ли да следваш 

сценарий?

– Трудно. Като водещ поч-
ти никога не спазвам сце-
нария. Затова не мога да 
бъда водещ на новините на-
пример. 

– За какво не ти остава 

време?

– Нямам време да издам 
сингъл. А трябва да го на-
правя съвсем скоро. Нямам 
никакво време. Много бав-
но стават нещата в тази 
посока. Имам идеи за пар-
чета, които все още не са 
довършени, защото, като 
ги чуя след време, все нещо 
не ми харесва. Сигурно съм 
максималист. 

– Как човек се научава на 

самочувствие?

– То става малко по малко. 
Когато правиш неща, които 
не са ти лесни. Така се раз-
виваш. ОК, аз мога да пея. 
Най-лесно е да ходя и да си 
пускам диска насам-натам. 
Така изкуството ще умре 
много бързо. Самочувствие 
се прави, когато постоянно 
правиш нещо ново, за което 
смяташ, че имаш талант. 
Самочувствие се трупа, ко-
гато развиваш таланта си. 
Летвата трябва да се кач-
ва нагоре постоянно.

– А какво може да ти по-

пречи да се развиваш?

– Селянията в България. 
Казвам „селянията“ в сми-
съл на пошлостта... Аз не 
съм единственият потър-
певш.

– За теб кое е по-градив-

но – похвалата или кри-

тиката?

– Критиката. Похвалата е 
малко като нож с две ос-
триета. Свидетел съм как 
мои колеги така се само-
забравят от хвалбата, че 
чак забравят да пеят. И 
започват да си мислят, че 
всеки път правят нещо го-
лямо.

– Каква тогава е роля-

та на музикалната кри-

тика?

– Аз смятам, че няма му-
зикална критика в Бълга-
рия. Няма. И това е ужас-
но. Трябва да има специали-
сти, които да не се боят 
да казват истината. Да има 
карета в големите вестни-
ци и списания, където да 
се отразява обективно кой 
как е пял на концерт, имал 
ли е присъствие на сцена-

та, забавлявал ли е добре 
публиката... Тогава ще има 
и конкуренция. Явно Бълга-
рия е толкова малка, че хо-
рата се страхуват един от 
друг. Страх ги е от исти-
ната. Пък и все някой ще 
се окаже човек на някого. 
Мен не ме е страх от кри-
тиката. Ако чуя нещо не-
гативно за себе си, ще си 
кажа: „Е, добре, малко съм 
се отпуснал...“

– Публиката може ли да 

бъде обективен оценител 

на един певец?

– Тя много рядко може да 
оцени правилно пеенето. 
Може само да разбере дали 
пеенето е фалшиво. Ако е 
много фалшиво, то се чува. 
За публиката е важно певе-
цът да има силен глас. Ако 
някой се изцепи с един прав 
дълъг тон – значи е стра-
шен певец... Няма значение 
какво пее. Това пеене е най-
слушаемо в България. 

– Мислил ли си за кариера 

в чужбина? 

– Всеки иска да опита в 
чужбина. Да пее пред голя-
ма публика. 

– Има ли музикален пазар 

в България?

– Няма такъв. Дори да из-

лезе най-хубавият хит, кой-
то целият български народ 
да запее, пак никой няма да 
отиде да си го купи като 
диск, никой. 

– Мислил ли си понякога, 

че можеш да се откажеш 

от музиката? С какво 

друго би се занимавал?

– Ами, като направя 180 
албума зад гърба си, ще се 
откажа. (Смее се.) Или ако 
ме купят в някой футбо-
лен отбор като Бербатов 
и нямам време за пеене. 
(Смее се.) Иначе много оби-
чам футбола, играя от ма-
лък. Играя футбол с прия-
тели, сред които има коле-
ги певци, актьори, артис-
тични натури. Не съм кой 
знае колко добър, но ми е 
мания.  

– Твоето пожелание към 

българските жени, по-ско-

ро препоръка?

– Според мен българските 
жени малко са се отчужди-
ли, затворили са се в черуп-
ката си. Вече и финансово 
са си стъпили на краката. 
И като че съвсем нямат 
нужда от мъже. Станали са 
груби с мъжете според мене. 
Малко повече усмивки!

Интервю на 
Теодора СТАНКОВА 
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– Какви бижута носят старите жени?– Кехлибарени.
– Изкукали стари бабички с кехлибарени бижута...– Аз пък си ги представям с бижута от старо сребро или от стъкло...
– С колко години може да се подмлади една жена, когато носи бижу?
– С николко. Бижуто не сваля години. Бижуто издава ха-рактер и отношение към живота. Бижуто е подпис. Даже много често е в повече, особено ако е зле избрано. 

– Кога започва старостта? Този въпрос е регламен-

тиран само социално от т. нар. пенсионна възраст.

– Когато є позволиш, тогава започва. 

– Според мен започва с болестта. С болест, която 

е непреодолима на физическо ниво.

– Някои се раждат с болест. Стари ли са? Те са бе-

бета все още.

– Говоря за тези, старческите болести.

– Напоследък т. нар. старчески заболявания под-

младяват.   

– Добре, тогава откъде започва старостта?

– Оттам, че си позволяваш да я приемеш. 

– Духът няма възраст, но тялото се променя и то 

ти променя и психиката. Затова ме е страх от ста-

ростта, но от друга страна, не искам да се подмла-

дявам изкуствено.

– Ами, ние сме млади, какво знаем за 

старостта?!

– Аз вчера се почувствах като бабич-

ка... Поисках да си реновирам младост-

та, като родя още едно дете, и го съоб-

щих вкъщи на вечеря. Дъщеря ми ме хвър-

ли в оркестъра, като каза, че понеже тя 

вече може да има дете, не е необходи-

мо внучето ми и детето ми да бъдат на 

една и съща възраст. Все още не съм осъ-

з нала този разговор. Но ето това е ста-

ростта на 39. А преди разговора се бях 

почувствала по-млада, отколкото съм, 

и затова поисках да си родя бебе. Бях се 

почувствала на 20. 

– Дъщеря ти го е приела, сякаш є се бър-

каш в младостта. Тя мисли вероятно 

така: „Сега аз съм млада. Аз сега ще раж-

дам деца“.

– Но аз съм приела, че тя е вече голяма. 

На нея є е време да бъде голяма, но на мен 

не ми е време да бъда стара. 

– Значи е по-лесно да приемеш факта, 

че детето ти е голямо, и по-трудно да 

осъ знаеш успоредния факт, че ти оста-

ряваш заедно със съзряването на собст-

веното си дете.

– А колко пък по-трудно е да остаряваш 

без дете! Май с дете е по-лесно да оста-

ряваш именно защото нещо от теб (защо 

не и младостта ти) се прехвърля вър-

ху него. Без дете просто остаряваш, без 

нищо от теб да се пази в децата ти...

– Можеш да имаш различни роли в живота – в едни-те да си стар, в другите да си млад. Както децата много често се държат като възрастни, така и въз-растните могат да се държат, хайде, не точно като деца, но като младежи. Тези роли могат да се провоки-рат от определени ситуации. Вчера например си играх в парка с детето на приятелка и най-весело ми беше, докато правихме балончета с плюнка.
– Аз много обичам да се люлея на люлка.
– В един момент, когато престанеш да си дете, ко-гато настъпи зрелостта става много трудно да се определи млад ли си, стар ли си. Сигурно е само, че вече не си дете. Точно затова старостта може да на-стъпи на 32, а на 82 може и още да не е настъпила.
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– Грижите за децата и за възрастните са едни и 

същи. Плюсът на възрастните е, че те разполагат с ня-

какъв жизнен опит зад гърба си. 

– Малките деца са страшни – не можеш една минута 

да го оставиш. А възрастният знаеш, че няма да лап-

не нещо отровно, да бръкне някъде или нещо подобно. 

Трябва по три пъти на ден да влизаш в стаята му. През 

останалото време разполагаш със себе си. 

– Напротив, възрастните хора имат голяма нужда от 

внимание и те се чувстват обидени, ако не им го даваш. 

– Ние предварително се отчайваме. Преди да сме преживели старостта. Отчайваме се, подготвяйки се за нея, и не си даваме шанс да започнем нещо ново на 60 години например. Аз си мисля, че това е проблем на всички нации.  – Ами, ти само се опитваш да ни сдухваш. Защо трябваше да говорим за старостта?– Защото тя идва.

– Ама, ние много абстрактно си говорим за старостта. 

Хайде всеки да каже как конкретно си представя собст-

вената старост? Дали ще бъде болен, дали ще бъде обез-

печен, дали ще го гледа някой, ще има ли приятели...

– Не съм мислила. Доскоро се опитвах да не живея с ми-

налото си и успях. Голяма грешка ще направя, ако сега 

пък взема да се хвърля в далечното старческо бъдеще. 

– Някои не мислят, защото са сигурни, че няма да дожи-

веят до дълбока старост, или пък не искат да доживеят. 

– Със сигурност ще имам приятели. То не може като 

млад да си имал много, пък като стар да нямаш.

– Аз съм мислила и ме е страх от старостта, защото 

нямам деца. В семейството ни има създаден алгоритъм, 

според който младите се грижат за старите, но кога-

то на моята възраст все още нямаш деца, ти излизаш от 

този алгоритъм. Кой ще се грижи за теб?

– И аз се страхувам от това, понеже, колкото и тъпо 

да звучи, смятам, че децата са вечност. Въпросът е, че 

ще ми бъде много тежко, защото, като нямаш деца, смя-

таш живота си за безсмислен, а тези неща се броят – 

дали си отгледал деца и какво си направил за другите. 

– Това е в конфликт с моята теория, защото аз ти каз-

вам, че единствено по децата си разбирам, че остарявам.    

– Ама, ти разглеждаш старостта като естетическа 

категория (в смисъл че младият ти дух и предимно мла-

дото ти тяло те предават). Аз ти говоря за старостта 

като социална категория. И в този смисъл аз се разглеж-

дам като един аутсайдер, който нищо не е дал на обще-

ството. Не мисля за обществото през цялото време, но 

като родиш деца, ти правиш инвестиция в обществото, 

независимо дали го мислиш, или не.

– Вчера си говорих с една приятелка за това, че ние сме във вихъра на движение-то за здравословен начин на живот. Каз-ваме, че искаме да живеем здравослов-но, защото искаме да удължим живота си. Защо? Защото закъсняваме с всички неща, които правим. Жените закъсняват с раж-дането, мъжете закъсняват с реализация-та си. Закъсняваш с покупката на мерце-дес... Всъщност ние не живеем здравослов-но, защото нямаме ресурси за това. Няма-ме какво да ядем, за да се храним здраво-словно например. А нашите баби и дядо-вци не са имали такива проблеми, защото са копали, раждали са деца и не са се зани-мавали с глупости. Сега всеки е интелек-туалец. Бърка в интернет, научава пет неща и мисли, че е интелектуалец. Навре-мето малцина са били посветените в ня-какво знание. Баба Пена не е интелекту-алка, ама е отгледала пет деца. Ние днес всички искаме да бъдем много умни и деца не раждаме. Ега ти умниците! Да си пи-кам на поколението! Страшно е. 
– Аха, имаше и в соца една такава тен-децния по-учените хора да имат само по едно дете, по-обикновените – по две-три.  – Ако те споменават повече след смър-тта ти, по-мъдър си бил. Раздавал си се повече. 

– А ако имаш и деца, и болни родители едновре-
менно на главата си?

– Медицинските сестри взимат сега по 3 лв. на 
час. Айде, не е толкова невъзможно да се грижиш 
за деца и за възрастни родители едновременно. 

– Страховете са свързани и с това, доколко е 
уредено обществото ни и какви са нагласите в 
него. У нас все още не е възприето възрастните 
хора да се изпращат в старчески дом. В други 
страни това е цивилизован акт. Тук се смята за 
предателство към родителите. 

– Аз не бих изпратила родителите си в такъв 
дом.

– Аз пък бих. 
– Направо ми настръхва косата, като си поми-

сля какъв би бил животът ми с подобна грижа на 
главата. 

– Какво толкова?! Все едно имаш кокошки в 
двора, които трябва да храниш всеки ден.

– Да сменяш памперси на възрастни и да хра-
ниш кокошки не е едно и също.
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Ч
есто пъти децата, а и обще-
ството като цяло недооценя-
ват необходимостта и важ-
ността на възрастните хора. 

Смята се, че щом са изработили по-
лагащото им се време, родили са и 
са възпитали деца, те вече са изпъл-
нили основната си задача, а сега вече 
са бреме, което трябва да търпим. 
И старите хора често сами мислят 
така. Но това е дълбоко заблуждение, 
защото с излизането в пенсия започ-
ва решаването на друга основна жи-
тейска задача, за която хората ряд-
ко се замислят. 
Коя е тази задача?! 

ВЪЗПИТАНИЕТО НА ВНУЦИТЕ? НЕ!
Макар че може да присъства в жи-

вота на пенсионера, то не е най-ва-
жното. Всичко е много по-дълбоко и 
по-важното – в съответствие със 
знанията и опита на изживените го-
дини. До този момент е доминира-

ла суетата на живота, решението на 
много „важни“ задачи, които, както 
се е оказвало, не са били чак толко-
ва важни и не са издържали проверка-
та на времето. А след това, когато 
сме престанали да работим, децата 
са се разлетели и живеят своя жи-
вот, се появява чувството на ненуж-
ност и безизходица.
Обществото смята, че бъдеще-

то е на младите, и всички забравят 
за това, че бъдещето се крепи на 
плещите на миналото. Възрастните 
хора – те са златният фонд на наци-
ята! Ненапразно има мъдрост, че за 
качеството на едно общество може 
да се съди по това, как то се от-
нася към децата и възрастните хора. 
Какво се случва у нас? Държавата 
се опитва да промени ситуацията, 
но това става много бавно и труд-
но. Причината за дереджето на пен-
сионерите е в това, че нито държа-
вата, нито самите пенсионери разби-

рат своята огромна роля в живота 
на обществото. 
Но за да започнем да печелим от 

пенсионерите, трябва първо да вло-
жим в тях (за сведение, доста по-
малко, отколкото в младите). По 
принцип възрастните хора си имат 
покрив над главата, а имат и по-мал-
ко потребности… Необходими са раз-
ходи за образование, за развитие. 

ДА, ИМЕННО ЗА РАЗВИТИЕ!
Не само младите трябва да се раз-

виват и образоват, но и възрастни-
те! Мнозина могат да кажат: „Защо 
да се образоват върастните? Не 
трябва ли просто да им осигурим 
екзистенц-минимума, да им създадем 
нормални условия и да ги оставим да 
си остаряват в ъгъла?“ 
Дайте да мислим по-мъдро. След 

излизане в пенсия човек живее още 
средно 10–15 години и повече. Какво 
може да се направи за тези години? С
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ЗЛАТНИЯТ ФОНД 
НА НАЦИЯТА

ЗА ТОВА, КАК ДА НЕ СЕ БОИМ ОТ 
СТАРОСТТА И КАКВО МОЖЕМ ДА 

ИЗМЕНИМ В НЕЯ, ПРЕМИНАВАЙКИ В 
ЗРЯЛАТА ПОЛОВИНА НА ЖИВОТА.
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Да се изживее друг, качествено нов 
живот! И по този начин да се зало-
жи качествено нова основа за деца-
та и внуците и за обществото като 
цяло. Ето задачата, която трябва да 
поставим пред възрастните хора и да 
им помогнем да я решат. Те са сво-
бодни, имат време, но често не зна-
ят с какво да се захванат и с как-
во да запълнят това време. Едни се 
опитват да се устроят на работа – 
където и да е, само и само да рабо-
тят, други се нагърбват със земедел-
ска работа, трети се стараят да бъ-
дат полезни за внуците си… Но нито 
едното, нито другото, нито трето-
то се явяват основно и най-важно. 
Пред старшето поколение трябва 

да се постави задача – да се пре-
върне в 

МЪДРОСТТА НА РОДА

По-старото поколение може ради-
кално да промени живота на следва-
щите поколения. То разполага с всичко 
необходимо за това – жизнен опит, 
достатъчно време да се занимава със 
себе си и да се грижи за здравето 
си, възможност да чете книги и да 
посещава лекции, т.е. да се учи на 
мъдрост. Работата на младите е да 
пробудят у старите желание да запо-
чнат нов живот, с който реално да 
могат да помогнат на децата си. 
Много неща трябва да се преос-

мислят, за да можеш да започнеш 
да учиш нещо наново. Повечето въз-
растни хора се страхуват да стар-
тират образование в пенсионна въз-
раст, защото свикнаха, че напосле-
дък хората умират по-рано. В тях-
ното съзнание достигането на пен-
сионна възраст е приближаване към 
смъртта. Тогава си задават въпро-
са, има ли смисъл да преосмислят и 
променят нещо в живота си, когато 
им е останало толкова малко вре-
ме за живеене? Пред очите ни има 
толкова много примери на хора, кои-
то не променят нищо, не преосмис-
лят нищо, не предприемат нищо. Го-
ляма част от хората са свикнали да 
живеят по този начин и единстве-
ната промяна, на която са способни, 
е приспособяването. Живеят поста-
рому, плават по познатото и „безо-
пасно“ течение на живота. Думата 
„безопасно“ е сложена в кавички, за-
щото в действителност подобен жи-
вот, „като на всички“, е най-опасен. 
Именно от такъв живот умират по-

вечето хора още преди да са навър-
шили седемдесет години. 
И ето сега, драги възрастни, ние ви 

предлагаме да тръгнете по друг път. 
Не по този, по който вървят 90% 

от населението, което се е насочило 
към немощ и към сигурна смърт. 

КАКВО ИМА ДА ГУБИТЕ? 
Добре – зле, вие вече сте изживе-

ли един живот. Това може да ви даде 
увереност. Вие вече сте живели по 
този начин. Сега опитайте по друг! 
Минете отвъд хоризонта на собст-
вените си възприятия за света, с ко-
ито сте живели повече от половин 
век, без да се сдобиете с кой знае 
какво. Ще сполучите да живеете още 
толкова и дори по-осъзнато, интерес-
но и наситено. Подобна ваша стъпка 
би помогнала на собствените ви деца 
да излязат от омагьосаното колело 
на съдбата, в което обречено се вър-
тят. Колкото повече щастие и ра-
дост има във възприемането на све-
та от страна на възрастните, тол-
кова повече радост и щастие ще има 
в следващите поколения. 
Всъщност старостта е само в съз-

нанието. Този, чиято душа е мла-
да, който застава на пътя, който 
удължава зрелостта му, той ще про-
дължи живота си дълго и щастливо. 
Предлагаме ви да възприемате въз-
растта след шейсет години не като 
старост, не и като късна зрялост, 
а като 

ВТОРА ЗРЯЛОСТ 
Третата зрялост настъпва след 

осемдесет и пет. Всеки етап има 
свои задачи и свой интересен и необ-
ходим живот. 
Тези твърдения вече са проверени 

върху много хора, макар и все още да 
не са възприети масово от възраст-
ните. Нека ви разкажем за зрелия и 
позитивен житейски опит на един 
учен, професор на седемдесет години. 
(Историята научихме от психотера-

певт, който предпочете да запази ано-

нимността на героя на следващите ре-

дове – бел. ред.). Професорът много се 
вълнувал от въпросите на втората 
зрялост. Интересът му към нея се 
задълбочавал все повече с времето и 
след известно време с него настъпи-
ла голяма метаморфоза. Той се под-
младил, станал по-активен и коренно 
променил възгледите си. Терапевтът 
му, който бил на мнение, че повече-

то възрастни мъже се подмладяват, 
като се женят за доста по-млади от 
тях жени, бил доста учуден от про-
мяната. Случаят на професора не бил 
такъв. Той младеел, въпреки че не 
не бил заменил съпругата си (впро-
чем на неговата възраст) с по-млада. 
Как тогава бил успял да се подмла-
ди толкова видимо?! Ето какво от-
говорил професорът: „Времето е една 
такава категория, която се подчиня-
ва повече на чувствата, отколкото 
на ума. Когато човек се влюби, чрез 
своите чувства той се връща в мла-
достта. Ако тези чувства продъл-
жат дълго, то и 

ТЯЛОТО СЕ ВРЪЩА 
В СВОЕТО МЛАДО МИНАЛО 

Всичко това обаче изобщо не е 
свързано с това в жена на каква въз-
раст се е влюбил човек. Сега аз усе-
щам, че отново съм влюбен в своята 
съпруга. Ние и двамата вече не сме в 
млада възраст, но нашата любов ни 
подмладява.“
Друг конкретен пример е този с 

д-р Галина Шаталова (някои от нейни-

те книги са издадени и у нас – бел. ред.) 
– известен руски учен биолог. Живо-
тът є е бил сложен. През Втората 
световна война работела като воен-
нополеви хирург и завеждала хирургич-
но отделение на военна болница. Как-
во означава да бъдеш хирург на фрон-
та, знаят само хирурзите, мнозина 
от които не доживяват до 50-годиш-
на възраст. Не и Галина Шаталова! 
Тя взела живота си в свои ръце и за-
сега го е удължила с почти още пет-
десет лета. Нещо повече, тя не само 
е успяла да живее повече от свои-
те колеги, но е и съумяла да направи 
годините си интересни, творчески и 
изпълнени с добри дела, насочени към 
другите. След войната ръководи сек-
тор по подбор и подготовка на кос-
монавтите в института за космиче-
ски изследвания, работи в института 
по неврохирургия и др. Днес Шата-
лова е на деветдесет, но продължава 
да се труди в сферата на здравеопаз-
ването, помага на хората и е пълна с 
творчески планове. Казват, че ако се 
случи да си близо до нея, можеш да 
усетиш какво е това да си жена!
В действителност старостта е 

функция на съзнанието. Както ми-
слим, така и живеем и ако живеем 
мъдро, старостта ще се превърне в 
нов етап на зрелостта.
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П
реди пет години Вера разчита-
ла изключително много на май-
ка си, която впрочем има мно-
го строг и остър език, но пък 

Вера прекрасно знае, че мама може да 
реши всеки проблем, да даде правилна-
та оценка на хора и ситуации, винаги 
да запази спокойствие и здравомислие. 
Мама се обличала много шикозно, ре-
довно посещавала козметик и ругаела 
Вера за „отпуснатостта и немарли-
востта є към тялото“.
Днес всичко е много различно. На 

Вера є се налага 

ДА КОНТРОЛИРА 
ВСЯКА КРАЧКА НА МАЙКА СИ 

– облякла ли е тя полата си, изклю-
чила ли е котлона, взела ли си е ле-
карствата и не е ли скрила в хла-
дилника чашата с горещ чай. Само 
за няколко години властната и умна 
родителка се превърнала в изкуфя-
ла старица, която съвсем спокойно 
може да излезе на улицата по нощни-
ца и обувки, нахлузени на бос крак, и 
така да обикаля улиците до полунощ. 

В края на краищата след поредното 
оплакване на съседите Вера трябвало 
да премести майка си в собствено-
то си жилище, за да може да я кон-
тролира. 
„Най-ужасното – признава Вера – 

беше да осъзная, че майка ми, коя-
то познавам от малка, пред погледа 
ми се превърна в съвършено друг чо-
век. Днес тя вече не помни дори, че 
съм нейна дъщеря. Боря с раздразне-
нието и срама, които често изпит-
вам заради нея пред свои познати, и 
се чувствам ужасно виновна за тези 
свои емоции.“ 
Особено тежко станало на Вера, ко-

гато тя родила второто си дете. 
Решила да наеме гледачка за майка си, 
но тази услуга се оказала в повече за 
семейния бюджет. 
Такива проблеми си има не само 

Вера. Остаряващите родители започ-
ват да изискват от децата си все 
повече внимание, а децата им пък си 
имат свои собствени семейства и се 
разкъсват на кого да угодят – на 
младите или на старите. Много въз-

растни си признават, че им е дос-
та трудно да се обслужват самосто-
ятелно, някои от тях страдат от 
деменция (слабоумие). 

ДА НАЕМЕШ ГЛЕДАЧКА 
е толкова сложно, колкото и да нае-
меш гувернантка на децата си. Пък 
и в България тази професия за разли-
ка от Европа още не е чак толкова 
популярна. Има и още един вариант – 
настаняване на възрастните родите-
ли в благоустроен старчески дом. Но 
и тези домове са доста малко на те-
риторията на страната ни, макар и 
напоследък да се появяват все пове-
че такива, които очебийно приличат 
на западните. 
Факт е, че дори в Англия, къде-

то домовете за стари хора са мно-
го комфортни, лекарите твърдят, че 
около 8% от старците умират още 
през първата година на пребиваването 
си в тях. Стресът и рязката смяна 
на обстановката обострят старче-
ските хронични заболявания. 
Има обаче начини да помогнете на С

ни
м

ка
 ©

 D
an

ny
 M

ey
er

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om

КАК ДА ПОМОГНЕМ 
НА ВЪЗРАСТНИТЕ СИ 
РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ

(НО БЕЗ ДА ПОЛУДЕЕМ!)
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своите родители да изживеят щаст-
лива старост и без да натрупате 
сериозни негативи на сметката си. 
Доста от проблемите на старите 
хора произтичат не само от възрас-
тта им, но и от това, че околните 
не гиразбират и ги пренебрегват. 

ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ

Устройвайки бита на възрастния 
човек, преди всичко трябва да има-
те предвид особеностите на неговия 
организъм. 

ОСТРОТАТА НА ЗРЕНИЕТО 

НАМАЛЯВА, особено на пери-
ферното. Затова старите хора про-
дължително фиксират погледа си вър-
ху предметите, за да ги видят, и 
изключително трудно виждат онова, 
което се намира встрани. Зрението 
може да се влоши много бързо, зато-
ва е много важно да се консултирате 
веднъж на половин година с очен ле-
кар. Приглушеното осветление е най-
неблагоприятното осветление за ста-
ята на възрастния човек. През деня 
вдигайте щорите, а при настъпване 
на сумрак веднага включвайте освет-
лението. Старайте се да не прена-
реждате предметите в помещението, 
което обитава възрастният ви роди-
тел, иначе ще затрудните ориенти-
рането му. 

СЛУХЪТ СЪЩО СЕ ВЛОШАВА и 
това много влияе на самочувст-

вието. Човек започва да се чувства 
безпомощен, леко раздразнен. Ако се 
налага, купете му слухово апаратче и 
периодично проверявайте дали то ра-
боти. По време на разговор не обръ-
щайте главата си настрани и не за-
кривайте лицето си с ръце – хората 
с лош слух често свикват да четат 
по устните. Говорете с кратки изре-
чения, по възможност с нисък тем-
бър на гласа (ниските тонове се въз-
приемат по-лесно от високите). И в 
никакъв случай не крещете и не го-
ворете бързо. 

ОБОНЯНИЕТО СЕ ПРИТЪПЯ-

ВА С ВЪЗРАСТТА, заради което 
храната може да се стори доста без-
вкусна на възрастния човек. Затова 
добавяйте повече подправки в ястия-
та. Отслабващото обоняние може да 
се окаже виновно и за инциденти – 
възможно е старият човек въобще да 
не усети миризмата на изтичащ газ в 
стаята или да изяде развален храни-
телен  продукт. Затова монтирайте 

в дома си датчици за дим и блокира-
ща система за газ на котлоните.

ТАКТИЛНИТЕ УСЕЩАНИЯ 
СЪЩО СЕ ПРОМЕНЯТ. Въз-

растните хора трудно извършват пи-
пкави движения. Доста неловко хва-
щат предмети, могат да ги изпус-
нат и дори да се наранят. Подбере-
те за стария човек съдове за хранене 
с удобни големи дръжки. Възрастни-
те хора изпитват остра нужда някой 
да ги докосва – да ги прегръща, да ги 
милва по косата, да им държи ръце-
те... Лекари твърдят, че тактилни-
ят контакт поддържа самоуверенос-
тта на възрастния и му дава усеща-
не, че е нужен и обичан. 

ЗАБАВЕНИТЕ РЕАКЦИИ СПРЯ-

МО ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ПРО-

МЕНИ, които са характерни за ста-
рите хора, представляват опасност. 
Възрастният човек не усеща веднага 
горещия котлон и прекалено гореща-
та вода във ваната. Известно време 
може да стои бос върху леденосту-
дения под, без да усеща студ. Зато-
ва монтирайте на чешмите смесите-
ли с ограничители на температура-
та, постелете килим на пода, купете 
тенджери с ненагряващи се дръжки. 

ТОПЛООБМЕНЪТ СЕ НАРУША-

ВА С ВЪЗРАСТТА. Както е из-
вестно, старите хора често мръзнат 
и затова трябва да бъдат настане-
ни в топла стая, да имат топла до-
машна дреха и топло одеяло. Бъдете 
обаче крайно внимателни с електри-
ческите одеяла – по-добре е да не за-
вивате с тях възрастния си родител, 
докато спи. Старите хора често из-
пускат урина, докато спят (затова 
стаята, където живеят възрастни-
те членове на семейството, трябва 
да бъде близко до тоалетната) кое-
то може да се превърне в причина за 
късо съединение. 

ОПЛЕШИВЯВАНЕТО много при-
теснява възрастните хора, осо-

бено жените, които могат да влязат 
в депресия по тази причина. Пробвай-
те да  оправите нещата, като сме-
ните боята за коса с по-щадяща, а 
металната четка за ресане – с дър-
вен гребен. Ако нищо не помага, купе-
те на жената подходяща перука. Във 
всеки случай честото миене, ресане и 
подстригване повишават самооценка-
та и подобряват настроението. 

ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ
ОСНОВНИЯТ СТРАХ на въз-
растния човек се изразява с една 

дума – ненужност. Даже в иделния 
случай, когато се радват на чудес-
ни грижи, тези хора не се чувст-
ват част от обществото, от семей-
ството и угасват много бързо. От-
тук и изводът, че трябва да приоб-
щавате човека към  ежедневните се-
мейни дела и да му гласувате повече 
доверие за изпълнението на несложни 
домакински задачи. Това е важно как-
то за поддържане на неговата актив-
ност и подвижност, така и за ду-
шевното му равновесие. 

В същото време възрастните 
хора СЕ УМОРЯВАТ БЪРЗО, лес-

но губят нишката на разговора, за-
бравят за какво е ставало дума. Би-
хте постъпили идеално, ако, докато 
говорите с тях, изключвате телеви-
зора или музикалната уредба. Така ще 
се разбирате значително по-добре. 
Колкото по-възрастен е човек, тол-

кова по-трудно му е да общува в го-
ляма компания – той не долавя всич-
ки звуци, за него те се сливат в рав-
номерно бучене, на фона на което му 
е трудно да схване смисъла на раз-
говора, който се води в компанията. 
Голямата тубма гости вкъщи може 
да се превърне в катастрофа за въз-
растния. Разговаряйте с него очи в 
очи и така ще му помогнете да се 
почувства значително по-спокоен. 

За възрастните ЗАБРАВЯНЕТО 
се превръща в истински проблем. 

Много често то е първият симптом 
за старческо слабоумие. Възрастният 
човек може прекрасно да помни деня 
на своята сватба, в детайли да оп-
ише раждането на първото си дете 
или края на войната, но не може 
да даде уверен отговор, дали е заку-
сил тази сутрин. Това е парадоксът. 
Става дума за нарушена краткотрай-

ПРАВИЛА 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Окачете на стената лист с необходимите 

телефони на роднини, съседи, регистрату-

ра в поликлиниката и бърза помощ.

Ако знаете, че възрастният човек крие до-

кументи и пари в „тайници“, поговорете с 

него, помолете го да ви покаже своите скри-

валища и му обяснете, че в екстремна ситу-

ация всяка минута, загубена за търсене на 

документи, може да се окаже фаталната. 

Носете винаги в себе си копие от удосто-

верението за пенсия, спестовната книжка 

и евентуално нотариални актове.
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на памет. Специалистите твърдят, 
че паметта в този случай прилича на 
ограден участък в поле, който има 
врата. Информацията, която е влязла 
в този участък, си остава вътре, но 
вратата се затваря и нищо повече не 
може да проникне и да се присъедини 
към тази информация. 
Не ругайте възрастния човек. Ка-

жете му „Ти вече закусва сутринта“, 
без да добавяте „Не помниш ли?“, с 
което можете да го разстроите за 
цял ден. 
Когато паметта много отслабне, 

ще помогнат бележките с поясне-
ния, закрепени върху предмети, при-
бори или вратите на жилището. Ако 
човекът започва да бърка седмиците 
от месеца и дати, ще помогне ка-
лендар с късащи се страници. Ста-
райте се да не променята обичайна-
та обстановка, в която живее въз-
растният. Даже смяната на одеяло-
то му може да го обърка до сте-
пен той да не може да се ориентира 
къде да спи. 

РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТТА И КА-

ПРИЗНОСТТА могат да имат 
много причини – от неудобна дреха 
до усещане за зависимост. Старайте 

се да предоставяте на стария човек 
повече независимост и самостоятел-
ност, доколкото това не би му на-
несло вреда. 
Колкото по-малко неща той реша-

ва и прави самостоятелно, толкова 
по-бързо ще прогресира слабоумието 
му. Поощрявайте интелектуалната 
му дейност чрез решаване на кръсто-
словици, с различни игри, с четене на 
книги и вестници, помощ в уроците 
на внуците. 

БОЛЕСТТА АЛЦХАЙМЕР

е коварна и все още нелечима. Тя пор-
зява основно възрастните хора след 
65-годишна възраст. В основата на 
заболяването е постепенното разру-
шаване на клетките на тъканите на 
главния мозък (особено на тези не-
гови участъци, които отговарят за 
паметта и мисленето). Болестта по 
принцип продължава 5–10 години. По-
степенно човек губи паметта си, аб-
страктното си мислене, математи-
ческите си способности. Понякога се 
появяват и зрителни халюцинации. 
Вследствие на всичко това се сти-
га до разпад на личността. В къс-
ния стадий на заболяването човекът 

престава да се движи и да говори 
разбираемо, не разпознава близките си 
и не може да се обслужва. 
Днес болестта на Алцхаймер се ди-

агностицира доста добре и състоя-
нието на болния се облекчава с ле-
карства. Важно е навреме да разпоз-
наете първите є симптоми и да за-
ведете пострадалия си родител на 
лекар. 

СИМПТОМИ

Затруднения при подбора на ду-
мите в разговора.
Влошаване на кратковременната 
памет. 
Сериозни затруднения при взима-
нето на самостоятелни решения.
Човек лесно се губи, особено в 
непозната обстановка.
Дезориентация във времето.

Загуба на инициативност и ак-
тивност. Безучастност и муд-

ност. 
Затруднения при изпълняването 
на сложна домакинска работа (на-

пример приготвяне на храна).
Загуба на интерес към хобито и 
други любими занимания. 

1. Установете режим, който включва обичайни дейности. Това 

ще избави болния от взимането на решения. 

2. Дайте възможност на възрастния да се занимава с любима 

дейност – работа в градината, шиене, плетене. Всяка физи-

ческа активност може да забави влошаването на заболяването. 

3. Не привличайте вниманието на болния към неговите неуспе-

хи – това води до стрес и до още повече проблеми. 

4. Осигурете безопасност вкъщи – приберете режещите 

предмети, битовите отрови и лекарствата, сложете ре-

шетки на прозорците. 

5. Не променяйте обичайното разположение на предметите на 

мястото, където живее такъв болен. Не размествайте ме-

бели, оставете свободно проходими пространствата, не месте-

те вещите, които той използва. 

6. Общувайте с болния, старайте се да му говорите отчет-

ливо, бавно, гледайки го в очите. Слушайте го даже ако раз-

казва нелепици. Обръщайте се уважително към него, поддържай-

те у него чувството на собствено достойнство. 

7. Не му купувайте дрехи със сложно закопчаване и малки коп-

чета. Отдавайте предпочитание на дрехи с ципове, из-

работени от меки материи. Не карайте болния да бърза, кога-

то се облича. Давайте му възможност да се облича сам, дока-

то може. 

8. Поднасяйте храната му на малки парчета, особено в по-къс-

ния стадий, когато болният дъвче и гълта трудно. 

9. Ако болният често губи вещи или обвинява околните в 

кражбата им, потърсете място, където той би могъл да ги 

крие (тайник). Дръжте под око дубликати на ключове и очилата. 

Скрийте на сигурно място оригиналните документи: паспорт, 

удостоверение за пенсия и документи за собственост. Проверя-

вайте кофите за боклук, преди да ги изхвърлите. 

10. Ако човек с болестта на Алцхаймер излезе извън вкъщи, 

той може да се заблуди и даже да отпътува в друг град. 

Погрижете се за това в джобовете на дрехите му винаги да има 

бележка с адреса и номера на телефона на роднини. Носете със 

себе си актуална снимка на болния – така ще ви бъде по-лесно да 

го издирите в случай на нужда. Пробвайте да прикрепите огледа-

ло от вътрешната страна на входната врата – собственото от-

ражение в огледалото може да разколебае болния да излезе навън. 

11. Старайте се да пазите спокойствие, да не отговаря-

те на агресията на стария човек с агресивно поведе-

ние. Анализирайте какво провокира у човека злоба и раздразни-

телност и отклонявайте вниманието му с неща, които го пра-

вят по-спокоен. 

12. Не отхвърляйте помощта на членовете на семейство-

то. Оставяйте време и за себе си и се избавете от 

чувството за вина, ако отидете на кино или ресторант с при-

ятели. Не се обвинявайте – болестта алцхаймер поразява хора-

та независимо от социалния статус, образованието и цвета на 

кожата. 

КАК ДА ЖИВЕЕТЕ С ТАКЪВ ЧОВЕК?КАК ДА ЖИВЕЕТЕ С ТАКЪВ ЧОВЕК?
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Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна 

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

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

та „Микрофон за психолога“. Ако се чувствате несигурни и притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по об-
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остоянно изискваме от 
тях повече любов, по-
вече сигурност, пове-
че фантазия и интели-

гентност. Укоряваме ги при 
всеки наш провал, бил той 
професионален или по-личен. 

 „Заради властните си роди-

тели днес съм толкова плаха, 

несигурна и тревожна.“ 

 „Майка ми искаше да съм 

покорното и послушно моми-

че, затова днес ми е трудно 

да отстоявам собствените 

си позиции.“ 

 „Баща ми се присмиваше на 

кльощавите ми рамене, кога-

то бях малка. И до днес не се 

осмелявам да облека рокля с 

презрамки.“

Чували сме и самите ние 
сме изричали подобни „оп-
равдания“ и укори, нали? Не-
зависимо дали са ни обича-
ли нежно и отдадено, или са 
се държали с нас по-стро-
го и студено, отношението 
на родителите ни към нас, 
когато сме били малки, ос-
тавя дълбоки следи в психи-
ката ни. И дори да не сме 
попаднали в графата „деца, 
пострадали от физическо и 
психическо насилие“, някои 
от тези следи поддържат у 
нас изгарящия огън на злопа-
метността, гнева, а поняко-
га и на омразата. 

ТОЛКОВА ЛИ СА 
ВИНОВНИ?

Може би. Ако в желанието 
си да ни задоволяват и об-
грижват са забравили да ни 
научат, че животът е низ 
от фрустрации, тогава на 
по-късна възраст ние трудно 
бихме преглътнали неспра-
ведливо наказание или нео-
снователен упрек, отправен 
към нас. А така живеенето 
ни се затруднява неимоверно 
много. „И до днес не мога 
да простя, че родителите 
ми дадоха титлата „любим-
ката на мама и на татко“ 
на сестра ми. Това е върхов-
на несправедливост!“
Какво трябва да направи 

тази жена? Какво трябва 
да направим ние, ако се из-
мъчваме от подобни мисли и 
се чувстваме обидени и не-
правилно възпитани от сво-
ите родители? 

ТРЯБВА ПРОСТО 
ДА ПОРАСНЕМ 

Да загърбим разочарования-
та си, да надживеем фанта-
зиите си, да се сбогуваме с 
илюзията за идеалния роди-
тел. Да приемеш родители-
те си такива, каквито са, е 
част от пътя към зрелост-
та, който ни позволява, ма-
кар и болезнено, да излезем 
от афективната си зависи-
мост и да заемем своето 
място в родословното дър-
во. Това е вътрешен процес 
на приемане на най-доброто 

и отхвърляне на най-лошо-
то от нашите родители, 
на осъзнаване и разбиране на 
усилията и лишенията, ко-
ито доброволно са приели 
те. Този процес обикновено 
завършва с оценка на техни-
те качества. От него изли-
заме по-малко настръхнали, 
освободени от обидата, ко-
ято стопира креативност-
та ни, и облекчени от оч-
акването другите да се гри-
жат за нас. Този процес из-
исква разпознаване на собст-
вените ни негативни емоции 
(яд, срам), назоваване и ана-
лизиране на причините, кои-
то ги отключват. 
Много по-лесно е да при-

емем 

РОДИТЕЛЯ ОТ 
ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ ПОЛ 
отколкото този от собст-

вения. Бащите и синовете 
разменят по-малко думи, за 
да изразят чувствата си, 
по-малко думи, за да кажат, 
че се обичат или мразят. 
Майките са приети по-лес-
но от синовете си, но из-
търпяват повече обиди от 
дъщерите си, с които оба-
че и суперлесно се помиря-
ват след скандал. 
Да приемем родителите 

си такива, каквито са, оз-
начава да приемем себе си 
в дълбочина, да позволим на 
любовта да влезе в живо-
та ни. Ако не го направим, 
ще се превърнем в плен-
ници на инфантилни връз-
ки и ще свикнем да гледа-
ме на себе си само като 
на жертви, никога като на 
победители.
А дали това е най-до-

брият пример за нашите 
деца?

НАШИТЕ 
РОДИТЕЛИ
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ТАТЕ, ШКЕМБЕТО ТИ Е КАТО НА ШРЕКТАТЕ, ШКЕМБЕТО ТИ Е КАТО НА ШРЕК

К
огато децата и под-
растващите говорят 
на възрастните не-
приятни неща, не е 

от толкова голямо значе-
ние дали думите са каза-
ни с умисъл или без. Често 
пъти на никого не е прият-
но да слуша истината или 
полуистината за себе си. 
Въпреки Светото писание 

(в Библията е казано, че 
децата говорят истината) 
в лошите изречения 

МАЛКИТЕ ПАЛАВНИЦИ 
ФОРМУЛИРАТ ПО-СКОРО 

ЧАСТИЧНАТА ИСТИНА

Когато твърдения от 
рода на „Ти си лоша“, „Ти 
си зла“ ни жегнат в сърце-
то, то е, защото ние го 
възприемаме като обектив-
на характеристика на ли-
чността ни. Болезнено-
то ни възприятие, което 
се изразява в раздразнение, 
тъга и яд, ни пречи да раз-
берем, че в агресията на 
детските думи се прокрад-
ва и някакво важно посла-
ние. Нещо, което е нака-
рало детето да си отво-
ри устата и да изрече бо-
лезнената истина, която 
така ни обезпокоява. Така 
възрастните, които живе-
ят с нерадостното усе-
щане, че не се отличават 
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с някакви особени качест-
ва, рано или късно чуват 
как децата потвърждават 
въпросните опасения. 
Всеки родител знае кол-

ко силно въдействат тези 
прости констатации: „Ти 
си стар“, „Ти си дебела“, 
„Ти си скучна“... Децата из-
ричат нещо вярно, но то 
е нещо подобно на малка 
истина, истина, която не 
е цялата. Нещо повече, те 
преувеличават, изопачават, 
сякаш виждат през криво 
огледало. У нас възниква не-
приятното усещане, че ни 
осъждат именно тези, пред 
които бихме искали да из-
глеждаме безупречно. Де-
цата несъзнателно улавят 
това, за което не говорим, 
което премълчаваме, понеже 
ни тежи. Те интуитивно и 
точно могат да натискат 
нашите болезнени точки. 
Познават ни по-добре, от-
колкото подозираме, и ко-
гато демонстрират това, 

ние го възприемаме тежко 
и за съжаление нерядко ни 
се иска да отвърнем на аг-
ресията с агресия.
В никакъв случай не трябва 

да им отговаряме в техния 
стил – с удар на удара. 
Застоелият живот, кой-

то ни е превърнал в де-
беланковци, малкият бюст, 
дрехи, които не са модни... 
Всяка и всеки от вас може 
да попълни списъка от не-
щата, които го правят ра-
ним. А децата захитря-
ват и засягат именно тези 
теми, в които са скрити 
нашите комплекси. Всичко 
това е разбирамо. Децата 
не само ни обичат, но и ни 
изучват и разкриват у нас 
нещата, които ние искаме 
да скрием от тях. 

ПО НАШАТА РЕАКЦИЯ 
ТЕ ПРОВЕРЯВАТ 

СВОЯТА ИНТУИЦИЯ

Интересното е, че освен 

всичко друго малките ис-
кат да се уверят, че са 
способни да се справят с 
особеностите (които поня-
кога са чисти недостатъ-
ци), наследени от родите-
лите. А възможността за 
това справяне те виждат 
(или не виждат) у собст-
вените си родители. Гру-
бостта и дори жестокост-
та, с които малките пра-
вят изказвания по отноше-
ние на външността на ро-
дителите, скриват тяхно-
то желание да престанат 
да се тревожат по повод 
на собственото си тегло 
или черти на лицето на-
пример: „Ако мама се гор-
дее с кривия си нос, и аз 
няма за какво да се вълну-
вам за гърбицата на моя“; 
„Ако баща ми не е супер-
мен, но хората го харесват 
и той е доволен от себе 
си, то при мен всичко ще 
бъде наред“. 
Зад тежките думи на де-

цата може да стои и 

СЪПЕРНИЧЕСТВО 
С РОДИТЕЛИТЕ 
ОТ СЪЩИЯ ПОЛ 

породено от едипов ком-
плекс. В резултат на това 
детето се опитва да съ-
сипе авторитета на еди-
ния родител, като така се 
мъчи да спечели внимание-
то на другия. 
Мария (43 г.) си спомня с 

усмивка думите на своята 
седемгодишна дъщеря: „Учи-
телката ни е толкова кра-
сива, че ако татко я беше 
видял, щеше да се ожени 
за нея.“ Също толкова от-
кровено момчетата меж-
ду 5- и 11-годишна възраст 
се стремят да отстранят 
„конкуренцията“ на бащата 
с думите: „Тате, шкембе-
то ти е като на Шрек.“ 
Ако на това таткото на-
мери сили и отговори „А 
майка ти ме харесва точ-
но така“, то вероятно на 



„едиповите провокации“ ще 
бъде сложена точка. 
Подрастващите използ-

ват унищожителни фрази, 
когато са избрали за мише-
на стремежа на родители-
те да бъдат млади, жела-
нието им да бъдат нарав-
но с младите. Язвителни-
те забележки на децата по 
този въпрос са и протест 
против 

НАРУШАВАНЕТО 
НА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ 

ПОКОЛЕНИЯТА 
Те изобличават например ро-

дителите, които се опит-
ват да бъдат нещо като 
сексуални съперници на по-
расналите си деца (има май-
ки, които се стремят да 
се харесат на гаджетата 
на дъщерите си). Призивът 
на децата е: „Погледни тя-
лото си. Ти вече не си на 
20 години. Сега е нашият 
ред да бъдем млади.“ 
За подрастващите е ва-

жно да усещат дистанция 
с възрастните, отсъствие-
то на такава дистанция ги 
дразни. Рая (17 г.) споделя: 
„Ако си облека къса пола, 

майка ми няма да ми каже, 
че това е красиво или пък 
неприлично, а вместо това 
ще започне да се пита ще 
може ли да се пъхне и тя 
в тази пола, или не.“ От-
тук до хапливите забележ-
ки за телесните форми 
на майката и маниера є 
на обличане има само една 
крачка. Дори и да сте мно-
го обидени от забележки-
те на детето си, не вли-
зайте в тона му, за да не 
формирате у него жестока 
травма. За да му отгово-
рите правилно, трябва да 
се вслушате внимателно в 
думите му и да подбере-
те такива изрази и такъв 
тон, които ще съответ-
стват на възрастта и на 
забележката, отправена ви 
от детето. Отговаряйте 
със спокоен и уверен глас, 
но без да се подмазвате. 
Понякога думите на деца-

та ни 

ПОДСКАЗВАТ ОНЕЗИ 
ВЪЗПИТАТЕЛНИ ГРЕШКИ 
които ние неизбежно допус-
каме във всекидневния жи-
вот. Често се учудваме на 
тяхната проницателност, 
смущаваме се и не намира-
ме какво да кажем в от-
говор.
Ирина (36 г): „Както ми 

каза моят осемгодишен син: 
„Ако ти учеше в нашето 
училище, веднага щяха да 
те изключат заради това, 
че непрекъснато псуваш. 
Веднага си помислих „Бра-
во на детето ми!“, но как-
во можех да му отговоря? 
Ние с баща му действител-
но не му разрешаваме да 
използва груби думи, обаче 
на нас никой не ни забра-
нява. Не намерих какво да 
отвърна и побързах да сме-
ня темата.“ 
Правилата, които не се 

спазват от онези, които 
сами са ги наложили, нео-
правданите наказания и не-
очакваната им отмяна, ро-
дителските разногласия по 

отношение на възпитание-
то на децата. Това е само 
краткият вариант на спи-
съка с нашите обичайни 
„слаби места“. 
Детето улавя всичко, ко-

ето има отношение към 
него, и когато види пробой-
ни в родителското поведе-
ние, то ги използва в свой 
интерес. Децата обаче по-
ставят родителите си в 
неудобно положение не само 
заради своя изгода. Роди-
телската непоследовател-
ност поражда у тях 

УСЕЩАНЕ 
ЗА НЕЗАЩИТЕНОСТ 

За да се чувстват в без-
опасност, на децата им е 
нужно да разбират и дори 
да предвидят развитие-
то на събитията, като се 
опират на твърди прави-
ла и ориентири. Ето защо 
никога не трябва да оста-
вяте техните въпроси без 
отговор. Родителите мо-
гат да признаят своята 
грешка, но без да прибяг-
ват до самобичуване. Из-
лишното разкаяние може да 
даде на детето преувеличе-
но усещане за неговия ав-
торитет, а на него не му 
се полага ролята на съдия. 
Детето трябва да продъл-
жи да смята, че родите-
лите са тези, които най-
добре знаят кое е добро 
за него. Родителят може 
да признае: „Да, в думите 
ти има истина, но пак се 
опитваш да преувеличаваш“ 
или пък „Да, май че сбър-
ках малко“. 
Ние търсим истината 

от децата си и те се въз-
мущават, когато се сблъс-
кат със собствените ни 
лъжи. Ако детето ви ули-
чи в нещо, по-добре е да 
действате с признания, за-
щото така ще помогнете 
на подрастващите да усво-
ят простата истина, че в 
живота малко неща са или 
само черни, или само бели. 
Родителската лъжа може ©
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да бъде оправдана, ако цел-
та є е да предпази на-
време детето от прекале-
но силно притеснение. Не 
са в правото си обаче ро-
дителите, които скриват 
от детето някаква клю-
чова за него информация, 
свързана например с нещо, 
което му предстои (смя-
на на училище или место-
жителство – понякога се 
налага децата да живеят 
известно време при баби-
те си). 
Децата 

САМИ „СТРОЯТ“ 
СОБСТВЕНАТА СИ 

ЛИЧНОСТ 
и е нормално да проверя-
ват качеството на „стро-
ителния материал“, който 
използват, т.е. морални-
те ценности на собстве-
ните си родители. Деца-
та искат да проверят до-
колко тези устои и прави-
ла работят, искат също 
така и да знаят защо ро-
дителите им ги наруша-
ват, щом самите те са ги 
създали. Ако нарушението 
от страна на родители-
те се случи само веднъж, 
малките се успокояват с 
това, че нищо не е съвър-
шено – полезно знание, ко-
ето придобиват от най-
ранна детска възраст. Ако 
инцидентите се повтарят, 
на децата трябва да им 
се разясни защо това се 
случва. Така например на 
Дима (45 г.) се наложило 
да обясни на дъщеря си, 
която упреквала майката 
в егоизъм, че тя не вижда 
собствената си майка по-
вече от три-четири пъти 
в годината. Причината е 
съвсем битова. Семейство-
то на Дима живее в дру-
га държава и няма възмож-
ност да посещава бабата 
толкова често. 
Обидните думи на собст-

вените ни деца ни причи-
няват болка и ни дават 
повод да си помислим за 

какви наши недостатъ-
ци говорят те – реални, 
предполагаеми или преуве-
личени? Много е сложно да 
разберем доколко е досто-
верен и справедлив наши-
ят портрет. Необходимо 
е да обърнем внимание на 
няколко момента. Каква е 
репликата, с която дете-
то ни е обидило? В каква 
ситуация е изречена тя? 
Колко често се повтаря? 
Смятаме ли я за справед-
лива, или я приемаме за 
абсолютно несъстоятелна? 
Едно нещо трябва да на-
правим със сигурност – да 
намерим време, за да об-
мислим всичко това. Длъж-
ни сме да дадем на де-
тето да разбере, че сме 
го чули: „Да, в думите ти 
има истина и сега си да-
вам сметка, че това не е 
правилно (че това те без-
покои).“ В същото време 
му дайте да разбере, че 
не е допустимо да говори 
с вас по начина, по който 
говори сега. 
Не на последно място 

трябва да помним, че на-
падките против родител-
ските навици, начин на жи-
вот, ценности и недоста-
тъци помагат на децата ни 
постепенно да се отделят 
от нас и 

ДА ЗАПОЧНАТ ЖИВОТА СИ 
НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 

Така те сами решават 
кои ценности от живота 
на родителите си да ин-
тегрират в своя живот и 
от кои да се откажат. Не 
бива да забравяме никога, 
че родители и деца не са 
антагонисти, не са врагове 
и в техен взаимен интерес 
е да се опознаят по-добре. 
Обидните думи от устата 
на нашите деца идват да 
ни напомнят, че родител-
ската любов е сляпа. 
Това обаче не може да се 

каже точно така за любо-
вта на децата към роди-
телите.



Т
ой е на 42 и среща интересна 
жена. Подарява є цветя, кани я 
на романтична вечеря, изпраща 
є есемеси. Колко такива жени е 

имало в живота му? Но той мечтае 
един ден да паркира автомобила си 
пред дома, където го очаква негова-
та... принцеса. 
Той е на 39 години и е фотограф. 

Пред обектива му всеки ден заста-
ват най-прекрасните момичета на 
света. Но той очаква една, която 
ще спре дъха му и той ще разбере, 
че тове е неговата... принцеса. 
Да продължаваме ли? На този свят 

живеят много мъже, които са имали 
много жени, но продължават да оч-
акват истинската любов. Не разбива 
ли това твърдение на пух и прах все-
общото мнение, че жените са тези, 
които чакат своите принцове? 
Действително много момичета рас-

тат с мечтата за прекрасния принц, 

който ще убие дракона, ще ги избави 
от някаква голяма беда и ще плени 
сърцата им с красота, сила и добро-
та. В това време момчетата играят 
на двора, правят се на супергерои и 

ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ НЯМАТ 
РОМАНТИЧНИ ЧУВСТВА 

и че не мечтаят за принцеси. Но само 
така изглежда. В повечето приказки 
главната героиня е принцеса, а прин-
цът е само елемент от нейната съд-
ба. Това обаче не пречи на децата да 
се идентифицират с всеки един от 
приказните персонажи, понеже в дет-
ството не е важно какъв е полът 
на любимия герой, важното е той да 
бъде положителен, добър, силен и да 
помага на някого. Според този прин-
цип момчетата също могат да изпи-
тат набедената за единствено женска 
мечта – да очакват своята принцеса. 
Порасналите момчета също мечтаят 

за принцеси, но по-тайно от жените. 
Принцесата за тях е идеалната 

ПРИКАЗНО ИДЕАЛНАТА ЖЕНА 
За мъжете тя е и една голяма меч-

та, и цел на живота, дори понякога 
мъжът да не осъзнава това. Заради 
тази жена той е готов да участва в 
рицарски турнири, да върши подвизи. 
Именно такава жена придава смисъл 
на неговия живот и го вдъхновява за 
всяко негово действие. Възпитанието 
и стереотипите пречат на мъжете 
да говорят за това открито. Мно-
го често представителите на силния 
пол не могат дори само пред себе си 
да признаят, че изпитват силно вле-
чение към някакъв романтичен иде-
ал, и несъзнателно използват различни 
форми на психологическа защита, коя-
то понякога граничи с цинизъм. 
Но! Четете по-нататък! Образът 

на приказните принцеси е само фаса-
да, зад която се крие действително-
то съдържание на мъжките мечти. В 
приказките обикновено принцесите са 
почти деца, беззащитни са и нямат 
никакъв жизнен опит, а разсъждения-
та им са доста отвлечени,  далеч от 
реалността. Да вземем например Спя-
щата красавица, която на практика 
не е натрупала никакъв жизнен опит, 
преди принцът да я събуди с целувка-
та си. Много съвременни мъже обаче 
мечтаят за принцеси, които са със 

СИЛНИ ХАРАКТЕРИ 
И НЕСТАНДАРТНИ ВЪЗГЛЕДИ 

за живота, които знаят към какво се 
стремят, които са независими, но и 
великодушни. Жени, които умеят да 
изслушват и в същото време не се 
страхуват да спорят с мъжа. Общо 
взето, според ненаписаната съвремен-
на приказка мъжете мечтаят за жена 
принцеса, чийто образ е доста проти-
воречив. От една страна, тази жена 
трябва да бъде пътеводна светлина, 
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от друга – опора на мъжа и домакиня, 
която създава домашен уют. 
Образованието, кариерата, бизнесът 

– много от важните дейности в жи-
вота на един мъж се случват с помо-
щта и въздействието на жена. Редом 
с тези важни неща мъжете съзнател-
но или несъзнателно очакват прин-
цесата чудо, която ще ги пробуди, 
ще разтърси душата им и накрая ще 
превърне самите тях в принцове. 
Порядъчност, надеждност в отно-

шенията, искреност и чувствена бли-
зост. Вярва ли ви се, че с точно 
тези думи мъжете описват сами себе 
и това, което могат да предложат 
на своите принцеси? Това, с което се 
надяват да ги отрупа тяхната избра-
ница, са нежност, разбиране и умение 
да ги изслушва.
В съвременния живот границите 

между мъжкото и женското са мно-
го размити и много често представи-
телите на силния пол се придържат 
към женски стил на поведение. Сила-
та и упоритостта престанаха да бъ-
дат само мъжки оръжия. 
В епохата на масовото потребление 

и издигнатия в култ стремеж към 
успех мечтата за приказна любов из-
глежда, меко казано, странно, особе-
но пък ако тя е мечта на мъжете. 
Пасивното очакване на подобен ро-
мантичен идеал разрушава традицион-
ния образ на силния, деен, напорист 
и сексуално активен мъж. Истината 
е, че тези остарели стереотипи се 
върнаха в обществото и мъжете за-
почнаха да заявяват правото си на 
чувственост, както и желанието си 
да излязат от образа на всесилни по-
кровители. И тук е мястото на ин-
тересния въпрос – 

МЕЧТАЯТ ЛИ МЪЖЕТЕ 
ДА БЪДАТ ПРИНЦОВЕ? 

Не, не и не! Образът на принца, спа-
сителя, защитника и ако говорим за 
секс – виновника за женския оргазъм, 
са товари, които мъжете отказват 
да носят на плещите си. Нещо по-
вече, те имат нужда от рамото на 
жена, искат за тях да се грижат. 
Някои психолози намират доказател-
ство за тази теза във факта, че все 
повече и повече мъже търсят връз-
ки с по-възрастни от тях жени. А 
оттук до тезата за мъжете, които 
търсят майките си в своите интим-
ни половинки, има само една крачка. 
Образът на принцесата се преплита 

с този на майката, която именно е 

формирала в мъжкото съзнание обра-
за на жената с главна буква, като по 
този начин се е превърнала или в идеал 
за подражание, или в модел за онова, 
което една принцеса не бива да бъде. 
Мъжът трябва да се откъсне от май-
ка си, за да може да живее собствен 
живот, за да се научи сам да прави из-
бор и да взима решения. Това е и на-
чинът, по който може да изгради своя 
собствена стратегия за търсене на 
идеалната жена. Майките обаче не са 
готови да помагат за придобиването 
на тази самостоятелност. Те знаят, 
че рано или късно синът ще намери 
своята жена, но в същото време не са 
готови за тази раздяла. За тези сино-
ве, естествено, майчиният образ оста-
ва задълго единствен и неповторим. 
Очакването на идеала, който, както 

е известно, не съществува, е 

НАЙ-СИГУРНИЯТ ПЪТ 
КЪМ САМОТАТА 

Влюбването в принцеса може да се 
осъществи единствено тогава, кога-
то мъжът идеализира някоя жена, ко-
ято съвсем не е принцеса. Когато 
обаче осъзнае, че е е харесал жена от 
плът и кръв, а не героиня от приказ-
ка, разочарованието настъпва бързо. 
Измисленият образ изчезва и мъжът 
бяга презглава от това момиче. 
Мечтите на мъжете в някакъв 

смисъл са носталгия по преживяно-
то прекрасно детско чувство за соб-
ствено могъщество. Те искат реални-
ят живот точно да повтори инфан-
тилните им очаквания. Но идеалът, 
с който така искат да се срещнат, 
просто не съществува. 
Тяхната приказна принцеса не е нищо 

друго освен отражение на собствено-
то им желание и мечти за това, 
какви биха искали да бъдат и как-
во биха искали да преживеят. Несъ-
вършенството на реалния живот им 
напомня за тяхното собствено несъ-
вършенство, те не могат да приемат 
това и разрушават връзката с реал-
ната жена, която са срещнали. След 
това започва ново безкрайно търсене 
на приказно идеалната. 
Да мечтаем за идеален живот, вмес-

то да живеем реалния, това е изку-
шение, еднакво характерно както за 
жените, така и за мъжете. Когато 
встъпваме в романтични отношения, 
ние винаги рискуваме да настъпи мо-
мент, в който влюбеността изчезва. 
Несъзнателно този момент се асоци-
ира с първите дълбоки разочарования, 

които преживява всяко дете 

КОГАТО МАЙКАТА ИЗЧЕЗНЕ 
ОТ ЖИВОТА МУ 

Някои от нас така и не успяват 
да преодолеят в себе си тази дет-
ска болка. Като възрастни тези хора 
живеят в постоянен страх, че но-
вите им отношения ще се разпад-
нат на същия този принцип. Резулта-
тът е предвидим, такива хора бър-
зо приключват започнатите отноше-
ния, вместо да направят крачка и да 
се опитат да видят и опознаят ре-
алния човек, да го разберат и да го 
заобичат именно такъв, какъвто той 
е. Те обаче не правят това, защо-
то са уверени, че щастието, усеща-
нето, че летиш, възбудата и радост-
та са характерни за началото на от-
ношенията. 
Когато страстта утихне, те ведна-

га развалят старите и се отправят 
в търсене на нови взаимоотношения, 
които отново ги даряват с усещане 
за полет и правят живота им цветен. 
Такива мъже (и жени) са влюбени в са-
мото усещане за любов и това, кое-
то то прави с тях. Вкопчвайки се в 
любовта, те се изплъзват от реално-
стите на истинския живот. Искат да 
заглушат болката от първата раздя-
ла и да заглушат несъзнателния страх 
от вечната раздяла, т.е. от смъртта. 
Принцесите от приказките никога не 
остаряват, а значи не умират...
Универсалният образ, с който мо-

жем да идентифицираме мъжете (а и 
жените) е този на 

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА 
В този сюжет има много аналогии 

с живота на нашите души. Принце-
сата е много стриктно охранявана 
от външния истински свят. Тя жи-
вее в своето въображение, без да по-
знава реалния живот. У принцесата 
съществува потребност да се откъс-
не от родителските грижи, да получи 
опит от общуването си с реалнос-
тта, което в крайна сметка означа-
ва да изгуби невинността си. Стълк-
новението на принцесата с настоя-
щето започва при срещата є с прин-
ца. Заключената принцеса, която се 
пробужда от съня и започва да живее 
и да набира житейски опит, симво-
лизира потребността на човека (и на 
мъже, и на жени) да се откъсне от 
невинното си детство. Именно съп-
рикосновението с реалността (мно-
го често груба) пробужда душите ни 
към истински живот. 
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Т
я е способност да за-
бележиш различността 
на другия, желание да 
го опознаеш, да го раз-

бираш, да го почувстваш, а 
не да го „погълнеш“. Любо-
вта е желание да срещнеш 
другия, откривайки разли-
чията и намирайки съвпа-
дения в общуването и в 
секса. Вътрешната свобо-
да във връзката е необхо-
димо условие за дълготрай-
ността на самата връзка 
и за творческо отношение 
към себе си и към другия 
човек.
Освен това, което осъзна-

ваме, в любовта има и не-
малко неосъзнати мотиви. 
Любовта, както и влече-

нието към живота са не-
съзнателно чувство. Взаим-
ното привличане между два-
ма души винаги е било за-
гадка. В него има доза ира-
ционалност, неподвластна 
на логиката. Опитите да 
го осъ знаем и да си отго-
ворим на въпроса „Защо ме 
обичаш?“ водят към него-
вото опростяване и раци-
онализиране. 
За да бъде успешна и дъл-

готрайна връзката ви, по-
стоянно си припомняйте 
защо сте избрали именно 
този човек до себе си. Кои 
негови качества са ви раз-
вълнували в началото, за да 
поискате да бъдете с него.

СРЕЩА НА 
ДВЕ НЕСЪЗНАВАНИ

Това също е едно от опре-
деленията на любовта. Явя-
ва ли се любовта необхо-
димо условие за възниква-
не на двойка? Любовното 
чувство е абсолютно необ-

ходимо условие за създава-
не именно на любовна връз-
ка. Макар че двама души 
често ги обединява не лю-
бовта, а потребности от 
съвършено друг характер. 
Например нуждата да де-
монстрират значимостта 
си; нуждата да имат чо-
век до себе си, който да 
ги закриля, или дори мазо-
хистичната потребност да 
бъдем унижавани. В любов-
ните отношения двамата 
партньори нерядко проявя-
ват известна доза агресия 

един спрямо друг, както и 
желание за себеутвърждава-
не. Но именно любовта се 
явява тази сила, която поз-
волява на двойката да се 
развива и да излиза от за-
дънените улици, до които 
съвместният живот неиз-
бежно води.
Представата за това, че 

любовта е задължително 
условие за възникването на 
двойка, се е утвърдила в 
западната култура. В много 
страни в източната култу-
ра и до днес брак се сключ-

ва по избора на семейство-
то, на рода. Куриоз, но бол-
шинството двойки, събрани 
от техните родители, жи-
веят щастливо. Това доказ-
ва, че любовта може и да 
е резултат от съвместния 
живот на двама партньо-
ри (които даже не е нужно 
да са се избрали сами един 
друг), но не е задължител-
но изходно условие. В брака, 
дори когато той е уреден 
от родителите на бъдещи-
те съпрузи, между двамата 
партньори, живеещи заед-
но, може да възникне много 
силно чувство, основаващо 
се на признаването на дос-
тойнствата на другия. 

ВЛЮБЕНОСТ ≠ ЛЮБОВ

По какво се различават 
поривите на влюбеност от 
чувствата, които се ут-
върждават във времето? В 
първите пориви на влюбе-
ност обикновено има пове-
че страст, отколкото лю-
бов. Когато партньорът 
казва „Обичам те“, това 
по-скоро трябва да се раз-
бира като „Искам да те 
обладая/притежавам“; „Ис-
кам да те погълна/да се 
слея с теб“; „Искам да бъ-
дем едно цяло“. В този 
страстен порив сами-
ят влюбен, както и обек-
тът на чувствата му гу-
бят своите индивидуално-
сти. Всъщност страстно 
влюбеният се нуждае от 
другия не за да го опоз-
нае или да си взаимодейст-
ва с него, а за да усети, 
че собственият му живот 
има смисъл. Страстта по-
степенно може да прерас-
не в по-дълбоки и трай-

Любовта е... 

ТЯ Е ПРИСЪЩА НА ВСЕКИ ИРАЦИОНАЛНА ПОТРЕБНОСТ ДА ПРЕМИНЕ 
ПРЕДЕЛИТЕ НА СОБСТВЕНОТО СИ „АЗ“ ПРИ СРЕЩА С ДРУГИЯ. ПО 
КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ПОРИВИТЕ НА ВЛЮБЕНОСТ ОТ ЧУВСТВАТА, 
КОИТО СЕ УТВЪРЖДАВАТ ВЪВ ВРЕМЕТО? ЛЮБОВТА КЪМ СЕБЕ СИ 
НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЛИ Е, ЗА ДА ОБИЧАШ НЯКОГО ДРУГИГО?
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ни любовни отношения, 
когато другият човек от 
обект за удовлетворява-
не на нашите съзнателни 
и несъзнателни потребно-
сти на партньора се пре-
върне в субект, в отдел-
на личност, ценна сама по 
себе си. 
Ако и за двамата парт-

ньори продължителността 
на връзката не е приори-
тет, техните първи пори-
ви трудно ще прераснат в 
дълготрайни чувства, в лю-
бов. Продължителността 
на отношенията не се оп-
ределя от силата на пър-
воначалното влюбване. За 
да се развива любовта, е 
нужно да се полагат уси-
лия. Има хора, които си 
падат само по наситената 
динамичност на влюбване-
то. Те живеят в безкрай-
на поредица от неангажи-
ращи краткотрайни връз-
ки и това ги удовлетво-
рява напълно. Когато оба-
че и двамата партньори в 
новосъздадената двойка ис-
кат да съхранят връзката 
си по-дълго, отношенията 
между тях съвсем естест-
вено се трансформират в 
любовни. Но както споме-
нахме, не и без полагане-
то на усилия и от двете 
страни. Същността на лю-
бовта е в движението. За-
щото любовта изисква вре-
ме, постоянство и взаимни 
компромиси.

ЛЮБОВ И ОМРАЗА 
Любовта е чувство, изтъ-

кано от цялото многообра-
зие импулси, които ни вла-
деят. Именно по тази при-
чина във всяка връзка не-
навистта съществува ед-
новременно с любовта. Как 
да се преборим с нея, след 
като корените є са някъде 
в несъзнаваното? Например 
майката, която обича дете-
то си, може да му се раз-
сърди, защото то є пречи 
да спи или капризничи, ко-
гато тя има неотложна ра-
бота. Но именно любовта є 

помага да преодолее раздраз-
нението си. Това се случва 
и в двойката. В любовните 
отношения не цари един-
ствено любов, в тях има 
място също и за нервност, 
агресия и даже понякога не-
навист. Важното е, че лю-
бовта (благодарение на сек-
са и общуването) помага на 
двойката да излезе от вся-
какви конфликти. 
По време на съвместния 

живот е невъзможно два-
ма души да се обожават 
през цялото време. За да 
си дадете шанс за дълга 
любовна връзка, е необходи-
мо да осъзнаете и да при-
емете партньора с добри-
те и лошите му страни, 
както и да се примирите, 
че вие самите не може да 
отговорите на всички не-
гови очаквания. Ако разбе-
рете това, ще можете да 
отдадете предпочитание на 
любовта, а не на ненавист-
та. И това ще бъде ваши-
ят съзнателен избор.

ЛЮБОВ И ПСИХОАНАЛИЗА

За да се научите да раз-
шифровате реакциите и 
емоциите си, за да избави-
те любовта си към другия 
от излишното бреме, което 
няма отношение към това 
светло чувство, може да ви 
помогне психотерапевтът. 
Сред основоположниците 

на психоанализата има ня-
колко автори, които дос-
та се различават един от 
друг по концепциите си за 
любовта. Едните проповяд-
вят, че любовта е илюзия. 
Другите – точно обратно, 
смятат, че тя е основна 
движеща сила в отношени-
ята между хората. 
„Тези, за които основ-

на движеща сила е мъж-
кото начало, инктелектът 
(т.е. основна се явява фи-
гурата на бащата), отхвър-
лят самата идея за любо-
вта“ – обяснява писате-
лят философ Мишел Каза-
нев (Mishel Cazeneve). Така 
за Зигмунд Фройд любо-

вта е само илюзия, защото 
това, което ни движи, е 
инстинктът за продълже-
ние на рода, който ни за-
ставя да се грижим за раз-
множаването. 
Психоаналитиците, които 

смятат за водеща фигура в 
семейството майката, ин-
терпретират по интересен 
начин темата за любовта. 
Например Шандор Ферен-
ци, един от учениците на 
Фройд, посветил основни-
те си трудове на любовта, 
но разграничил се по-късно 
от възгледите на своя учи-
тел; Карл Юнг, който за-
вършил автобиографията си 
с пространни разсъждения 
за „тайните на любовта“, и 
Франсоаз Долто. Всички те 
търсят корените на любо-
вта на късна възраст в пре-
плитащите се в ранна дет-
ска възраст емоционални и 
плътски отношения между 
майката и детето. Те се 
разглеждат от въпросните 
учени като необходимост за 
възникването на любов меж-
ду двама възрастни. 

ПОЗНАНИЕ ЗА СЕБЕ СИ

Явява ли се любовта към 
себе си в зряла възраст не-
обходимо условие за оби-
чането на някого другиго? 
По-скоро е вярно обратно-
то. Чрез любовта към дру-
гия ние опознаваме себе си 
и започваме да се обичаме. 
Именно любовта ни помага 
да осъзнаем, че в света съ-
ществува някой много бли-
зък за нас човек, на кого-
то можем да се доверим 
изцяло. Но в същото вре-
ме той е някой друг, ня-
кой, който не прилича на 
нас. Любовта ни позволява 
да се откажем от желания-
та си и да се върнем в „из-
губения рай“ на пълно сли-
ване с майката. Да се ос-
ъзнаем като хора, способни 
да обичат някого другиго и 
да се отнасят към себе си 
не като към половина от 
цялото, а като към неза-
висими личности – именно 

това е любов към себе си. 
(По-правилно е да се гово-
ри за „познание за себе си“, 
защото любовта към себе 
си се свежда до нарцисизъм, 
когато в отношенията си 
се стремим повече да по-
лучаваме, отколкото да да-
ваме.) 
Родителите още в дет-

ството ни задават опреде-
лена представа за любовта. 
Каквато роля тя ще иг-
рае през целия ни съзнате-
лен живот, когато и ние 
самите създаваме семей-
ство. В ранното си дет-
ство ние приемаме любовта 
като някаква тайна, която 
съществува в отношения-
та между родителите ни и 
е свързана с тяхната сек-
суалност. От това, докол-
ко родителите ни са успели 
да ни заинтригуват с тази 
тайна и да пробудят у нас 
любопитство за отношени-
ята между мъжа и жена-
та, зависи как ще постро-
им личните си любовни от-
ношения. Това е само „ба-
гаж“, с помощта на който 
ние ще тръгнем по собст-
вения си път, за да откри-
ем за себе си света на чув-
ствата и секса. 
Ако детето е видяло как 

родителите му непрестанно 
се карат и ако е разбрало, 
че те се ненавиждат, то 
ще бъде лошо подготвено 
за изпитанията, през кои-
то неизбежно минава вся-
ка двойка. От друга стра-
на, любовта е наследство, с 
което всеки от нас се раз-
порежда по лична преценка. 
Така че двойката може да 
се превърне в своеобразна 
лаборатория, в която все-
ки от нас получава възмож-
ност да развива и тран-
сформира „наследството“, 
което е останало от роди-
телите му. Тази „ежеднев-
на работа“ ще ни позволи и 
да достигнем до откритие-
то, че да живеем, обичайки 
истински, е много по-лес-
но, отколкото да живеем 
без любов. 
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З
а това достойно нещо разгова-
ряхме с много достойни мъже. 
Записахме признанията на един 
от тях.   

„Преди четири години в един бар се 
запознах с едно прекрасно русо моми-
че. „Бъбрече“, както с приятели на-
ричаме тези хубавички и много мла-
дички жени. Доста пийнахме, започ-
нахме да се целуваме и аз я поканих 
вкъщи. Когато свалихме дрехите си, 
тя възкликна: 

„О, КОЛКО ТИ Е МАЛЪК!“ 
Приех думите є на шега, защото 

просто нямах никаква ерекция. Не 

можете да си представите колко ал-
кохол бяхме изпили. Не правихме ни-
какъв секс, изпратих я до тях. На 
следващия ден обаче отчаяно си по-
мислих: „Ами, ако тази малка дев-
ственица има право?!“ Потърсих ин-
формация в интернет за това, кой 
размер се смята за нормален, и после 
се опитах да премеря това, с което 
разполагам. След всяко замерване ци-
фрите бяха различни. Изпаднах в па-
ника и думите на момичето не изли-

ЗА СТЪРЧАНЕТОЗА СТЪРЧАНЕТО
МЪЖЕТЕ ИЛИ ЖЕНИТЕ МЕЧТАЯТ 
ПОВЕЧЕ ЗА ПО-ГОЛЯМ ПЕНИС?

КОЕ Е ТОВА НЕЩО, КОЕТО СЕ СТРЕМИ 
ДА РАСТЕ, ДА НАДДАВА, ДА СЕ ПОЛАГА 

В ПО-ГОЛЯМ РАЗМЕР? 
МЪЖКОТО ДОСТОЙНСТВО, РАЗБИРА СЕ. 
ПОДХВАЩАМЕ ТЕМАТА С УГОВОРКАТА, 
ЧЕ МЪЖКОТО ДОСТОЙНСТВО НЕ Е САМО 

ОНОВА НЕЩО ТАМ, В ПАНТАЛОНИТЕ.
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заха от главата ми. Лошото е, че те 
някак ме промениха, накараха ме да 
се чувствам като човек, който има 
някакъв много голям дефект. Няколко 
месеца по-късно реших да се посъвет-
вам със сексолог. Трябваха ми точни 
цифри, изречени от устата на про-
фесионалист! Лекарят ме увери, че 
всичко при мен е наред, което поо-
прави малко самочувствието ми. Из-
водът, който направих за себе си, е, 
че мъжкото достойнство в целия му 
смисъл (защото някои използват тези 
думи и в смисъл на мъжки полов ор-
ган) е слабото място на всеки мъж. 
Жените трябва да имат това пред-
вид и да бъдат внимателни какво го-
ворят за тази част от анатомията 
на мъжа.“  
Частните клиники по естетична хи-

рургия ни заливат с рекламните пред-
ложения за увеличаване на размера на 
пениса, което означава, че мечтата 
за онези сантиметри в повече нико-
га не спи и пенисът ХХL размер про-
дължава да бъде една от основните 
сексуални фантазии. Но всяка диску-
сия по тази тема повдига въпроса, на 
кого всъщност е мечта пенисът с го-
лям размер – на мъжете или на жени-
те? Този въпрос може да ви се стори 
несериозен, но истината е, че нищо 
не характеризира по-точно едно об-
щество или епоха, както сексуалните 
фантазии, с които те живеят.
В съвременното обществено съзна-

ние мъжествеността и сексуалнос-
тта са почти синоними. Фалосът е 
предмет на култ у много народи. Но 
където има култ, там има и митове. 
А където има митове, има и страхо-
ве. Пенисът и днес си остава символ 
на мъжествеността и точно затова 
е източник на тревоги за някои пред-
ставители на силния пол. 
„За мен е много важно приятелка-

та ми да ми прави комплименти, тъй 
като това повишава моята самооцен-
ка и съответно моята освободеност 
в леглото.“ Подобни признания напо-
следък можете да чуете от устата 
на все повече мъже. И те са пока-
зателни за това, как се е променил 
мъжкият характер през епохите. 

СЕКСЪТ НЕ ТЪРПИ НЕУДАЧНИЦИ

Мъжкият полов член се възприема 
като основно оръдие на труда в по-
ловия акт, благодарение на което же-
ната стига да оргазъм. Той е своеоб-

разен пусков механизъм на удоволст-
вието в леглото. Затова е „длъжен“ 
да не „излиза извън строя“ и да не 
създава проблеми на своя собственик. 
Точно с това са свързани най-голе-
мите страхове на мъжете – да не 
би да ги сметнат за слабо потент-
ни, ако случайно мъжкото достойн-
ство им изневери в някакъв момент. 
С други думи – „засече“. 
Цялата рекламна и порноиндустрия 

се напъват да ни внушават, че иде-
алният сексуален акт е този без за-
сечки и без предразсъдъци. При това 
положение притежаването на пенис с 
внушителен размер изглежда сигурна 
гаранция за сексуален успех. Затова 
в голяма част от случаите мъжката 
мечта за голям пенис е израз на жела-
нието за постигане на съвършенство 
в интимен план, за безупречна и дъл-
готрайна потентност. 
Мъжката ерекция доказва на жена-

та, че е харесвана, а на мъжа – че 
е способен да удовлетвори партньор-
ката си. 
Сексолозите обаче ни уверяват, че 

стабилната и надеждна ерекция не 
зависи нито от дебелината, нито от 
дължината на мъжкия полов орган. 
Тогава вкоренената представа, че ог-
ромният „инструмент“ е 

ЗАСТРАХОВАН ОТ „ЗАСЕЧКИ“ 
е абсолютно погрешна. Винаги кога-
то мъжете се обръщат към сексо-
лог по повод проблем с потентност-
та, те задават въпрос и за разме-
ра на половия си орган. Но основно-
то им притеснение е не за размера, 
а за функционалността на пениса, т. 
е. дали той е в състояние да задово-
лява сексуалните партньорки на при-
тежателя си.
В представите на много мъже тази 

способност е функция на отличната 
анатомия, а не сексуална талантли-
вост. Също погрешно схващане.
„Иска ми се членът ми да беше по-

голям. Мисля, че тогава щях да бъда 
по-уверен в леглото. И жените щяха 
да ме определят като по-добър лю-
бовник и да се чувстват на седмо-
то небе.“
Когато един мъж се оплаква от раз-

мера на половия си орган, е твърде 
вероятно той да няма точно пробле-
ми със секса, а с общуването. За та-
къв мъж е почти сигурно, че не умее 
да общува.  
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Колкото по-сложни са отношенията 
между двама души, толкова по-лес-
но е за влошаването им да бъде об-
винено нещо много просто като раз-
мера на мъжкия полов член. Така се 
избягват разговорите за съществени-
те и истински причини за проблеми-
те между двама души. 
Изкуствено се създава ситуация, в 

която нито един от двамата парт-
ньори не е отговорен за нищо и нищо 
в техните отношения (в това чис-
ло и сексуалните) не би могло да се 
промени. Размер, какво да се прави... 
Макар че за размера на каквото и да 
било по човешкото тяло е виновна 
само природата.
Страхът да не би да не успее да 

доведе жената до оргазъм се превръ-
ща в 

НАТРАПЧИВА МИСЪЛ 
ЗА СЪВРЕМЕННИЯ МАЧО 

Мъжете не осъзнават, че по този 
начин се поставят в зависимо поло-
жение. Чрез този си страх те ут-
върждават мита, че ако жената не 
стигне до оргазъм, мъжът автома-
тично трябва да бъде смятан за им-
потентен. И така представителите 
на силния пол доброволно се нагърб-
ват с цялата вина за сексуалната не-
удовлетвореност на жените.
За последното десетилетие роли-

те на двата пола в обществото се 
промениха революционно. Съвремен-
ните жени държат да стигат до 
оргазъм. Искат да получават удо-
волствие от секса и ако това не се 
случи, никак не се притесняват да 
обвиняват за това партньора си и 
дори да го сменят с друг. Това по-
ведение потиска мъжете, особено в 
двойките, при които партньорите 
не се отнасят особено внимателно 
и грижливо един към друг. На съ-
временната жена є е нужен силен 
мъж, респективно силен мъжки по-
лов член. Но когато тя фантазира 
за силен полов член, няма предвид 
точно неговите размери. 
Жената просто иска партньорът є 

да е надежден мъжкар, с богат сек-
суален опит и завидно майсторство 
в леглото. Тогава няма значение колко 
голям е членът му. Важното е да го 
използва по разнообразни начини. 
Женското сексуално удоволствие 

зависи от размера на пениса много 
по-рядко, отколкото е прието да се 
смята. А често изобщо не зависи 
от него. 
Женският полов орган е достатъч-

но пластичен и след кратък „пробен 
период“ много лесно се „настройва“ 
към съответния размер. 
Мъжки полов член с прекалено големи 

размери дори може да наруши сексуал-

н а -
та хармо-
ния в двойката и да съз-
даде комплекси на своя притежател. 
Той даже може да доведе до непри-
ятни усещания при жената по вре-
ме на секс. Реалният живот е мно-
го далеч от 

ПОРНОГРАФСКИТЕ ФИЛМИ 
Към сексолозите и терапевтите 

много често се обръщат двойки, в 
които жените споделят за силен дис-
комфорт, свързан с прекалено голе-
мия пенис на партньора. Движение-
то на член с такъв размер във въ-
трешността на влагалището причи-
нява болезнено усещане по време на 
интимната близост. Понякога, в зави-
симост от анатомията на конкрет-
ната жена, проникването е дори не-
възможно. 
Сексолозите и психотерапевтите 

са уверени, че ако мъжът и жената 
са изградили взаимно доверие помеж-
ду си, ако се стремят да си доста-
вят максимално удоволствие един на 
друг, размерът на пениса няма осо-
бено значение. Номерът е да раз-
читаме на въображението, чувстве-
ността и творческото отношение 
към секса, без да се опитваме да се 
ограничаваме с някакви параметри и 
по-конкретно – сантиметри.
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„Х
омосексуалността предполага 
нещо необичайно, нещо, кое-
то отрича нормите.“ Думи-
те са на френския режисьор 

Забу Брайтман (Zabou Breitman), а от 
въпросното отрицание на нормите 
той е създал впечатляващо еротично 
произведение – филма „Мъжът на моя 
живот“. Лентата е повествование за 
бурното желание между хетеросексуа-
лен до определен момент мъж и него-
вия съсед, който не крие, че е гей. В 
една от сцените камерата по удиви-
телен начин се любува и „ласкае“ го-
лото тяло на мъж в басейн. През чии 
очи виждаме всичко това? През очите 
на оператора на филма, който е жена, 
или през очите на другия герой?

Именно жените са първите, научили 
се да извличат полза от борбата на 
хомосексуалистите (говорим предимно 
за мъже) за правото им да бъдат са-
мите себе си. Гейкултурата еротизи-
ра мъжкото тяло – в киното, теле-
визията, на футболни мачове и те-
нис-турнири – и жените започнаха 
да се затрогват и облагодетелстват 
от това. 
По-рано се смяташе, че е редно мъ-

жът като носител на активното на-
чало да си играе с женското тяло, да 
го завоюва, да го усвоява... Напоследък 
мъжкото тяло сякаш стана обект на 
желание и завоюване, а жените полу-
чиха възможност съвсем легално да 
се любуват на неговата красота. Ос-

вен това под въздействието на хомо-
сексуалната култура мъжете позволи-
ха на жените да заиграят активната 
роля в интимните отношения. 
На какво освен на нови сексуални 

техники и похвати ние, хетеросек-
суалните, можем да се научим от 
гейовете? Познанството ни с тях 
може да ни помогне да разберем по-
вече за самите себе си и... да станем 
по-щастливи. Докато не се срещнем 
лично с хора, чиято сексуална ориен-
тация е различна от нашата, ние ще 
продължим да живеем, пълни с 

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ 
КЪМ „РАЗЛИЧНИТЕ“ 

Познанството ни с тях обаче е 
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КАТО УЧИТЕЛИГейоветеГейовете
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много вероятно да ни докаже, че е 
безсмислено хората да се напъхват 
в категории и да се делят на гейо-
ве и други. Логиката е подобна на 
тази, според която не делим хората 
на мъже и жени, когато говорим за 
човека. Личната среща с гей би дала 
шанс на всеки от нас да се обърне 
към самия себе си и да разбере при-
лича ли той, или не на другия, на раз-
личния от себе си, и по какво. 

Да следващ модели и образци, въоб-
ще не е предпоставка за изпитване на 
щастие. Прието е например, че ако 
си мъж, непременно трябва да гово-
риш властно и силно, да се опитваш 
да командваш, да подчиняваш... Това е 
момчешка представа обаче. Съвремен-
ният мъж рисува образа си по разли-
чен начин. Точно както и съвременна-
та жена, която пък рисува себе си, 
използвайки палитрата на феминизма. 
Привържениците на еднополовата 

любов обаче отприщиха сексуална-
та фантазия на жените, пуснаха в 
действие маниера 

ЗА СЕКСА ДА СЕ ГОВОРИ 
ДИРЕКТНО И ОТКРИТО

– без заобикалки и недомлъвки. И нещо 
повече, благодарение на влиянието на 
гейкултурата днес за секса се гово-
ри спокойно и дори с чувство за ху-
мор. Езикът, с който се описват сек-
суалните отношения, се промени много 
от края на 90-те години на миналия 
век до днес, защото начинът, по кой-
то хомосексуалистите изразяват, или 
по-скоро се изразяват за своята сексу-
алност, събуди интереса на всички ос-
танали към чистия секс. Хората за-
почнаха да се интересуват от секса 
като секс, без примеси на романтика 
и чувства. 
Горчив е фактът, че гейовете об-

щуват много по-успешно помежду си, 
отколкото хетеросексуалните. Сигур-
но защото „мъжкият“ език, „мъжки-
ят“ сленг, с който се описва сексът, 
е табу при хетеросексуалните, тъй 
като се смята за оскърбителен за 
жените. Но ситуацията напоследък се 
промени – обществото сякаш усвои 
новия език за описване на секса. Пък 
като се замисли човек, в интимната 
сфера повечето неща могат да бъдат 
назовани директно само с „мъжкия“ 

език. Някои смятани от нас за цинич-
ни думи (няма да ги цитираме, защото 
сме сигурни, че веднага ще се сети-
те кои са) направо „пълнят устата“ 
и звучат изключително възбуждащо. 
Звученето им обаче въобще не може 
да бъде наречено „женско“.  
Самата възможност да говорим от-

крито за секса, да го обсъждаме с 
приятели и с партньори влияе положи-
телно върху практикуването на секса. 
Най-убедителният пример за влияние-
то на хомосексуалните практики вър-
ху хетеросексуалните е свързан с... 

МЪЖКИТЕ ГЪРДИ 
Мъжете с голяма охота ласкаят 

женските гърди, но техните собстве-
ни бяха някаква пренебрегната и не-
прикосновена територия. Мъжките 
сексуални двойки обаче отделят на 
тази част от тялото голямо внима-
ние по време на еротичната игра. В 
резултат днес и доста разнополови не 
пренебрегват мъжките гърди по време 
на еротичната прелюдия към секса. 
Другото нововъведение, което хомо-

сексуалните практики внедриха в хе-
теросексуалните, се отнася до 

АНАЛНОТО ПРОНИКВАНЕ 
Много жени го откриха чак сега 

като удоволствие за себе си, макар че 
отдавна разглеждат антични рисунки 
с подобно съдържание. Да не говорим, 
че аналното проникване се превърна в 
източник на наслада и за много хете-
росексуални мъже. Особено за по-мла-
дите, макар че те силно се страху-
ват да не би пристрастеността им 
към това удоволствие да постави под 
въпрос тяхната идентификация като 
мъже. Някои от тях дори стигат до 
оргазъм единствено ако партньорка-
та им сложи пръст в ануса им. Ес-
тествено е тези мъже да се притес-
няват да не би да станат хомосексу-
алисти. Сексолозите обаче твърдят, 
че тези страхове са неоснователни. 
Според тях, ако жена сложи пръст в 
ануса на хомосексуалист, той едва ли 
би достигнал до каквото и да е, камо 
ли до оргазъм... 
В сравнение с влиянието на гейо-

вете 

ВЛИЯНИЕТО НА ЛЕСБИЙКИТЕ 
върху обществото е много по-скром-
но. Женската еднополова любов вина-
ги е била по-прикрита и някак по-без-
обидна и по-неагресивна. Доминиране-
то, фетишизмът, ексхибиционизмът 

© Frenk And Danielle Kaufmann – 123rf.com

Той напълни живота 
със секс

М. В., 29 г., дизайнер

„Доведеният ми брат е гей. Аз го знаех, за-

щото самият той не го криеше. Отрасна-

ли сме заедно. И до днес делим една къща, 

която ни остана в наследство от баба ни. 

Имаме общи приятели. Той превърна гово-

ренето за секса в част от ежедневието 

ни. Често споделяше с мен и с приятелите 

ни какво се случва нощем зад затворената 

врата на неговата спалня. Той беше първи-

ят, който ми разказа неща, които после из-

пробвах с приятелката си под чаршафите. 

После изпробвах подобни разказани от него 

неща и върху самия себе си. Беше потре-

саващо! 

Докато наблюдавах брат ми и поведението 

му, разбрах, че мъжът може да е романти-

чен, предан и сексуално автономен. Когато 

той е истински влюбен в някой мъж, с кого-

то е във връзка, той прави всичко възможно 

партньорът, на когото държи, да не разбе-

ре никога за евентуалните му случайни за-

бежки. Дори „семейните сцени“ между двама 

мъже нямат нищо общо с баналното и ис-

терично изясняване на отношенията между 

мъж и жена...“ 

Станах по-взискателна
К. К. 32 г., гримьорка

„Веднъж по време на снимките на един филм 

ме сложиха в стая, съседна на тази, в която 

бяха настанили двойка лесбийки. Те правиха 

любов цяла нощ и всичко, което се чуваше 

през стената, беше вълшебно. Възбудих се 

и ме завладя силна завист... Спомних си, че 

преди години се бях опитала да правя секс с 

една съученичка, което впрочем беше моят 

първи сексуален опит. Постарах се да спра 

да мисля за това, но страстната двойка от 

другата страна на стената направи така, 

че спомените да започнат да ме преслед-

ват бясно. Написах гневен мейл на приятеля 

си и за първи път си позволих да го критику-

вам за пасивността му в секса. Сексуална-

та ми ориентация не се промени след края 

на снимките, но се промени нещо много по-

важно – станах по-взискателна към мъжете, 

с които си лягах в бъдеще.“ 

ОТ ОПИТ
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и воайорството са общите множе-
ства между гейовете и хетеросексу-
алните, които обичат „рискованите“ 
приключения в секса. А те, повярвай-
те, никак не са малко. 
Но пък точно с лесбийството се 

обяснява масовото участие на сек-
сиграчките в секса на хетеросексуал-
ните. Друга заслуга на лесбийките е 
фаворизирането на клитора. Благода-
рение на тях много жени получават 
сексуален катарзис и се чувстват пъл-
ноценни участници в сексуалния акт. 
Гейкултурата, която дълго време 

беше табу, стана част от общото 
културно пространство между 1980 и 
1990 г., когато разпространението на 
болестта СПИН по цял свят съвпадна 
със станалите все по-масови гей пара-
ди, стремящи се да легализират хомо-
сексуалния начин на живот. Като на-
правиха своя живот по-публичен и от-
крит, „обратните“ (май вече никой не 
им вика така) по парадоксален начин 
разшириха пространството на свобо-
да на останалите, отстоявайки право-
то на човека да проявява присъщата 
му двойственост. Именно затова сега 

стана не само възможно, но и съвсем 
приемливо светът да е населен с  

ЖЕНИ, ПОДОБНИ НА МЪЖЕ 
и мъже, подобни на жени. Така ние 
всички получихме възможност да при-
емаме различни роли и да проявяваме 
в пълнота своята двойствена природа. 
Диалогът между гейове и хетеросек-
суални също стана възможен и имен-
но този диалог даде на всички нас да 
разберем, че еднополовата любов може 
да бъде също толкова разнообразна и 
променлива, колкото и еднополовата. 
Днес сексуалната идентичност стана 

просто една от многото наши иден-
тичности. В хомосексуалния начин на 
живот обществото откри секс, кой-
то може да бъде отделен от любов-
ното чувство, и този „чист секс“ се 
превърна в нов образец за подражание. 
Сексуалността ни вече не е нещо, 

затрупано с мълчание и недомлъвки. 
Станахме по-открити в секса и ко-
гато говорим за секса, държим се по-
свободно в леглото и извън него и 
вече ни е безразлично какво би казала 
за сексуалните ни предпочитания це-

ломъдрената ни баба. 
Отдавна престанахме да възприема-

ме секса като дейност за възпроиз-
веждане. По-скоро му се наслаждава-
ме като на източник на несравнимо 
удоволствие. Започнахме да искаме и 
да търсим разнообразие в леглото и 
да откриваме за себе си нови ресурси 
на чувственото удоволствие. Подоб-
на сексуална свобода обаче може да 
бъде и опасна. Във все по-глобализира-
щата се хомосексуална култура кон-
сервативните мислители привиждат 

РАЗПАДАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО 
и на всички негови форми. Но засе-
га социологическите проучвания не по-
твърждават тези тревоги. Просто 
отслабва поляризацията между хомо- и 
хетеросексуалното, тъй както тя от-
слабва и между мъжко и женско. Как-
то се вижда, еднополовата любов без 
излишен шум се вписа в сексуалните 
представи и практики на хетеросексу-
алните. Но не само там. Благодарение 
на гейовете сексът ни стана по-ос-
вободен, по-информиран, по-легитимен, 
по-разнообразен и по-интензивен.
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

П
омните ли лексиконите? Бяха 
много актуални в моите уче-
нически години и създаваха въз-
можност да опознаем по-добре 

приятелите си, техните интереси и 
предпочитани занимания. 
Зададох на Димитър Семерджиев 

(или Мимо) един от важните въпроси 
на тези интересни, но и малко смеш-
ни от днешна гледна точка тетрад-
ки: „Какво е твоето хоби?“ Лекси-
конното течение е женска болест и 
той не разбра накъде бия, помисли, че 
се шегувам, и не каза нищо. 

Ето какво знам аз. В него бушу-
ва нещо, което постоянно го изпра-
ща ту във водата, ту на скалите, 
винаги сред природата с палатка под 
ръка, а защо не и с весела компания? 
Няма защо да го питам за хобито му, 
знам, че в ДНК-то му има някаква С
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странна съставка, която условно мо-
жем да наречем 

„ЕКСТРЕМУС ПРИСТРАСТЕНИКУС“
Напълно в духа на неговата природа 

е непрекъснатото попълване на лична-
та му биография от екстремни емо-

ции от каньонинг, колоездене в плани-
ната и т. н.
Интервюто ми с лексикон не се полу-

чи. Реших да пробвам по телефона, оба-
дих се и изстрелях просто така: „Раз-
кажи ми за рафтинга! Любопитно ми е 
какво кара хората да облекат неопрено-

вите костюми и да се впуснат по бър-
зеите? Как физическата умора може да 
бъде правопропорционална на удоволст-
вието и удовлетворението? Колко хора, 
след като прочетат статията, коя-
то ще напиша, ще се замислят дали 
следващия уикенд да не отскочат до 
Кресненското дефиле за разнообразие? 
Дали любопитството, закодирано дъл-
боко в човешката същност, е един-
ственият провокатор? Или може би 
всеки човек притежава известна доза 
от онази необичайна съставка, която 
е присъща на теб и само чака удобния 
момент, за да се прояви?“
„В рафтинга всичко е относително. 

Не е само така или само иначе...“ – 
ми отговори той.
„Нали ти се спуска по Тара в Босна 

и Херцеговина миналото лято?“ – на-
стоях аз. (През май тази година све-

товният шампионат по рафтинг се про-

веде точно в Босна и Херциговина по ре-

ките Тара и Върбас – бел.  ред.) 
И по телефона не ми провървя, си-

гурна съм, че ако бях опитала с дик-
тофон, този човек отново нямаше да 
се разкрие, а щеше добре да се еки-
пира с... мълчание. 
Окей. Разбирам. Рафтърите не вли-

зат в опасни води голи до кръста. 
Ще ви разказвам сама, но всичко по 
реда си, както са казали хората. 
Или по бързеите, както ще напра-
вим ние. Започваме с историята на 
този спорт. 
По същността си рафтингът пред-

ставлява 

СПУСКАНЕ С НАДУВАЕМА ЛОДКА 
Заражда се в Северна Америка като 

една от най-ранните и примитивни 
форми на транспорт. Използвал се е 
за превозване на хора върху трупи по 
реката, за извозване на храна и за ло-
вуване. По-късно служи за военни цели. 
Рафтингът придобива известност след 
средата на 70-те, превръща се в олим-
пийски спорт и е включен в програма-
та на игрите в Мюнхен. Рафтърите 
продължават да печелят популярност и 
да се появяват все по-често в реките 
на Южна Америка и Африка, а също 
така и на Европа. През 90-те години 
рафтингът като вече утвърден воден 
спорт се включва в големи спортни съ-
бития като игрите в Барселона през 
1992 г. и Атланта през 1996 г. През 
1997 г. е основана международна феде-
рация по рафтинг, две години по-късно 
се провежда първият официален между-
народен шампионат по рафтинг.

Река Тара, Босна и Херцеговина

Пак река Тара, Босна и Херцеговина, но от високо

Превозни средства
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Една от целите на международната 
федерация е да подкрепи и доприне-
се за чистотата на реките по света. 
Стъпката, предпирета в тази посока, 
е включването є в Global Sports Alliance 
– организация, създадена от спортни 
ентусиасти, които искат да оставят 
след себе си чиста природа за бъдещи-
те поколения. С този акт ключовото 
лого на спортната екоорганизация Think 
enviroment („Мисли природосъобразно!“) 
се превръща в мото и на хората, влю-
бени в екстремно бързите води. 
Международните рафтинг стандар-

ти включват 

ШЕСТ СТЕПЕНИ НА ТРУДНОСТ 
НА РЕКИТЕ 

Първите са по-лесни и са подходя-
щи за начинаещи, докато за 5-а и 6-а 
степен се изисква сериозна предвари-
телна подготовка и към тях се на-
сочват най-опитните рафтъри. В за-
висимост от степента на трудност 
на маршрута се изисква и различна 
подготовка на участниците. 
Работата в екип е задължителна, за-

щото гребането трябва да бъде син-

хронно. Освен ако не искате да се ока-
жете от другата страна на лодката...
Рафтингът може да се превърне в 

опасен спорт, ако се практикува без 
необходимата екипировка, застраховка 
и, разбира се, квалифициран наставник, 
лидер, който стои най-отзад на лодка-
та и дава напътствия на екипа. Риск 
крият и природните условия, защото 
дори и най-предвидимата река може да 
те изненада. Възможно е да се поя-
вят подводен камък или дърво, които 
да осуетат или превърнат екстрем-
ното преживяване в рисков момент. 
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Поради това клубовете изискват все-
ки участник в рафтинг приключение 
предварително да подпише формуляр, 
който го информира за непредвидими-
те опасни обстоятелства и чрез кой-
то участникът изразява своето съгла-
сие да влезе във водата въпреки по-
тенциалния риск.

ЛОДКИТЕ СА НАПРАВЕНИ 
ОТ СПЕЦИАЛЕН КАУЧУК 

Вместимостта им е различна – раз-

личните лодки побират от двама до 
двайсет души. Впрочем точно те и 
по-скоро тяхната форма дава име-
то на спорта (от анлглийски дума-
та raft означава „сал“). Нали ви каз-
вам, че този сравнително нов спорт 
експлоатира старата човешка дейност 
на придвижване на хора и товари във 
вода. В този смисъл rafter буквално оз-
начава салджия.    
Хубавото е, че и в България този 

спорт е придобил популярност. Най-

подходящи за спускания са горните 
и средните течения на планинските 
реки, където вероятността от пре-
пятствия по пътя е по-малка и ни-
вото на водата е достатъчно висо-
ко. Най-благоприятни сезони за таки-
ва екстремни преживявания са проле-
тта и есента. Реките, които пред-
лагат добри условия за практикува-
не на този спорт, са Струма (по 

Кресненското дефиле на 130 км от Со-

фия – бел.ред.), Места, Велека, Арда, 
Рилска река, Черни и Бели Вит. 
В случай че никога досега не сте си 

„вкарвали“ доза адреналин, определено 
трябва да се спуснете по бързеите. 
Разочаровани няма да останете, най-
много да се пристрастите към тръп-
ката и усещането за свобода. Ако не 
разполагате с необходимата екипиров-
ка и опит, най-добре е да се обърне-
те към някой от 

РОДНИТЕ КЛУБОВЕ 
които с удоволствие ще ви въвлекат 
в магията на това занимание. 
Независимо от факта, че сред во-

дните спортове е извоювал позиция 
на състезателен, по своя характер 
рафтингът си остава повече спорт 
за забавление (подходящ е за тиймбил-
динг!). Да не забравяме, че е и чуде-
сен начин да пробуди у хората стре-
меж към опазване на околната среда 
и на реките в частност. Рафтингът 
не е точно това, което странични-
ят наблюдател може да ви каже за 
него, рафтингът е по-скоро всичко 
останало, което можете да изпита-
те сами. 
Хората с екстремни наклонности го 

практикуват с по-голяма вещина и в 
комбинация с още куп други екстрем-
ни дейности. Илюстрация на това 
е моят събеседник, който, макар и 
много мълчалив, е голям пич. Точно 
защото е такъв, с лека усмивка ми 
обясни, че не може да ми даде бланка 
за рафтинга, за да я попълня. Иска-
ше да каже, че няма формули в този 
спорт.  Има характерни техники, но 
от тях нататък рафтингът е съв-
купност от спускания. Индивидуални. 
Различни. Неповторими. 
Признавам си, че щях да използ-

вам рафтинга, за да го помоля да ми 
обясни и как точно се става пич и 
има ли друга почва за това ставане 
освен скалите и реките. 

Митка ХИТРОВА

Димитър Семерджиев  (на преден план)

Димитър Семерджиев  – 
малко катерене 
след рафтинга

Сред рафтърите 
има и жени
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ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

К
ато всички средностатистиче-
ски европейци тръгвамe за Син-
гапур с малко багаж и не знаeм 
почти нищо за там, освен че е 

доста топло. След бърза проверка на 
местоположението разбирамe, че Син-
гапур е на около 200 км северно от 
екватора – малък остров 

НА „ВЪРХА“ 
НА МАЛАЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 

Очакват ни 12 часа полет. Докато 
летим, нищо не подсказва приключе-
ния. Освен стюардесите с дръпнати 
очи и тук-там някой жълтокож път-
ник всичко си е стандартно, европей-
ско. Докато се чудим какво ще пра-
вим повече от седмица в тази дър-
жава, ни връчват менюто. Малко ко-
лебливо си поръчваме Singapore Sling, 

който се оказва приятен и чудотво-
рен розов коктейл. След 3–4 такива 
полетът вече не ни изглежда толкова 
дълъг, но по-важното – започва да ни 
просветва мисълта, че пътуваме към 
коктейл от новости. 

Рецепта за 
Singapore sling 
1 част джин, 1/4 черешово бренди, 1/4 микс 

от плодов сок (портокал, лайм или лимон и 

ананас), няколко капки коантро и ликьор бе-

недиктин и пръска горчив аперитив.

СБОРЕН ПУНКТ НА СВЕТАСБОРЕН ПУНКТ НА СВЕТА

ÑÈÍÃÀÏÓÐ
Merlion – символът на града
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Пъстротата на светлините на нощен Сингапур, 
видени от 70-ия етаж
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Събуждаме се от гласа на пилота, 
който съобщава, че в Сингапур е близо 
30 °С. Докато се усетим, вече ни по-
желават „приятен престой“, и тръг-
ваме по ръкава към летището. След 
минутки ни става ясно, че това е 

НЕ ПРОСТО ЛЕТИЩЕ, А МИНИГРАД 
– с градинки, езерца със златни риб-
ки, пространства с произведения на 
изкуството, кино, открит басейн и 
дори местна зоологическа градина. За 
магазините, кафенетата и ресторан-
тите изобщо не говорим. Луксът е 
умопомрачителен, а светлинката в 
съзнанието ни светва още по-ярко – 
„Коктейл от луксозни новости!“. 
Транспортът в Сингапур е уреде-

но нещо. Рейсове с точно разписа-
ние, учудващо евтини таксита, изис-
кващи обаче доза смелост и стабилен 
вестибуларен апарат. Но стандарт-
ният избор си остава метрото. На 
спирката монотонен глас ти напом-
ня „Ако видите съмнителни хора...“, 
а на монитор тече филмче за „забра-
вена“ чанта с бомба. Влизаме в то-
ку-що пристигналото влакче. Започ-
ваме да се оглеждаме за съмнител-
ни лица, но за европейското ни съз-
нание май всички изглеждат подозри-
телни – китайци, малайци, индийци, 
японци... Тук човекът с бяла кожа е 
различният, той е „китаецът с фо-
тоапарата в Европата“. Успокояващо 
е все пак, че 

ДЕЙСТВИЯТА СЕ РАЗВИВАТ 
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Но въпреки чувството, че си в свои 
води, защото си сигурен, че всички го 
говорят, забрави „правилния“ акцент 
– рискуваш да останеш изцяло нераз-
бран. Там кока-кола е просто „кок“, а 
кафе е „копи“.
Следващият по-сериозен културен 

шок можеш да получиш, когато ог-
ладнееш. Проблемът не е в липсата 
на храна, а в отчайващото є изоби-
лие. Най-популярните места за хране-
не са т. нар. food courts. Те са вина-
ги претъпкани с настървени от глад 
хора. Обикаляш и четеш – уж всич-
ко е на английски, но понякога над-
писите не правят връзка с главния 
ти мозък. Смятай се за предупреден! 
Тук „китайско“ няма нищо общо с ки-
тайската храна, която познаваш, тай-
ландската кухня вече не е екзотична, 
японската далеч не се изчерпва само 
със суши, а индийската храна не е ве-
гетарианска. За избора на храна не се 
нуждаеш от съвет – шансовете да 
сбъркаш са нищожни. Всичко е непри-
лично вкусно и евтино. Ние поне се 
почувствахме като в 

КУЛИНАРЕН РАЙ 
Дори храната в Сингапур отразява 

цветната смесица от раси и култу-
ри. Особена гордост е местният fried 

carrot cake – името да не ви заблужда-

Раят на текстила по Арабската улица

Традиционен индийски обяд – 
страшно лютиво, но и много вкусно

В Китайския квартал

Стандартен food court в търговски център Fried carrot cake

Made in China

Игра на китайски шах

Кулинарни изкушения (по часовниковата 
стрелка): китайска риба в сладък сос, Roti Prata, 

нудъли, Okonomyaki
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ва, че става дума за обикновено тес-
то с моркови и захар. Нищо подобно. 
Въпросната вкуснотия представлява 
запържена смес от оризово брашно, 
нарязана на кубчета ряпа (морков), 
чесън и яйца. Сервира се, полята със 
сладък черен соев сос. Не пропускай-
те да опитате и китайската риба 
в сладък сос, традиционния индийски 
хляб Roti Prata, тайландските нудъли 
и японската „пица“ Okonomyaki. 
Нахранени добре, вече сте готови 

да откривате Сингапур. 
Историята му може да се просле-

ди едва до XIV век, когато районът 
около Сингапурската река се оформя 
като важен търговски пункт за ко-
раби от Индия, Китай и Югоизточ-
на Азия. През XIX век пристигат и 
англичаните, не го подминават и япо-
нците в средата на XX век. Тези фа-
кти предопределят съдбата на Син-
гапур и след отделянето му от Ма-
лайзия като независима държава. И 
до днес той е 

СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР 
Казват, че ако намалиш пропорцио-

нално обитателите на земята до 4 
млн., ще получиш пъстротата на на-
селението тук. Вярно или не, разход-
ката по улиците оставя именно това 
чувство у теб. На този малък ос-
тров човек може да „обиколи света“ 
чрез хората. 
Ние обаче започваме обиколката си 

от устието на Сингапурската река, 
отрупано с тълпа снимащи туристи. 
Първото нещо, което се набива на 
очи, е статуя на същество с глава 
на лъв и тяло на риба, която бълва 
водна струя директно в океана. Име-
то на съществото е Merlion (мор-
ски лъв) и се явява символ на Синга-
пур. Старото име на града-държава е 

Singapura, което на санскрит означава 
„лъвски град“. Оттук и лъвската гла-
ва. Тялото на риба пък се оправдава 
от още по-старото име на Сингапур 
– Temasek („морски град“ на явански). 
Река, дървени лодки, къщурки по 

брега, небрежно подредени статуи на 
търговците от миналото за автен-
тичност, аристократични 3–4-етаж-
ни викториански сгради, стар мета-
лен мост, шпил на катедрала сред 
градинките. И цялата тази роман-
тична картинка от миналото разказ-
ва своя живот на фона на гора от 
небостъргачи – стройни, луксозни, не-
прилично близо един до друг. През 
деня народът се суети предимно в 
небостъргачите и безкрайните тър-
говски центрове в подножието им. А 
ние, туристите, се „гмуркаме“ в 

ГОЛЕМИЯ МУЗЕЙ НА АЗИАТСКИТЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Хората си знаят работата – не че 
са пропуснати витрините с артефа-
кти, но те далеч не са водещата ат-
ракция тук. Съвременни мултимедий-
ни средства те изненадват на вся-
ка крачка. Минаваш през Малайзия, 
за да се озовеш в Китай, а оттам 
отскачаш на следващия етаж до Ин-
дия, Пакистан и Иран... Азия хич не 
е малка! Най-забавно е в образовател-
ните секции – там организират ат-
ракционите за деца, но и на възраст-
ните им се приисква да се маскират 
като артисти от китайски театър, 
да подрънкат на странни инструмен-
ти или да се упражнят в написване-
то на „Здравей!“ на арабски. Дока-
то се усетиш, си прекарал тук целия 
следобед. Като нас. 
Навън картината е по-различна, за-

щото вечер реката е сърцето на 
нощния живот. Край къщетата 

ГЪМЖИ ОТ ГЛАДЕН НАРОД 
а мъртвите през деня съборетинки 
са се преобразили в ресторанти. Тук 
е мястото да се прекършите пред 
поканите на сервитьорите, които на 
всяка крачка обещават чудни гозби, и 
да хапнете задължителния рак с чили 
или с черен пипер. 
По малките часове успяхме да се 

дотътрим и до стария кей. Някога 
разтоварителница с множество скла-
дове, днес кварталчето е Меката на 
клубовете. Уличките между разно-
цветните сгради са покрити от ог-
ромни цветя от метал и стъкло. 
Логиката е проста – да можеш да 
се разхождаш спокойно дори и в про-
ливен дъжд (впрочем често среща-
но климатично явление по тези ши-
рини). 
Във всеки клуб тук се подвизава та-

лантлива местна банда, която свири 
нашумели хитове – евъргрийни или 
най-новото техно. Първоначалният 
шок от вида на дребен гръндж ки-
таец, който на доста приличен ан-
глийски припява хит на Depeche Mode, 
бързо се преодолява с каничка мес-
тен коктейл. Истината е, че весел-
бата е голяма. 
Настана време да се гмурнем и в 

„СИНГАПУРСКИТЕ ПОТАЙНОСТИ“
Започваме от Китайския квартал. 

Няма как да го сбърка човек – йерог-
лифи, червени фенери, пискюли висят 
наляво-надясно. По-малките улички са 
превзети от улични пазари – свят 
ти се завива от дракончета, ветри-
ла, четки, чадърчета, восъчни печати, 
копринени роклички, парцалки от ба-
тик, клечки за ядене, сервизи и какво 
ли още не. Започваш да гледаш на по-
знатия надпис Made in China с повече 

В двора на Султанската джамия Архитектурен „коктейл“ по Сингапурската река
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уважение. Тези малки хора с магареш-
ка упоритост се трудят с дни, за 
да сътворят едно-единствено парче 
шарен батик, което струва само ня-
какви си 10 сингапурски долара. Бър-
заме да се отървем от безразсъдно-
то харчене и се озоваваме пред го-
лям будистки храм. Площадът от-
пред гъмжи от развълнувани старци 
– китайци на групички. Всички са ули-
сани в игра на китайски шах и изоб-
що не обръщат внимание на фотоа-
паратите ни. 

ВЛИЗАМЕ ПРИ БУДА 
Потъваме в златно и червено, загуб-

ваме се в хилядите статуища, ста-
туи, статуйки и статуйчета – всич-
ките на Буда, сред съвсем истински 
монаси в оранжеви роби. На по-гор-
ните етажи (общо четири) открива-
ме музей, магазин, покривна градина и 
гордостта на храма – един от зъби-
те на Буда. 
Отново сме навън и се впускаме 

в поредния кулинарен маратон. Satay 
(шишчета, овкусени с непознати под-
правки и божествен сос), Hainanese 

Chicken Rice (пиле с ориз, но по хай-
нански, сиреч с джинджифил, чесън и 
лют лайм сос) и Mooncake (традици-
онно лакомство – нещо средно между 
козунак и масленка). 
Отправяме се към следващия нов 

свят – 

МАЛКАТА ИНДИЯ 
Индуистките храмове се познават 

отдалеч с богато скулптурираните си 
кули над входовете. Преди да влязат 
в тях, хората грижливо се събуват. 
Въпреки жегата сме твърдо решени 
да усетим духа на Малката Индия. 
Улиците са оформени от 2–3-етаж-
ни сгради – партерното ниво е обик-

новено заето от магазин. Най-цвет-
ното място за поредните дрънкулки 
обаче е т. нар. Аркада. Потъваш в 
море от яркоцветни сарита, бижута 
(основно златни), гривни, гирлянди от 
цветя, подправки. След неизбежното 
пазаруване пак настава време за кули-
нарни изкушения. Подминаваш с бърза 
крачка кръчмите на открито, пълни 
с мургави мъже индийци, които лапат 
с ръка ориз, полят с жълт къри сос, 
и влизаш в първия по-приличен ресто-
рант. Мустакат индиец ни сервира 
обяда върху палмово листо, на таб-
личка – ориз, мнооого лют сос, месо, 
тънка питка. Европейският вид на 
туристите обикновено скланя серви-
тьорите да поднасят и прибори. Ина-
че индийците си хапват с ръце. От-
пиваме от животворната течност, 
наречена ласи (нещо като много сту-
ден плодов айран), и правим планове 
за поредната разходка. 

КВАРТАЛЪТ KAMPONG GLAM 
е най-известен с Арабската улица. 
Някога седалище на малайските крал-
ски особи, днес това място е дом и 
на други имигранти мюсюлмани, ос-
новно от Индонезия. Вмъкваме се 
най-напред в старите султански па-
лати. Това е и едно от местата в 
Сингапур, където може да се научи 
нещичко и за коренното население – 
малайците. Не можеш да пропуснеш и 
златния купол на Султанската джа-
мия. В двора є те посрещат чешми 
за ритуално измиване и рафтове, пъл-
ни с обувки. Отново сваляш своите, 
а на входа симпатичен чичко мята 
върху очевидно оскъдното ти облекло 
кафява роба и след като се уверява, 
че изглеждаш достойно, ти обяснява, 
че не можеш да стъпваш върху кили-
мите. Излизаме от джамията. 

Пешеходното пространство пред 
нея, естествено, е отрупано с ма-
газинчета, пълни със сандали, плете-
ни ратанови предмети, шалове... За-
виваме и попадаме в рая на тексти-
ла. Толкова коприна, струпана на едно 
място! А нищо чудно сред камарите 
от килими да попаднете и на някой... 
летящ. Местните са много сговор-
чиви – сядаш за почивка на възглав-
ничка директно на земята, носят ти 
наргиле и ти предлагат традицион-
ния чай teh tarik (от малайски, „издър-
пан чай“). На пръв поглед прилича на 
боза, но всъщност е горещ ароматен 
сладък чай с мляко, който се пригот-
вя с неколкократно изсипване от една 
халба в друга. Ефективно средство за 
борба с жегите! 
Хубавото е, че в Сингапур 

ЗНАЦИТЕ КЪДЕ КАКВО 
ДА НЕ ПРАВИШ 

са навсякъде и е трудно да сбъркаш. 
С тях животът е по-лесен и подре-
ден. Заради тях Сингапур е пример и 
за тоталитарна система в отлично 
действие. Всъщност Сингапур е при-
мер за много неща...
Тук можеш да посетиш будистки 

и индуистки храм, джамия и църк-
ва само в рамките на един ден. След 
бясно пазаруване по уличните пазари 
можеш да се сдобиеш и с най-луксоз-
но марково костюмче. Ако ти сти-
ска, можеш да се разходиш сред диви 
зверове или да пийнеш едно на 70-
ия етаж Можеш да правиш толко-
ва много неща на това малко парче 
земя, върху което са си дали среща 
културите от цял свят.

Д. ГЕОРГИЕВА, М. ИЛИЕВ

По улиците на Малката Индия

На входа на индуистки храм на Perumal – пазител 
на вселената, бог на милостта и добротата
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Журналисти в свирепа 
върколашка битка

Българската премиера на „X-Мен Нача-

лото: Върколак“ бе отбелязана със зре-

лищен турнир по страйкбол. Кино „Арена“ и 

„Александра филмс“ организираха истинско 

холивудско приключение с участието на жур-

налисти, студенти от НАТФИЗ и специали-

сти по бойни изкуства. В кървавата битка 

почти като в холивудски екшън те се спра-

виха с мисията си да открият откраднато-

то копие на филма. От името на списание 

„Бела“ самият аз дадох своя скромен принос 

за успех в преследването. Не беше лесно, 

дори ме раниха веднъж, но пък приливът на 

адреналин си заслужаваше усилията. Играта 

се проведе в базата в с. Лозен край София. 

Разделиха ни на два отбора, всеки от които 

имаше своя мисия. Накрая обединихме уси-

лия и сред дъжд от куршуми успяхме да наме-

рим скритото в гората копие на „Върколак“. 

Минути преди началото на премиерата фил-

мовата лента беше доставена с хеликоптер 

от самия Върколак. На паркинга на кино „Аре-

на-запад“ пред многобройна публика се раз-

игра битка между легендарните образи от 

света на Х-Мен, в която доброто, естест-

вено, победи и филмовата лента беше спасе-

на. Зрителите имаха възможност да видят 

през какви изпитания сме преминали и апло-

дираха отличаването ни със специални гра-

моти. „Искахме да направим нещо различно 

от типичните премиери с червен килим пред 

киното, искахме да накараме участниците 

да преживеят сцените от филма „Х-Мен На-

чалото: Върколак“ и мисля, че успяхме. Това 

е един различен филм, който заслужава гран-

диозна премиера“, сподели Нина Благоева, 

менид жър от „Александра филмс“.

„Островът 
на Ним“ 
Мила семейна комедия с участи-

ето на Джоди Фостър. Тя е в ро-

лята на писателката Алексан-

дра, автор на поредица бест-

селъри с главен герой авантю-

риста Алекс Роувър. За разли-

ка от него Александра въобще 

не си пада по приключенията и 

дори не смее да излезе от апар-

тамента си. Но тя все пак ще 

реши да го направи, за да помог-

не на малката Ним, чийто любим 

герой се казва Алекс Роувър. Ним 

живее на отдалечен тропически 

остров със своя баща, обграде-

на от екзотични животни. Тя се 

вдъхновява от приключенията на 

своя герой и мечтае да изживее нещо, подобно на описаното от писа-

телката отшелничка. И когато баща є изчезва в морето, Ним и Алек-

сандра ще обединят силите си за  една шеметна спасителна мисия.

„Кунг-фу панда“
Понякога героите се появяват 

на най-неочакваното място, 

просто им трябва малко вре-

ме, за да се проявят като та-

кива. Такъв герой се оказва не-

похватната панда По в тази 

анимацоионна приказка. По си 

има една мечта и тя е да ста-

не истински кунг-фу боец. Е, ко-

гато си с нейните габарити и 

страдаш от неизлечима фор-

ма на мързел, това изглежда аб-

сурдно. Възможно ли е все пак 

По да е избраният герой, кой-

то да спаси своята Долина на 

мира от злото, надвиснало над 

нея? С помощта на петима ле-

гендарни бойци и техния мъдър 

учител закръгленият По наистина ще се превърне в истинска бойна ма-

шина и ще срита задниците на злодеите. Заради забавните ситуации и 

смехотворни герои филмът стана най-касовата анимация за 2008 г.

„Рокенрола“
Тъкмо бяхме отписали Гай 

Ричи и той се завърна в блес-

тяща форма с този филм. В 

него режисьорът на „Две ди-

мящи дула“ с присъщата си 

убийствена ирония ни потапя 

в лондонския подземен свят, 

населен с поредица ексцен-

трични персонажи. Сред тях 

е дребният мошеник Едно-

две (Джералд Бътлър), който 

е длъжник на криминалния бос 

Лени Кол. Кол сключва круп-

на сделка с опасен руски ми-

лиардер. Руснакът прехвърля 

на английския мафиот няколко 

милиарда евро и в знак на добра воля му заема своя любима картина. Но 

ситуацията става напечена, след като парите и картината изчезват. 

Докато труповете се множат, в далаверата се замесват секси счето-

водителка, пристрастена към наркотиците рокзвезда и няколко изпе-

чени руски убийци.

„Ритъмът 
на улицата“
Наелектризиращ филм със зре-

лищна хореография и хитове 

на Енрике Иглесиас, Тимбар-

ланд и Миси Елиът. Анди Уест 

е бунтарка, чиято страст са 

танците. Но когато е поста-

вена пред избора да учи или да 

бъде изпратена в Тексас, тя 

решава на всяка цена да влезе 

в престижната школа по изку-

ства „Мерлин“. Там тя среща 

Чейс – таланта на школата 

и изгряваща звезда. Двамата 

разбират, че ги свързва една 

обща цел – спечелването на 

най-голямото състезание по 

улични танци. Ди и Чейс сфор-

мират собствена група, но бившата банда на Анди и нейният тартор 

Тък ще използват всички средства, за да отстранят новобранците от 

надпреварата. Те обаче нямат намерение да се предадат лесно.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Да помирим душата 
и тялото“
Софрологията е метод за самопозна-

ние и мощно средство за хармонизи-

ране на личността. На ясен и достъ-

пен език Мишел Фройд, правнучка на 

Зигмунд Фройд, ни приканва да усво-

им основите на тази наука, родееща 

се с дзен и йога. Благодарение на нея 

по-лесно ще си върнете доверието в 

себе си, сексуалността ви ще разцъф-

ти, ще се преборите със стреса, умо-

рата, безсънието, тревожността и 

т.н. Фройд ни учи как да се вслушваме 

в езика на тялото си, за да постигнем 

душевно и физическо равновесие.

„Затъмнение“
Третата книга от четирилогията на 

Стефани Майър продължава необикно-

вената любовна история между вампи-

ра Едуард и красивата Бела. Момиче-

то е отново със своя любим, повярвало 

най-после във възможността той да я 

обича. Но опасността не закъснява – 

серия кръвожадни убийства в Сиатъл, 

непознат посетител и... заплахата от 

нова рана в сърцето є. Възможно ли е 

една всепоглъщаща любов да оставя 

място за друга? Какво означава живот 

и какво – смърт, когато в уравнението 

се намеси вечността?

„Клас по танци 
с Антон“
Антон дю Бек, една от звездите в 

танцовото шоу на Би Би Си „Танцу-

ващи звезди“, дава своите съвети на 

всички кандидат-танцьори. Той оп-

исва произхода и историята на все-

ки от петте бални и петте латино-

американски танца, като илюстрира 

своя сбит, но съдържателен текст 

с фотографии на отделните стъп-

ки и уникални снимки от танцови съ-

бития и изпълнения на танцьори от 

миналото. Дю Бек напътства с лес-

ни за изпълнение инструкции, а на DVD са демонстрирани стъпките на 

четири от десетте танца.

„Истината“
След толкова лъжекниги, посветени на 

нейната многостранна и странна лич-

ност, Лили Иванова най-после реши да 

разкрие истината за себе си. С редак-

торската намеса на Мартин Карбовски 

легендарната българска певица разказ-

ва за живота си дотук – за идването си 

в София, за налагането си като изпъл-

нител, за любовниците си, за търкания-

та си с композиторите... Каквото и да 

прочетете в тази книга, каквото и мне-

ние да си изградите за примата на ес-

традата ни, Лили ще си остане символ 

на две епохи, символ за великолепието и 

силата на един непреходен талант, наложил се въпреки историята.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Зигзаг“
Докато следва физика в престижен 

европейски университет, Елиса Ро-

бледо е поканена да участва в таен 

проект, целящ да манипулира супер-

струнната теория. Това е невероятен 

шанс за амбициозен млад учен да види 

с очите си далечното минало: диноза-

ври, бродещи по земята, живота през 

каменната епоха, разпъването на 

Христос. Но експериментите на еки-

па тръгват в неочаквана посока и съ-

буждат нещо страшно. Години по-къс-

но бившите колеги на Елиса измират 

един сред друг и тя трябва да разбули 

зловещата мистерия.

„Смъртоносна 
гледка“
Сигнал за изчезнал в планините скиор 

поставя началото на смъртоносна мис-

терия в този трилър. При спасителна-

та акция един от членовете на отря-

да е намерен застрелян, а на следващия 

ден брат му изчезва безследно. Шери-

фът Уолт Флеминг се заема да открие 

извършителя на убийството, но пре-

ди това трябва да разбере кой и защо 

е отвлякъл близкия му приятел Марк. В 

хода на разследването ще му се нало-

жи и да предотврати надвисналата над 

Сън Вали екологична катастрофа, която 

може би има връзка с отвличането.

„Корабът 
на чумата“
В поредица от романи Клайв Къслър 

разказва за приключенията на потай-

ния кораб „Орегон“. Управляван от екс-

травагантния еднокрак Хуан Кабрило и 

екипаж от бивши военни и шпиони, ко-

рабът работи за всяка правителстве-

на агенция, която може да си го позво-

ли. След поредната си мисия екипажът 

се натъква на пътнически параход, из-

оставен в морето. Стотици трупове 

лежат на палубата му, а Кабрило и хо-

рата му ще се изправят срещу култ, 

който крои чудовищен план за унищо-

жение на човечеството.

„Корабът 
на страха“
Пиратски кораб е пленен край брего-

вете на Англия. Говори се, че на него е 

имало карта за легендарно съкровище. 

И ханзейските търговци, и крал Еду-

ард I са готови на всичко, за да се до-

берат до натоварения със злато ко-

раб. Години по-късно заедно с един от 

търговците, участвали в залавяне-

то на пиратите, е изпратен да прего-

варя сър Хю Корбет, доверен кралски 

служител. Но търговецът и цялото му 

семейство са открити мъртви и сега 

сър Хю трябва да открие корена на 

злото и да изобличи убиеца.
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„Тя – без любов и смърт“
Определят Едвард Радзински за най-поставяния руски драматург 

след Чехов. А „Тя – без любов и смърт“ доказва, че това съвсем 

не е случайно. Радзински е написал пиеса за най-неизлечимата 

болест – любовта, представяйки по покъртителен начин изжи-

вяванията на двама души, засегнати от нея. Тя – типична гнев-

на тийнейджърка с разведена майка, която не понася. Той – мъж 

на средна възраст, разделен със съпругата си и отдавна от-

писал любовта от живота си. Но колкото и да звучи абсурдно, 

тези двамата ще преживеят нещо, за което не са и предполага-

ли. Дали това е точно любов, след като търсенето на идеална-

та половинка си е истински ад? В тази пиеса персонажите като 

че ли са попаднали наистина в най-мрачните дълбини на ада. „За-

щото необходимостта да обичаш може да се превърне в лудост 

за някои хора, а талантът да обичаш не е даден всекиму“ – обяс-

нява режисьорът Николай Ламбрев-Михайловски. А младата ак-

триса Лидия Инджова се справя с учудваща зрялост с тежката 

главна роля и е истинско откритие.

„Грозният“ 
Можем ли всички да бъдем красиви? Не, разбира се, но пък вина-

ги можем да прибегнем до чудесата на пластичната хирургия. 

Именно с идеята докъде може да стигне човек, за да се хареса 

на обществото, Мариус фон Майенбург пише своята пиеса. Тя 

е първата комедия на немския драматург, известен с мрачните 

си текстове. В нея по изключително оригинален начин и с голяма 

доза ирония се преплитат теми като обсесията да изглеждаш 

перфектно, какви компромиси си готов да направиш в името на 

тази цел, дали въобще е постижим съвършеният външен вид и 

каква е неговата тъмна страна. Режисьорката Василена Радева 

признава, че е била привлечена от начина, по който е представе-

но оварваряването на съвременното общество, което може да 

превърне един човек в пазарен продукт. Само можем да аплоди-

раме нейните нестандартни решения, както и чудесната сце-

нография на Владимир Славов. Но Радева е подбрала и съвърше-

ния актьорски екип. Росен Белов, Михаил Милчев, Милен Николов, 

Калин Врачански и особено Невена Калудова преминават с удиви-

телна лекота от образ в образ. 

9 по десетобалната

8 по десетобалната

6 по десетобалната

Театър 
„Българска армия“

Народен театър 
„Иван Вазов“

Театър „София“

„Слуга на двама господари“
Гледането на всяка комедия на Карло Голдони е истинско удоволствие. Дори и да 

е поставена по най-елементарния начин, тя няма да остави разочаровани зри-

тели в салона. Вярно, има режисьори като Теди Москов, които по неподражаем 

начин до такава степен могат да преобразят точно тази пиеса, че да предиз-

викат залпове смях. Е, Димитър Бозаков не е от тях и строго се придържа към 

текста на Голдони. Това обаче съвсем не е в плюс на постановката му, отлича-

ваща се с неравномерно темпо и доста бутафорни изпълнения. Класическата 

история е за сгрешени самоличности, семейни драми и поредица недоразумения, 

чийто главен герой е слугата Труфалдино. Той взима простото решение, че как-

то може да обслужва един господар, ще се справи и с още един. Юлиян Рачков се 

старае много да изглежда на ниво въпреки тежката контузия, която получи по 

време на репетициите. Съвсем не толкова забавни са останалите актьори, а 

Петър Попйорданов е направо дразнещ като Флориндо Аретузи.

Текст Ивайло Тодоров

В края на сезона
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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

УЮТ ЗА ЧЕТИРИ ЛАПИ
За съжаление четириногите членове на 
семейството не са в състояние нито да 
почистват след себе си, нито пък да въ-
веждат ред, ако преди това са го наруши-
ли. Всичко, което можете да направите, 
е да улесните себе си в грижата за уюта 
на двуногите и четириногите обитатели 
на дома. Как, ще прочетете на стр. 112 .

ИДЕИ 
ЗА КОПИРАНЕ
Вместо да гледате 
тъжно в една точка 
или пък да седите 
безучастно в кухня-
та и да се ядосвате 
за неща, които са 
ви се случили на 
работа, направете 
нещо практично и 
красиво за вкъщи. 
Даваме ви 5 идеи на 
стр. 114–115.

СТЕК ПО ПАТАГОНСКИ ОТ ГАБРИЕЛ РАП
Ако искате да разберете какво е „умита“ и „чимичу-
ри“ и да се научите да приготвяте перфектен телеш-
ки стек, отворете на стр. 121–123. Житейският път 
на аржентинеца Габи Рап е преминал и през още две 
места, където телешкото е смятано за специален 
вид храна – Мексико и Чили. Освен това Габи е бил гла-
вен готвач в екологичен планински хотел в Андите – 
все неща, заради които можете да му се доверите.

ПРОСТО ПОЧИСТВАНЕ 
НА СЛОЖНА ТЕХНИКА
Основни проблеми: 1. Прашна електро-
ника, 2. Мръсотия и петна по бюрото, 3. 
Замърсена клавиатура на компютъра. 
Спокойно, можете да ги ликвидирате с 
три стъпки, без да се изпотите дори. 
Прочетете подробности на стр. 116.

МЕНЮ С ВИТАМИН С
Цитрусовите са удивителни плодове. Всичко, до което се 
докосне техният сок, придобива ярък вкус, било то напит-
ка, десерт, салата, сос или горещо блюдо. С тях всичко е 
вкусно и здравословно. И въобще не се заблуждавайте, че 
е кисело. Рецептите на стр. 118–120 ще ви го докажат.
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З
а съжаление четириногите членове на семейство-
то не са в състояние нито да почистват след 
себе си, нито пък да въвеждат ред, ако преди 
това са го нарушили. Всичко, което можете да 

направите, е да улесните себе си в грижата за уюта на 
двуногите и четириногите обитатели на дома. Съберете 
в отделен кош играчките на вашия питомец и ги разпо-
ложете на тези места, където сте забелязали, че той 

обича да прекарва най-много време. Нашийника, както и 
лакомствата, които взимате със себе си по време на раз-
ходка, съхранявайте в антрето. Така по-бързо ще се при-
готвяте за излизане навън. Там е мястото и на четки-
те за ресане и почистване на козината на вашето куче 
или котка. Специалните четки за чистене на дрехи от 
полепнала по тях козина е добре да съхранявате на от-
делно място. 

Съветваме виСъветваме ви
Дори вашият питомец да пре-

карва цялото или по-голяма част от 

времето си вкъщи, купете му наший-

ник. Сложете му етикетче, на което 

напишете името на животното и ва-

шия телефонен номер. То ще ви пос-

лужи... сещате се за какво. Ку-

четата и котките се гу-

бят непрекъснато.

Уют за четири лапи
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Без това мога, 
без това – не

Запазете найлоновите торбички, с ко-

ито пренасяте покупките си от пазара 

вкъщи. Дръжте винаги по една от тях в чан-

тата или в джоба си. Пликчетата ще ви пос-

лужат, за да събирате екскрементите, които 

любимецът ви оставя на улицата.

Изхвърлете дребните играчки или тези 

с остри краища. С подобни предмети 

животните могат да се задавят или да се 

порежат. 

Изхвърлете огромните чували с кучешка 

или котешка храна, които е трудно дори 

да повдигнете. По-добре е да използвате кон-

тейнери за храна. Такива съдове се продават 

с различна вместимост. По-хигиенични, по-

естетични и по-удобни за използване са от 

чувалите.

Спалното ложе
Мястото за сън на вашия любимец може да бъде в ъгъла на 

някоя от стаите или под стол, който не използвате. Жела-

телно е за „спалнята“ да използвате постелка от здрава 

и качествена материя, която е и лесна за поддържане. По-

чистването на това легло трябва да става поне два пъти в 

месеца, за да избегнете заплахата от неприятни миризми.

Хайде, на... масата
Снабдете се с единични или двойни купи за храна, както 

и с отделен съд за вода. Не оставяйте кучето си (или 

пък котето си) да се храни като куче направо на пода.
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ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО
ВМЕСТО ДА ГЛЕДАТЕ ТЪЖНО В ЕДНА ТОЧКА ИЛИ ПЪК 
ДА СЕДИТЕ БЕЗУЧАСТНО В КУХНЯТА И ДА СЕ ЯДОСВАТЕ ЗА НЕЩАТА, 
КОИТО СА ВИ СЕ СЛУЧИЛИ НА РАБОТА, НАПРАВЕТЕ 
НЕЩО ПРАКТИЧНО И КРАСИВО ЗА ВКЪЩИ.

Кашпа от филц
За да превърнете старата кашпа в нова, привлекателна и пъстра ук-

раса, са ви необходими разноцветни лентички и парченца филц, както 

и едно по-голямо парче яркоцветен филц, което ще послужи за плат-

но на вашата текстилна рисунка. Припомнете си апликациите, които 

сте правили в детската градина – изрежете и залепете (или съший-

те) „цветната градинка“ върху плата. След това увийте саксията с 

апликирания плат и я вържете с цветна панделка като подарък.

Постер 
в рамка
Любимия си плакат мо-

жете да превърнете 

в интересно рамкира-

но пано от четири час-

ти. С помощта на маке-

тен нож разрежете пла-

ката на четири квадра-

та. Сложете частите 

от него в предварител-

но избрани по размер ед-

накви рамки. Остава ви 

само да подредите пъзе-

ла и да му намерите мяс-

то на стената.

Посуда за... грим 
Ако си мислите, че за добрия макиаж ви е необходи-

ма единствено качествена козметика, жестоко се 

лъжете. Трябва ви и едно красиво ъгълче в спалня-

та или банята, където да разположите всичките си 

мазила и пособия за гримиране. За целта можете да 

използвате чашки, купички и чинийки, останали от 

изпочупени, но любими ваши сервизи.
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Сладкиш за вкъщи
Събирате се, за да отпразнувате рождения 

ден на детето си, или пък каните прияте-

ли ей така, без повод. Зарадвайте ги с ма-

лък вкусен десерт, който гостите могат 

да вземат със себе си и да опитат по-къс-

но. Опаковайте сладкишите в цветни пли-

кове и ги затворете с помощта на декора-

тивна лепенка с форма на цвете. По този 

начин гостите ще могат да отнесат праз-

ника в своите домове.

Чорапени домашни любимци
Ако децата ви непрекъснато си губят чорапите и разполагате с по един 

от няколко чифта, не бързайте да ги изхвърляте. Направете си цветни 

зайчета. Срежете ходилата на две по дължина и после зашийте отдел-

ните части поотделно – това ще бъдат ушите на зайчето. Точно вър-

ху петичката, която ще бъде муцуната, направете уста, като зашиете 

копче в различен цвят или нещо друго. Накрая зашийте и копчета за очи-

те. Напълнете чорапчетата с памук и зайците са готови!

НЕ ОСТАВЯЙТЕ РА-
БОТЕЩА ПЕРАЛНЯ 

„САМА ВКЪЩИ“ При по-

силно налягане на вода-

та някоя връзка може да 

се спука и да наводните 

съседа под вас. Колкото 

и подобрения и защити 

да има съвременната 

техника, все пак има ре-

ален риск от инцидент. Ще си спестите куп пари и главоболия, 

ако правите компания на пералнята, докато работи. 

СОРТИРАЙТЕ ДРЕХИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО Отделяйте по-

тъмните по цвят от по-светлите. Разпределяйте ги по вида 

на материите, както и според количеството на прането. Дре-

хите от изкуствени материи (като полиестер) е добре да пе-

рете отделно от дрехите от естествени материи (например 

памук). 

При поставяне на дрехите в пералнята е важно да редувате по-

големи с по-малки, по-тежки с по-леки. Така ще избегнете дис-

балансирането на машината по време на пране. 

Последните модели перални са снабдени с ФУНКЦИЯ 
VARIABLE LOAD. Т.е. не е необходимо да напълните цялата пе-

ралня, за да пуснете програмата. Пералня с такава характерис-

тика сама преценява колко вода и електроенергия са є необхо-

дими за съответното количество пране. Важно е да не препъл-

вате пералната машина, защото в противен случай дрехите не 

могат да се движат свободно и няма да се изперат добре. Ос-

вен това прахът за пране може да не се разтвори напълно и 

частици от него е възможно да останат в плата на дрехите. 

НЕ ПРЕДОЗИРАЙТЕ ПЕРИЛНИЯ ПРЕПАРАТ Образувалата се 

свръхпяна често излиза извън пералнята. Сензорите за из-

плакване на по-съвременните модели пък удължават неимовер-

но много перилния цикъл, докато не бъде отмита и последната 

частица препарат от дрехите. За съжаление все още битува 

неправилното разбиране, че повечето препарат гарантира по-

доброто изпиране. 

Не е препоръчително да поставятe в пералнята избелващи пре-

парати, които съдържат хлор, тъй като те причиняват корозия, 

а и повреждат дрехите. 

Често ми задават въпроса, КОЛКО ГОДИНИ Е ЖИВОТЪТ НА 
ЕДНА ПЕРАЛНЯ. Няма обобщен отговор, но се смята, че сред-

ната продължителност на живота на уреда е между 5 и 10 го-

дини. За да удължите този срок, е добре поне веднъж на 6 месе-

ца да почиствате основно вътрешността на уреда със специ-

ални препарати, както и да използвате такива против образу-

ване на котлен камък (особено ако водата е по-твърда). 

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

За прането 
преди самото 
пране

НАШИЯТ СЪВЕТ: Експлоатирайте правилно пералните 

машини. Иначе рискувате или да съсипете любимите си дре-

хи, или дори да ви се наложи да купувате нов уред.

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com
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1. ОБЕЗПРАШАВАНЕ 
Електрониката привлича прахта 

като с магнит. Затова трябва да 
я почиствате системно. Влязлата в 
процесора прах може да стане причи-
на компютърът да прегрее. А глав-
ният виновник за неприятния познат 
шум, който издава компът ви, също 
е прахта, попаднала под втулката на 
вентилатора. 
Мониторът и процесорът са дели-

катни компютърни части и изискват  
деликатно почистване. Нуждаете се 
от микрофибърна кърпа. Или от ан-
тистатична салфетка, която не по-
врежда почистваните повърхности и 
не оставя власинки по тях. Не ви 
препоръчваме да използвате препарат 

за миене на прозорци за измиване на 
екрана на монитора. Този екран обик-
новено е снабден със специален защи-
тен слой, който може да бъде по-
вреден от химичните компоненти в 
състава на този продукт. Леко пре-
карайте сухата кърпа по цялата по-
върхност на изключения монитор. 
След това я навлажнете и избърше-
те прахта от другата повърхност 
на компютъра. Поне веднъж месечно 
почиствайте от прах вентилатора с 
помощта на прахосмукачка. Впрочем 
CD и DVD дисковете също тряб-
ва да избършете един по един с уни-
версална суха микрофибърна салфет-
ка по посока от центъра към края 
на диска и в никакъв случай по посо-
ка на кръга!

2. ПОЧИСТВАНЕ НА МРЪСОТИЯ 
И ПЕТНА ПО БЮРОТО

Първо, махнете от бюрото папки-
те, телефона, клавиатурата и нот-
бука. Ако работната повърхност е 
ламинирана или е направена от друг 
миещ се материал, тогава я напръс-

кайте с универсално измиващо сред-
ство, след което я изтъркайте с 
гъба, минете я с чиста кърпа, напое-
на с вода, и накрая я избършете със 
суха кърпа. Ако повърхността на бю-
рото е лакирана, изтрийте я с раз-
твор на вода и оцет. 
Останалите по бюрото петна на-

пръскайте с миещия препарат и из-
чакайте няколко минути. След това 
повторете гореописаната процедура. 
Петната от мастило се отмиват с 
памучен тампон, напоен със спирт. 
Телефона и другите предмети по бю-

рото минете просто с влажна гъба. 

3. ИЗЛЪСКВАНЕ 
НА КЛАВИАТУРАТА

За да я измиете, трябва да я из-
ключите от компютъра. Обърнете 
я наобратно и хубавичко я изтупай-
те (ще се учудите какви неща ще 
паднат от нея). Използвайте чет-
ка за рисуване, за да свалите прахта 
от труднодостъпните места по нея. 
След това с напоен със спирт паму-
чен тампон изтъркайте клавишите 
(клавиш по клавиш). Преди да вклю-
чите клавиатурата обратно в ком-
пютъра, трябва да се уверите, че е 
абсолютно суха. Ако имате нотбук и 
не бива да изключвате клавиатурата, 
направете всичко, което е възмож-
но, с помощта на четката за рису-
ване. Или използвайте балон със сгъс-
тен въздух, за да издухате прахта 
от малките процепчета.

За да ви е по-лесно 
следващия път...

 Дръжте на работното си бюро антиста-

тична салфетка и препарат за почиства-

не на компютърни екрани. И не само ги дръ-

жте, а ги използвайте редовно.  

 Имайте предвид, че на пазара има и кла-

виатури с технология SpillSeal, които мо-

жете да миете дори в съдомиялната маши-

на. А също и минипрахосмукачки, работещи 

през USB порта. 

д о м а к и н я

БЪРЗА 

ПОМОЩ

ПРОСТО ПОЧИСТВАНЕ 
НА СЛОЖНА ТЕХНИКА

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
1. Прашна електроника. 

2. Мръсотия и петна по бюрото. 

3. Замърсена клавиатура на компютъра.

СЪС СТЪПКИ БЪРЗИСЪС СТЪПКИ БЪРЗИ
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ЦИТРУСОВИТЕ СА УДИВИТЕЛНИ ПЛОДОВЕ. ВСИЧКО, ДО КОЕТО СЕ 
ДОКОСНЕ ТЕХНИЯТ СОК, ПРИДОБИВА ЯРЪК ВКУС, БИЛО ТО НАПИТКА, 

ДЕСЕРТ, САЛАТА, СОС ИЛИ ГОРЕЩО БЛЮДО. С ТЯХ ВСИЧКО Е 
ВКУСНО. И ВЪОБЩЕ НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ, ЧЕ Е КИСЕЛО!

ПИЛЕ С ЛИМОН И БОСИЛЕК

ЗА 4 ПОРЦИИ:  3 лимона  1 връз-
ка пресен босилек (нарязан)  1/4 ч. ч. 
нарязан магданоз  1 с. л. зехтин  1 
пиле, транжирано на 8 парчета  сол 
и прясно смлян черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Загрейте фурната до 200 °С. На-
мажете с олио тава за печене. Рен-
досайте от лимоните 2 с. л. лимо-

нова кора лимон и изстискайте 3 с. 
л. лимонов сок. Останалите лимони 
нарежете на парчета. 2. В дълбока 
купа смесете лимоновия сок, лимоно-
вата кора, зехтина и нарязаните маг-
даноз и босилек (оставете по няколко 
стръка от двете за украса), 1 ч. л. 
сол и 1/4 ч. л. черен пипер. Сложете 
в купата и парчетата пиле, разбър-

кайте всичко така, че пилето напъл-
но да бъде покрито от маринатата. 
Оставете го за 20 мин. 3. Подреде-
те парчетата пиле в тава за печене, 
залейте ги с маринатата и ги печете 
30–35 мин в загрятата фурна. Пре-
ди сервиране ги украсете със стръ-
кове босилек (или магданоз) и парче-
та лимон.
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ТЕ СА ОТЛИЧНО ДОПЪЛНЕНИЕ 
КЪМ МЕСНИ БЛЮДА

С КОПЪР И ПОРТОКАЛ 
Смесете почистени от кожицата 
и нарязани на парчета 4 портокала 
с 1 ч. ч. нарязан на ситно копър, 
2 с. л. нарязан червен лук и наряз-
ан на ситно магданоз. Подправете 
със сол на вкус. 

С ГРЕЙПФРУТ 
Смесете почистени от кожицата 
и нарязани на парчета 3 розови 
грейпфрута, 1 портокал, 2 наряза-
ни на ситно люти чушлета (почис-
тени от семките), 1 стрък наряз-
ан на ситно зелен лук, 2 с. л. на-
кълцан пресен босилек. Подправете 
със сол на вкус. 

С ЛИМОН И ЛАЙМ 
От един лимон и един лайм рендо-
сайте 2 ч. л. кора. Плодовете по-
чистете от корите и кожицата, 
нарежете ги на парчета и ги сме-
сете с обелено и нарязано на куб-
чета авокадо. Подправете с 1/4 ч. 
л. сол и 1 ч. л. захар. Разбъркай-
те добре. 

С ПОРТОКАЛ И ДОМАТИ 
Почистете 3 портокала от кора-
та и кожицата. Отстранете сем-
ките на 2 не много големи домата 
и ги нарежете на дребно. Смесете 
доматите и портокалите с наряза-
ни на ситно зелен лук и магданоз. 
Подправете със сол на вкус. 

ВИТАМИНОЗНИ 

ГАРНИТУРИ44ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 ч. ч. леща  4 котлета сьомга  1–2 портокала  1 
ч. л. горчица  1 с. л. + 1 ч. л. зехтин  1 връзка пресен босилек  2 
глави лук (нарязан на ситно)  връзка магданоз (нарязан на ситно)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Сварете лещата в подсолена вода и я 
извадете с решетъчна лъжица. Загрейте фурната до 200 °С. Посолете 
и поръсете с черен пипер сьомгата. Подредете парчетата (с кожата 
надолу) в намазана с олио тава. Печете 15–20 мин. 2. Рендосайте 1 ч. 
л. кора от портокалите и изстискайте от тях 1/3 ч. ч. сок. В дъл-
бока купа смесете кората и сока с горчицата, зехтина, 1/4 ч. л. сол и 
1/8 ч. л. черен пипер. Добавете и нарязания босилек. 3. Запържете в 1 
с. л. зехтин лука до златисто, смесете го с лещата. Добавете полови-
ната от соса и нарязания магданоз, разбъркайте добре. 4. Сервирайте 
парчетата сьомга върху канапета от леща, полети със соса и украсе-
ни с портокалова кора. 

1 ПЛОД = .........

1 лимон = 3 с. л. сок и 

2 ч. л. настъргана кора

1 лайм = 2 с. л. сок и 

1 ч. л. настъргана кора

1 портокал = 1/3 – 1/4 ч. ч. сок 

и 2 с. л. настъргана кора

ЗА 4 ПОРЦИИ:  2–3 манда-
рини (от две от тях изстис-
кайте сока)  1 с. л. рендо-
сан корен от джинджифил  1 
ч. л. сусамово масло  1 ч. л. 
+ 1 с. л. сгъстител за сосове 

 2 с. л. соев сос  450–500 
г телешко месо (нарязано на 
ивици)  4 с. л. олио  1 чуш-
ка (нарязана на ивици)  зелен 
лук  и по желание малко зам-
разен грах (с шушулките)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Пригответе соса, като сме-
сите олиото, джинджифила и 
сока от мандарината. В дъл-
бока купа смесете соевия сос 
с 1 ч. л. сгъстител за сосове, 
сложете вътре месото и ху-
баво разбъркайте. 2. В тиган 
в малко олио запържете първо 
нарязаната на ивици кора от 
1 мандарина, след което – зе-
ленчуците, а накрая – и месо-
то. Прехвърлете всичко в го-
ляма купа, залейте го с манда-
риновия сироп и го сервирай-
те по средата на масата.

СЬОМГА С ЦАРЕВИЦА 
И ПОРТОКАЛОВ СОС

ТЕЛЕШКО С МАНДАРИНИ

Пробвайте да добавите малко 
херес (сорт вино) към соса – 

ястието ще придобие пикантен 
вкус и специфичен аромат
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ДЕСЕРТ ЗА 
3 МИНУТИ

ЛЕДЕН СОК Смесете пресен цитру-

сов сок със захар и го сложете във 

фризера. От време на време го раз-

бърквайте до получаването на леде-

ни малки парченца. 

ЛИМОНАДА Смесете прясно изце-

ден цитрусов сок със захар и гази-

рана вода, прелейте го в кана и пус-

нете вътре да плуват цели парче-

та лайм. 

ПАРЧЕТА В СИРОП Нарежете ци-

трусови плодове на кръгчета, сло-

жете ги в чиния и ги полейте с гъст 

сироп, приготвен от цитрусов сок 

и захар.

ЗА 4 ПОРЦИИ:  3 лимона  4 
филета от бяла риба  2–3 стръ-
ка прясна мента (нарязана на сит-
но)  1 ябълка (нарязана на сламки) 

 1/4 ч. ч. нарязани на парчета зе-
лени маслини  1 глава лук (нарязан 
на ситно)  1/2 ч. л. захар  сол и 
прясно смлян черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. За-
грейте фурната до 200 °С. Залейте 
филетата с лимонов сок, изстискан 
от 2 лимона, посолете ги и ги по-
ръсете с черен пипер. Изпечете ги 
до готовност. 2. От единия лимон 
рендосайте 1 ч. л. кора, останалата 
кора изхвърлете. Мекото нарежете 
на много ситно и смесете с наряза-
ните маслини, ябълката, лука и мен-
тата. Подправете със захар, сол и 
черен пипер на вкус. 3. Сервирайте 
рибата с гарнитура от сварен бял 
ориз и лимоново-маслиновата смес.

ЗА 8 ПАРЧЕТА: За тестото  2 
ч. л. сок от лайм  1 ч. ч. браш-
но  1 ч. л. захар, 1/4 ч. л. сол 

 6 с. л. размекнато краве масло 
 2–3 с. л. студена вода За плън-

ката  2 ч. л. кора и 2/3 ч. ч. 
сок от лайм  1 ч. ч. захар  4 
големи яйца  2/3 ч. ч. сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Смесете всички продукти за 
тестото, омесете го, оформете 
го на топка и го сложете за 30 
мин в хладилника. 2. С помощта 
на бъркалка разбийте сока от 
лайма със захарта, кората от 
лайм, яйцата и накрая добаве-
те сметаната. 3. Сложете тес-
тото в кръгла плитка форма за 
печене и го изтеглете отстра-
ни по стените на съда, за да 
се оформят бордове (тестото 
се изтегря нагоре по стените 
на съда). Постелете фолио вър-
ху тестото и го запечете 10–15 
мин във фурната. Изчакайте го 
да изстине. 4. Разпределете от-
горе плънката и печете торта-
та 30 мин до готовност. Пре-
ди сервиране я украсете с пуд-
ра захар.

р , р ц р

и захар.

РИБА С ЛИМОН И ЗЕХТИН

ЛИМОНОВА ТОРТА
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в к у с н и  м а р ш р у т и

Ж
итейският му път е преминал през още две места, където телешкото е 
считано за специален вид храна – Мексико и Чили. В Чили работи като гла-
вен готвач в екологичен планински хотел в района на Андите. След това има 
възможност да отиде в Мексико и за около година научава много за тради-

циите на местната кухня. А също и поредица национални практики за приготвяне-
то на втората най-популярна храна по тези ширини след какаовите десерти – те-
лешките стекове.
Само тези факти са достатъчни, за да бъде Габриел признат като специалист по 

стековете. Но можем да добавим и това, че е завършил готварското училище в род-
ния си град Кордоба (Централна Аржентина), ползващо се с изключителен автори-
тет в кулинарните среди. 

УМИТА – АРЖЕНТИНСКИЯТ КАЧАМАК

Първите стъпки в кулинарията Габриел прави заедно с майка си. Тя е от Север-
на Аржентина, където кухнята много се различава както от централната част на 
страната, така и от Патагония (Южна Аржентина). 
Ястието умита е любимото му, което той е научил да приготвя от майка си. 

Представлява пюре от царевица с кромид лук, чесън и бяло вино. 
Първата приготвена от него манджа пък била пилешко барбекю. Всяка неделя след 

традиционна меса в църквата аржентинците се събират на трапеза. Първия си кулина-
рен опит Габи прави точно в такъв ден. За нещастие обаче нещо се залисал и... месо-
то изгоряло. Не му е било за последно. „Съвсем нормално нещо е, когато един готвач 
готви на ден по 100–200 ястия, нещо да не се получи както трябва – обяснява ми 
Габи. – Случвало ми се е да готвя едновременно за 10 души. И тогава има риск нещо 

„ОСТЪР НОЖ И СРЕДНО ИЗПЕЧЕН КЪС ТЕЛЕШКО В ЧИНИЯТА. 
КАКВО МУ ТРЯБВА НА ЧОВЕК?“

Визитка
За повечето гости в ру-

бриката „Вкусни марш-

рути“ готвенето е хоби. 

За Габриел то е и изку-

ство, и страст, и рабо-

та. Той е професионален 

готвач, роден в хищната, 

изхранваща се предим-

но със стекове, димяща 

и цвъртяща от барбекю-

та Аржентина. В Бълга-

рия идва като гост гот-

вач в ресторант „Талис-

ман“ (номиниран за най-

добър ресторант за 2008 

г.), след което е поканен 

в новооткрития Sushi Bar 

& Dinner „Facebook“. (Сер-

виран бързо, но с внима-

ние, телешкият стек тук 

със сигурност ще нареди 

ресторанта в списъка ви 

с любими заведения.) Бла-

годарение на познанията 

си за южноамериканска-

та кухня Габриел е изгот-

вил менюто в това заве-

дение и в продължение на 

няколко месеца посвеща-

ва персонала му в тънко-

стите по приготвянето 

на традиционния стек по 

патагонски.

Снимки © BeLIGHT STUDIO

СТЕК ПО ПАТАГОНСКИ 
ОТ ГАБРИЕЛ РАП
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да загори.“ Но нищо не е в състояние да го откаже от занаята. По-
някога се изморява, като всеки, но това е много сладка умора в края 
на работния ден (който обикновено не свършва преди 23.00 ч.). 
Другото хоби на Габи след готвенето е салсата. Често се зареж-

да с енергия в някой салса клуб. Или просто се наспива и на другия 
ден отново е пълен с идеи и желание за работа. 
Според него, за да е майстор в професията си, готвачът трябва 

да има вкус. „Има хора, които, като ги попиташ „Какво обичаш да 
ядеш?“, казват: „Каквото има в хладилника.“ Те не могат да станат 
готвачи, защото нямат вкус, все едно им е дали ще вкусят нещо 
сладко, или нещо солено...“ – обяснява Габи. 
Той използва класически рецепти, но винаги вмъква в тях своя идея, 

променя по нещо. Според него готвачът е експериментатор. Ако яс-
тието му е сполучливо, ресторантът ще е пълен с клиенти. 
Иска да напишe книга с авторски рецепти, вдъхновени от цял свят. 

Целта му е да покаже различни вкусове, предимно от страните, в 
които е живял. Освен местата, на които е бил, се надява, че ра-
ботата му ще го отведе до много точки на света – този месец 
заминава за Аляска, където е сключил 6-месечен договор за работа. 
Следващата му цел е Канада. 

ТАРАТОР, АЙРАН И БОЗА

Това са кулинарните „шедьоври“, които си е харесал от нашата 
национална кухня. Тараторът му е особено любим, защото от глед-
на точка на здравословното хранене е подходящ за всякакви диети: 
„Вкусът му е великолепен и съдържа протеини, въглехидрати и маз-
нини. Едно примерно диетично меню може да съдържа таратор, те-
лешко месо и бадеми.“ На въпроса ми, откъде черпи идеи за рецеп-
тите си, той ми отговори: „Когато взимам един продукт, мисля за 
състава му, разглеждам го като химия. Добавям разни съставки и за-
имствам технологии от приготвянето на други храни. Така постигам 
много голямо разнообразие.“

„ЧУРРАСКАРИ“ И „ПАРИЛЯДА“
Това са вериги ресторанти за бързо хранене, специали-

зирани в приготвяне на различни видове меса на барбе-
кю в Аржентина. Могат да се видят буквално на всеки ъгъл. 
Преобладават продуктите, приготвени на грил, като най-популярно-
то ястие тук са блюдата асорти от различни видове меса на ска-
ра или запечени на фурна. 
Аржентинската кухня е смесица от национални традиции и много-

бройни чуждестранни рецепти, донесени от преселниците. Италиан-
ската кухня е широко застъпена (60% от аржентинците са с ита-

Стъпка по стъпка:

С УМИТА И ЧИМИЧУРИ СОС

1. Най-вкусният стек е от су-

калче. Месото се посолява и 

се поръсва с пипер. Олиото е 

съвсем малко, колкото да пред-

пази стека от изсушаване.

2. Стекът се пържи само 

по веднъж от всяка страна. 

След като се обърне, не се 

връща повторно да се доиз-

пържи откъм същата страна. 

3. За да бъде уел дън, 

стекът се приготвя 20–

25 мин. За да е мидиум 

– 10 мин. На мидъл риър 

стека са му необходими 

7 мин, а аланглето е го-

тово за 4 мин.

4. За да се определи степента на 

готовност, се прави „кръвна про-

ба“ – стекът се натиска, за да ус-

тановите колко кръв ще изтече.

Стъпка по стъпка:
ПЮРЕ „УМИТА“

ОТ ЦАРЕВИЦА С ЛУК, 

ЧЕСЪН И БЯЛО ВИНО

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  300 г 

млечна царевица  1 глава лук  2 

скилидки чесън  50 мл бяло вино 

 30 г масло  сол  пипер  100 мл 

прясно мляко  малко бяло вино

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: С помощта 

на блендер царевицата и млякото се 

миксират. Лукът и чесънът се наряз-

ват на ситно и заедно с маслото и 

виното се прибавят към царевицата. 

Сместа се вари 10 мин на бавен огън 

при непрекъснато бъркане. Овкусява 

се със сол и пипер.

СТЕК ПО ПАТАГОНСКИ
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лиански корен, Габи – също). Всевъзможни видове пици и спагети се 
предлагат навсякъде. Любима на аржентинците е и студената супа 
от домати и краставици – гаспачо. Бирата е добра компания за мно-
го от аржентинските ястия. Освен пенливата течност, на почит 
са известните по цял свят аржентински ароматни вина, чийто из-
бор е изключително богат. 
Тук се готвят и много зеленчукови блюда, но обикновено те се 

поднасят като гарнитура. Навсякъде може да поръчате популярна-
та в цяла Латинска Америка царевична каша с различни допълнения. 
Освен говежди мръвки аржентинците обичат и риба – маринована, 
пържена, варена. 

ХРАНА И ЗРЕЛИЩА

В типичните аржентински ресторанти, за разлика от български-
те, задължително има жива музика, спектакъл от скечове или нещо 
като театър. Открили връзката между храната и доброто настро-
ение, след като се нахранят, аржентинците задължително танцуват. 
Сам Габриел е бил ръководител на кръжок по готварство в Аржен-
тина и е обучавал група любознателни малчугани, като наред с гот-
венето са се забавлявали и с „приготвянето“ на разни театрални 
пърформанси.

ПАТАГОНИЯ 
заема южната част от Аржентина. Областта представлява откри-
то плато, с наклон към океана. Има сух, умереноконтинентален кли-
мат. Тук се отглеждат зеленчуци и плодове, а обширните пасища из-
хранват огромни стада. Известен още като Краят на света, този 
регион носи името на местните жители – патагонците, наречени 
така от Магелан. По време на колонизацията много пътешественици 
и имигранти населили отначало крайбрежието, а след това, в търсе-
не на още плодородни земи, постепенно навлезли в пампасите, къде-
то основават ферми в земите, завзети от местните жители. Във 
фермите работели и до днес работят гаучосите (аржентинските ка-
убои, водещи спокоен и миролюбив живот).

„Асало конкуеро“ 
е специалитетът на гаучосите – животно, което се пече на шиш на открит огън. 
„Церемонията“ обикновено започва от вечерта – двама души цяла нощ въртят 
шиша, пият и свирят на китари. Чак на обед на другия ден месото е готово.

Патагонската кухня е вкусна, телешкото е традиционно, а 

ПЪРЖОЛИТЕ И ШИШЧЕТАТА 
СА ОГРОМНИ 

Салатите тук са необичайна смес от зеленчуци и животински про-
дукти – месо, колбаси, яйца, морски продукти, риба. Тук домашни-
те животни се отглеждат природосъобразно, а месото им е еколо-
гично и толкова вкусно, че при приготвяне не се нуждае от никакви 
подправки и маринати. Сол и пипер са напълно достатъчни за овку-
сяването му. 

„АЛАНГЛЕ“, „МИДЪЛ РИЪР“ ИЛИ „УЕЛ ДЪН“?
Традицията да се приготвят стекове в България е нова. Тук в мал-

ко ресторанти те питат до каква степен да бъде изпечен стекът. 
Да не говорим, че често у нас „стекът“ е... от свинско месо. 
„В България недоготвеното месо буди подозрение – споделя впечат-

ленията си Габриел. – Когато приготвя стека алангле и подам чини-
ята с кървавото месо на сервитьора, той почти винаги се стряска. 
А клиентите пък започват да подсушават месото със салфетка и 
буквално го затрупват с черен пипер. Не бива! Вкусът на месото е 
в кръвта. Да видиш кръвта в чинията, не е брутално. Това е вку-
сът на месото. Клиентите не разбират това и понякога искат да 
им го допека... Не мога да кажа нищо, допичам го, но така месото 
си загубва аромата и вкуса, който, както казах е в кръвта му. За-
това стекът не се приготвя с марината, а само със сол и пипер – 
за да се усети вкуса на месото.“ 

Разговора води Теодора СТАНКОВА

Стъпка по стъпка:

КЛАСИЧЕСКИ СОС „ЧИМИЧУРИ“

(ПРИГОТВЕН ОТ МНОГО СИТНО НАРЯЗАНИ КРОМИД ЛУК, 

ЧЕСЪН, ДОМАТИ И ЧУШКИ. ПО ЖЕЛАНИЕ ЧИМИЧУРИ 

МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И ЛЮТ.)

1. Всички проду-

кти се нарязват 

на много ситно.

2. Подправят се 

със сол на вкус и 

малко олио.

4. Някои сосове притъпяват и дори „изместват“ вкуса на 

телешкото, но класическият сос „Чимичури“ е перфект-

ната гарнитура за стека. При сервиране месото се об-

ръща с ивицата мазнина към клиента.

3. Лимонът е задължителен. Сосът се  

сервира студен, затова може да се 

приготви предварително.
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П
редставлява на-
сипване на торф, 
борови кори и 
т.н. върху почва-

та между растенията. Пра-
ви се или преди зимата, за 
да държи топло на расте-
нията, или напролет, за да 
поддържа влагата в почва-
та и да потиска едногодиш-
ните плевели през лятото. 
Мулч се прилага главно око-
ло овошки, храсти (рози, къ-
пини, малини), многогодиш-
ни цветя. Насипва се подоб-
но на вулкан около основата 
на стеблото, без да скри-
ва разклоненията, листата 
и цветовете. Не е проблем 
и за луковичните, стига да 
е по-лек (от дървесни стър-
готини, а не от дървесни 
кори), за да могат растени-
ята да го пробият.
Има мулч 

С ОРГАНИЧЕН 
И НЕОРГАНИЧЕН 

ХАРАКТЕР

ПРЕДИМСТВА НА ОР-
ГАНИЧНИЯ  помага на 

почвата да задържа влага 
 повишава количеството 

на хранителните вещества 
в нея  потиска развитие-
то на плевелите  осигуря-
ва храна на червеите и на 
другите животни.
Като органичен мулч се 

използват сфагнов торф, 
слама, дървесни стърготи-
ни, борови кори, окосена 
трева.

НЕОРГАНИЧНИЯТ (ча-
къл, мулчиращо фолио) се 

използва главно при отглеж-
дането на плодове и зелен-
чуци (например с него се 
покриват лехите с ягоди). 
Мулчиращото фолио се 

постила със специална ма-
шина. То задължително е с 
дупки. Полагането на мулч 
не изключва нуждата от 
редовно поливане.

Внимание! 
 В зависимост от това, ка-

къв вид тор използвате, охлю-

вите и плужеците могат лесно 

да си направят убежище в нея. 

Ако забележите такива, вед-

нага изгребете мулча наоколо. 

 Натрупаният органичен мулч 

трябва да е максимум 5–7 см.

ИМА МНОГО 
МАТЕРИАЛИ 

за мулчиране. Брезовите 
кори изглеждат най-есте-
тично. По-подходящи са по-
едрите парчета. Алтерна-
тива са обвивките на коко-
совите орехи. В някои учас-
тъци на градината е по-
добре да използвате изгни-
ли листа, животински тор и 
т.н. За да избегнете от-
делянето им в почвата, не 
сменяйте мулча всяка годи-
на. Дървените стърготини 
също могат да се използ-
ват за мулч, но трябва да 
са поне на 2 години. Мул-
чира се дори с прясно око-
сената трева, особено око-
ло храсти и дървета. Пра-
ви се тънък слой, който 
постепенно изгнива. За да 
ускорите процеса на изгни-

ване, вкопайте тревата на 
няколко сантиметра под 
повърхността.
Неорганичните мулчиращи 

материали са по-евтини и 
много по-ефективни в бор-
бата с плевелите, но не са 
естетични и не осигуря-
ват подхранване. По-обик-
новените са найлонът, 
парчета стари килими или 
пътеки и дори вестници. 
С тях можете да покрие-
те почвата между лехите 
или пък първо да покрие-
те цялата площ, след кое-
то растенията да се заса-
дят в дупки, направени в 
найлона, плата или вест-
ниците. Найлонът може да 
бъде допълнително покрит 
с едрозърнест пясък или 
пръст, за да не изглежда 
грозно. Той задължител-
но трябва да е на дуп-
ки, за да се отцежда во-
дата през тях. Дебела опа-
ковъчна хартия или стари 
вестници също стават за 
мулчиращ материал. 
Мулчирането е 

ОТ ОСОБЕНО 
ЗНАЧЕНИЕ

за растения, които са в 

стрес заради определени 
климатични условия, как-
то и за новозасадените, 
които нямат добре из-
градена коренова система. 

 Органичният мулч (най-
често кора от бреза) се по-
ставя в кръг около расте-
нието, като се започва с 
около 2–3 см до корена и 
се продължава до постига-
не на желания диаметър. 
Около корена се натрупва 
повече материал под фор-
мата на вулкан.  Ако се 
използва неподходящ мул-
чиращ материал, расте-
нието може да хване гъ-
бички или бъде нападнато 
от вредители.  Ако хра-
стите или дърветата са 
покрити с прекалено много 
тор, изгребете излишното 
количество с лопата или 
гребло, като внимавате да 
не нараните растението. 

 Многогодишните видове 
не се мулчират рано на-
пролет, защото точно то-
гава се развиват младите 
издънки.  За едногодишни-
те найлонът примерно не 
е проблем, но той не бива 
да се използва за многого-
дишни.

МУЛЧИРАНЕМУЛЧИРАНЕ
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за месец ЮНИ

Професионални 
астрологични анализи 

за всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, почистване 
на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

Много пътувания

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Бъдете смели

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Излизате от застоя

РАКРАК

Самоусъвършенстване

ЛЪВЛЪВ

На вълната на любовта и успеха

ДЕВАДЕВА
Издигате се в кариерата

ВЕЗНИВЕЗНИ

В подем сте

СКОРПИОНСКОРПИОН

Трябва да издържите!

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Решавате финансови проблеми

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Стремителен старт

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Настроени сте авантюристично

РИБИРИБИ

Срещате любовта на живота си
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АМБИЦИИ Започвате месеца на-
прегнато, но много амбициозно. На 

1-ви ще отхвърлите много работа и ще 
поставите началото на новите си ангажи-
менти. Оправете счетоводството си, ако 
имате фирма. Днес вашата управляваща 
планета Марс навлиза в практичния и ус-
тойчив знак на Телеца и „заземява“ осъ-
ществяването на намеренията ви. С други 
думи, получавате шанс да реализирате пла-
новете си, и то с добри финансови резул-
тати. Разчитайте на помощта на близки, 
познати и роднини. 

МНОГО ПЪТУВАНИЯ ви очакват 
през периода до 21-ви. Вие сте дина-

мична натура и заседяването на едно мяс-
то (и в буквалния, и в преносния смисъл) 
винаги е било във ваш минус. Продължа-
ват позитивните тенденции от предход-
ния месец. Настроени сте оптимистично 
и ще успеете да придвижите напред ня-
колко неща едновременно. Много плодот-
ворни ще се окажат пътуванията ви на 
близки разстояния, както и творческите 
ви командировки. Общуването през юни 
ще открие пред вас нови ползи и възмож-
ности. Разширявайте кръга на контакти-
те и на влиянието си. Старайте се само 
да не бъдете въвлечени в чужди интриги 
и спорове, особено на 2-ри и на 3-ти. Тога-
ва събитията така могат да се завър-

тят, че неволно да се окажете в ролята 
на човек, обслужващ чужди интереси. 

ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА Желанието 
ви за работа и промяна нараства с 

наближаването на пълнолунието на 7-и. 
Преди това вече ще сте получили много 
солидна подкрепа от авторитетни хора, 
заемащи ръководни постове. 4-ти е подхо-
дящ ден да демонстрирате вашата воля и 
настойчивост. Резултатът определено ще 
е добър. Проявете смелост, поемете един 
риск, това ще промени нещата във ваша 
полза. Ако ви предстои сложен разговор, 
имате невзет изпит или недовършена ра-
бота, концентрирайте се точно сега, за да 
доведете нещата до успешен край. 

ХУБАВИ ДНИ ЗА ВАС На 6-и и Вене-
ра се премества в Телец и оттам 

ще ви дава сили и мотивация да промени-
те към по-добро вашето материално със-
тояние. Емоциите ви се стабилизират, 
личните ви отношения се успокояват и 
ще можете много по-адекватно да се 
справяте със задълженията си. 6-и и 7-и са 
много благоприятни дни, в които можете 
да подновите връзките си с чужбина, да 
си уредите задгранично пътуване или поне 
информация или средства оттам, които 
ще ви дадат добри перспективи. 

НЕ СИ ДАВАЙТЕ МНОГО ЗОР! На 9-и 
и 10-и не се престаравайте в нищо, 

каквото и да направите, няма да бъде до-
бре прието, особено от шефовете ви. Не 
ви съветвам точно сега да уреждате и до-
кументи, защото само ще си загубите вре-
мето. Важната си работа отложете, ако е 
възможно, за периода 16–18, когато и късме-
тът, и звездите ще бъдат с вас. 

УМОРА И ТРУДНОСТИ На 21-ви ще 
се почувствате уморени и отпадна-

ли. На новолуние (на 22-ри) няма да имате 
реална преценка за нещата – всичко ще ви 
се струва неизпълнимо или безсмислено. 
Много е важно точно тогава да не взима-
те важни решения! По-добре се концен-
трирайте върху удържането на завоювани-
те територии, не предприемайте рискова-
ни стъпки и не се захващайте с непрове-
рени хора. Има опасност да загубите не 
само пари, но и авторитет. Най-добре ще 
направите, ако си вземете отпуска на 21-
ви и 22-ри. 

ЗДРАВЕ На 22-ри и 23-ти пазете 
стомаха. Има риск спазми и киселини 

да ви създадат дискомфорт. Стомашно-
чревните разстройства ще са на нервна 
почва. През тези дни роднините ще напом-
нят за себе си – ще потърсят внимание-
то, обичта ви и парите ви, разбира се. 
Старайте се да не се гневите пред тях, 
защото после ще съжалявате за това.

ОТНОВО ВЪВ ФОРМА На 25-и и 
26-и отново сте във форма. Дните 

са подходящи за презентации, рекламни 
кампании и забавления. Непременно посе-
тете публични места, там сега се крие 
късметът ви. Завършвате месеца отново 
с проблеми в общуването – на 29-и и 30-и 
ще се наложи да сте максимално дипло-
матични. Бъдете внимателни с колеги и 
приятели.

Партньорствата 
Ако сте влюбени, ще се втурнете с ра-

дост да се „жертвате“ и да поемате от-

говорност и заради другия, което още по-

вече ще заздрави отношенията ви. Но ако 

става въпрос за бизнес отношения, сте в 

много деликатна ситуация през този пе-

риод. Има голям риск някой да ви манипули-

ра, без вие да го осъзнавате. Неприятни-

те резултати от тази ситуация ще види-

те много по-късно. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
На 2-ри и на 3-ти бъдете нащрек с биз-

нес партньорите. Може да се окаже, че 

обслужвате чужди интереси.

На 4-ти ви съветвам да проявите сме-

лост и решителност. Довършете всички 

отлагани до този момент ангажименти.

На 21-ви и 22-ри сте много уязвими и 

разсеяни. Ако е възможно, си останете 

вкъщи през целия ден.

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места 
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой 
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели, 
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info 
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА
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ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ Ще почув-
ствате тази приливна вълна още на 

1-ви, когато Марс, планетата на дейст-
вието, инициативата и конкуренцията, 
навлиза във вашия знак. Време е да задей-
ствате нови проекти, да се ориентирате 
към по-надеждни партньори. Много от 
Телците ще се осмелят да започнат и са-
мостоятелен бизнес въпреки тежката 
икономическа обстановка. Ако го напра-
вите, ще се превърнете в живо доказа-
телство, че съдбата покровителства 
смелите! 

ПРОЯВЕТЕ ВОЛЯ На 4-ти и 5-и недо-
брожелатели ще се опитат да ви раз-

колебаят и отклонят от решенията, ко-
ито сте взели. Сега е моментът да про-
явите своята пословична воля. Ако на 
4-ти успеете да не отстъпите от пози-
циите си, ще извоювате вашата морална 
и материална самостоятелност. Хубаво-
то е, че няма да ви се наложи да влизате 
в сериозни конфликти, нужно е само да не 
отстъпвате от желанията и намеренията 
си. Точно навреме ще получите и необхо-
димата ви материална подкрепа, което 
ще ви окрили още повече. Време е да про-
мените начина си за печелене на пари и да 
станете по-самостоятелни. Действайте 
самостоятелно! 

ЗЛАТНИ ШАНСОВЕ До 14-и и Мер-
курий също е в Телец, което благо-

приятства търговията, преговорите, из-
готвянето на важни документи и подпис-
ването на договори. Периодът е подходящ 
за търсенето на нова или допълнителна 
работа, която да ви донесе необходимото 
спокойствие и сигурност. Но бъдете все 
пак нащрек при оформяне на документи 
на 9-и и 10-и, защото сте застрашени от 
грешки и заблуди. 

НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИТЕ ДНИ ЗА 

ВАС през месеца са от 18-и вечерта 
до 20-и, когато ще получите важна инфор-
мация. 

ЛЮБОВ На 6-и и вашата управлява-
ща планета Венера навлиза в Телец, 

където изявява отлично своите качест-
ва. Ще бъдете максимално привлекател-
ни, обаятелни и вдъхновяващи. Потръгва 
ви не само в работата, но и в любовта. 
Отношенията ви с партньора навлизат в 

нова романтична фаза. Много от Те-
лците ще се влюбят и ще намерят под-
ходящия си партньор. Най-вероятно е 
това да стане в дните от 8-и до 10-и. А 
най-силните ви дни за романтични пре-
живявания и зачатие са 21-ви и 22-ри. 
Преодолейте своята емоционална неуве-
реност и страх, ще бъдете богато въз-
наградени от съдбата за проявената ре-
шителност. Това са и много благоприят-
ни дни за сключване на брак по любов! 
Ако някой ви предложи брак или сериоз-
на връзка, приемете незабавно! Подобен 
шанс скоро няма да имате.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ Целият период 
от 1-ви до 21-ви е много подходящ да 

започнете разтоварваща диета или лечеб-
но гладуване. Непременно трябва да напра-
вите нещо за себе си и за тялото си. 
Освободете го от токсините. Ако все 
по-често имате главоболие и се чувства-
те уморени или апатични, това са ясни 
сигнали, че трябва да проведете прочист-
ваща диета. На първо място силно огра-
ничете или направо елиминирайте месото 
от хранителния си режим. Пийте повече 
натурални сокове и чай с мед. 

ОБРАЗОВАНИЕ Съветвам ви през 
този месец да започнете нов етап в 

обучението си. Ако се налага, запишете се 
на квалификационен или езиков курс. Ако 
брат или сестра ви поискат помощ, не я 
отказвайте!

НАСРОЧЕТЕ СИ КОМАНДИРОВКА 
в събота и неделя (27-и и 28-и). Тога-

ва можете да разчитате на надеждната 
подкрепа на представител на зодия Дева. 
Отлично ще се справите дори и с най-
прецизната работа през тези два дни!

Бъдете смели!
Ще успеете да свършите много организа-

ционна работа. Съветвам ви само да не 

боравите с важна информация и да не оф-

ормяте важни документи до 14-и сега, за 

да не пропуснете важни детайли. Не стой-

те безучастно, дори и в първия момент 

да ви се струва, че на този етап нищо не 

можете да промените. Трябва да сте по-

смели и да си позволите да поискате нещо 

ново в живота си. 

Не бързайте да се отчайвате, ако на 11-и 

следобед и на 12-и и 13-и не ви върви. През 

тези дни ще сте изнервени и напрегнати 

и има опасност ненужно да влошите от-

ношенията си с някого. Оставете актив-

ните контакти и действия за седмицата 

от 14-и до 21-ви. 

„ЖИВАК“ 

На самотен остров в залива на Шербур жи-
веят старец и младо момиче, заобиколени от 
охранители и слуги. В загадъчната им къща 
няма нито един отразяващ предмет – нито 
огледала, нито дори лъжици, защото Хазел не 
бива да вижда лицето си. 
Франсоаз, повиканата на острова медицин-
ска сестра, ще разбули мистерията, която 

свързва странната двойка, и така ще узна-
ем защо Хазел бяга от ласките на стареца 
и на каква цена той се опитва да задоволи 
страстта си към момичето.
Амели Нотомб и тук разчита на нездравото 
ни любопитство и без колебание ни въвлича 
в подземието на любовта и измамата. 
Търсете новата, шеста книга на Амели Но-
томб на българския пазар. 

ИЗДАТЕЛСТВО „КОЛИБРИ“

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
На 9-и 10-и внимавайте при боравенето 

с информация. Тя може да се окаже недос-

товерна. Не подписвайте договори.

Периодът от 1 до 21 юни е подходящ да 

се погрижите за здравето си. Предприе-

мете прочистваща диета.

21-ви и 22-ри са успешни дни за вас как-

то в любовта, така и в работата.
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Къде е границата между красотата и грозотата,
между любовта и омразата, между истината и лъжата?
Един нетрадиционен прочит на вечната приказка
за Красавицата и Звяра.
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ИЗЛИЗАТЕ ОТ ЗАСТОЯ От 1-ви ва-
шата планета управител Меркурий 

тръгва в директна посока и ви вдъхновя-
ва за работа. Излизате от застоя! Дока-
то Слънцето е още във вашия знак (до 
21-ви), се постарайте максимално да се 
възползвате от всички възможности за 
утвърждаване и развитие. Сега ще имате 
енергия и желание за промяна. Ще успее-
те да подобрите отношенията си с близ-
ките ви хора. Често ще ви спохожда чув-
ство на радост и удовлетворение от себе 
си, нещо, което скоро не ви се е случва-
ло. Ще ви се иска повече да ви забеляз-
ват и да говорят за вас. Самочувствие-
то ви ще се подобри. Но не прекалявай-
те все пак с тази показност, за да не из-
глеждате смешни в очите на хората. На 
2-ри и на 3-ти сте в отлични отношения 
с околните. Ако имате важни срещи и 
разговори, ще успеете да постигнете ва-
жни споразумения. Ако работите като 
юрист или водите някакво съдебно дело, 
ще се зарадвате на неочакван успех. 

ОТСТЪПЕТЕ И СЕ ПРИМИРЕТЕ За 
някои Близнаци 5-и ще бъде много 

неприятен ден, особено ако са си позво-
лили да пренебрегнат задълженията си и 
да заобиколят закона. Ще се наложи да 
реагирате светкавично, притиснати от 
принудителни обстоятелства. Едно от 

най-хубавите качества – да вършите ня-
колко неща едновременно – сега ще ви 
изиграе лоша шега. Някой ще ви обвини, 
че сте повърхностни. Съветвам ви да не 
се обиждате. Просто отстъпете и се 
примирете. Не се възмущавайте на глас. 
Това няма да бъде поражение, а диплома-
тически ход. 

БЪДЕТЕ НАЩРЕК! От 5-и до 8-и 
включително бъдете нащрек за про-

вокации и недотам справедливи искания 
към вас. Не позволявайте да ви извадят 
от равновесие, особено на 7-и, по пълнолу-
ние. Този ден ще го запомните с капризи-
те и изискванията на вашия партньор. 
Безсмислено ще е да спорите с него. При-
емете нещата такива, каквито са. Пазе-
те само здравето си, защото има опас-
ност от съдови спазми, вдигане на кръвно 
и нервни кризи. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ Бъдете на-
щрек на 9-и и на 10-и, защото може 

да вземете неправилно решение. Не вяр-
вайте на всичко, което ви поднасят при-
видно много убедително и примамливо. Не 
се впускайте и в необмислени разговори 
или сделки. Вероятността това да са за-

блуда и манипулация е много голяма.
ПОТРЪГВА ВИ! От 12-и на обед до 
13-и ще дадете най-доброто от 

себе си в обществената работа. Ще про-
личи организаторският ви талант. Спо-
койно може да се доверите на приятели 
и съмишленици. На 14-и Меркурий навлиза 
в Близнаци и това рязко ще подобри на-
строението ви и ще ви направи по-ат-
рактивни. Потръгва ви в търговията, 
преговорите и в създаването на бизнес 
контакти. Времето е подходящо за обу-
чение и за стартиране на отдавна зами-
слени проекти. По-съобразителни и пред-
приемчиви сте от всякога. Мнозина от 
вас ще почувстват неудържимо желание 
за промяна както в работата, така и в 
личния живот. 

НЕ СЕ ПРЕУМОРЯВАЙТЕ Период-
ът от 14-и до 30-и е чудесен за сту-

денти, преподаватели и хора на интелек-
туалния труд. Но не се преуморявайте. 
Подредете приоритетите си. Има опас-
ност от нервни сривове и безсъние. С 
настъпването на астрономическото лято 
на 21-ви и с навлизане на Слънцето в Рак 
получавате добри възможности за печал-
би и придобивки. Ще увеличите доходите 
си. В добра физическа форма сте. Почив-
ка сред природата дори само за един-два 
дни ще ви се отрази много укрепващо и 
тонизиращо. 

СПЪНКИ На 26-и, каквото и да под-
хванете, ще срещнете съпротива и 

няма да можете да го реализирате. На 
27-и и 28-и се щадете. Не се претоварвай-
те с неприятна работа и с общуване с 
лоши хора. На 30-и приключвате месеца 
оптимистично настроени.

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ С TEFAL

Tefal представи 2 уреда от серията Nutritious & Delicious, разработени за гот-
венето на здравословна храна: уред за готвене на пара VitaCuisine и уред за 
пържене с минимално количество мазнина ActiFry. Иновационната техно-
логия на приготвяне на храната и при двата уреда позволява да се запазят 
хранителните съставки в продуктите (по-специално витамините и олиго-
елементите). 
VitaCuisine е първият уред за готвене на пара, предоставящ възможност за 
приготвяне на цялостно вкусно и здравословно меню. Функцията „Витамин 
+“ позволява запазването на 30% повече витамини в продуктите от други 
уреди за готвене на пара. Трите отделения за готвене са така направени, че 
вкусовете на различните ястия не се смесват. Циркулацията на горещ въз-
дух в затворено пространство за готвене, минималното количество мазни-
на и бъркалката, която внимателно разбърква храната и разпределя равно-
мерно мазнината при ActiFry, го отличава от всички други уреди за пържене, 

като позволява приготвянето на множество вкусни и здравословни ястия. 
С VitaCuisine и ActiFry Tefal се грижим за здравето и удоволствието от хране-
нeто на своите клиенти. 

Външен вид
Периодът е изключително благоприятен 

да обърнете внимание на външния си вид. 

Купете си нови дрехи, направете си нова 

прическа, тръгнете на плуване или фит-

нес. Нуждаете се от тези промени, които 

със сигурност ще подобрят самочувстви-

ето ви и ще ви направят по-уверени в ос-

таналите сфери на живота. Промените 

във външния вид ще ви донесат и нови кон-

такти и обожатели. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ 
На 2-ри и на 3-ти ще имате блестящи 

публични изяви. Печелите едно дело.

На 5-и, 6-и, 7-и и 8-и бъдете подготве-

ни да чуете неприятни обвинения, отпра-

вени към вас.

На 27-и и 28-и не се претоварвайте с 

работа и негативни емоции.

ЗДРАВЕ НА МАСАТА

VitaCuisine

ActiFry
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ПРОСТЕТЕ СИ ГРЕШКИТЕ Напосле-

дък сте уморени и апатични. До 21-

ви, докато Слънцето навлезе във вашия 

зодиакален знак, ще бъдете затворени в 

своя собствен свят. Направете си равно-

сметка – подредете събитията от мина-

лата година по периоди, анализирайте ги 

и се постарайте през тази година да не 

допускате същите грешки. Това, което 

въобще не бива да допускате, е да се са-

мосъжалявате и да изпитвате недовол-

ство от себе си. Приемете се и си прос-

тете грешките. 

 
ТРУДНОСТИ РАЗНИ И ВЪЗМОЖ-

НИ РАЗДЕЛИ на 2-ри и 3-ти, когато 

няма да ви върви нито в работата, нито 

в любовта. До 7-и ще се наложи да опра-

вите неразбориите в личния си живот. 

Възможно е някой да си отиде от живо-

та ви, но не съжалявайте за него. Ново-

то щастие няма да ви намери, ако не се 

отървете от „вредните“ за вас хора в 

обкръжението си. На 4-ти и на 5-и някои 

от вас ще се опитат да направят един 

компромис. Съветвам ви да го направите 

само ако наистина получавате нещо на-

среща. Иначе желаното от вас равновесие 

няма да е постигнато и ще се чувствате 

много зле. 

 
САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ГРИ-

ЖА ЗА ЗДРАВЕТО Доста неща ще 

успеете да си изясните на 4-ти и на 5-и. Те 

ще ви помогнат да продължите напред. 

Ще бъдете максимално адекватни и моти-

вирани да се измъкнете от застоя както 

в любовта, така и в деловия живот. Дни-

те са подходящи и за започване на нови 

духовни практики като йога, тай-чи или 

някакви курсове за самоусъвършенстване. 

Четенето на психологическа литература 

или хубава художествена книга ще ви по-

могне да преодолеете този преходен, ана-

литичен и символично „приключващ“ пери-

од до 21-ви. Добре ще се чувстват всички 

онези, които се занимават с благотвори-

телна дейност или помагат на роднини и 

близки. Периодът е подходящ и за провеж-

дане на планови лечения и операции. Всич-

ки профилактични процедури ще дадат 

много положителен резултат. Време е да 

се погрижите както за физическото, така 

и за психическото си здраве. В случай че 

се занимавате с научноизследователска 

дейност или ви се налага да работите в 

уединение, това може да се окаже един 

много продуктивен и вдъхновяващ период, 

когато ще съумеете да схванете невиди-

мите и фини неща от битието ни. 

 
СЛЕД ПЪЛНОЛУНИЕ на 7-и ще мо-

жете да се поздравите поне с един 

успех в работата. Приключвате един го-

лям житейски цикъл. Най-сетне виждате 

усилията си увенчани с успех и се радва-

те на одобрението на колеги и близки. 

 
НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ са 14-и, 

15-и 16-и (до обяд), когато ще срещне-

те разбиране, любов и състрадание от 

сродна душа. Доброто, което сте напра-

вили преди време, сега ще ви се върне. 

 
ПАРИ На 19-и и/или на 20-и най-неочак-

вано ви изплащат добри суми пари. 

 
НОВОЛУНИЕ В РАК Най-добрата но-

вина за вас е, че на 21-ви вечерта в 

20.13 ч. настъпва новолуние в Рак. Това е 

вашият уникален шанс да се „саморестар-

тирате“ и да започнете съвършено нов, 

градивен житейски цикъл. Спомнете си за 

най-смелите си мечти и тръгнете смело 

да ги реализирате. 22-ри и 23-ти могат да 

се окажат решителни дни в живота ви. 

Срещате подкрепа и разбиране дори от 

непознати хора. 

 
БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ на 29-и 

и на 30-и. Не се разконцентрирайте, 

особено ако работите в екип или с бизнес 

партньори. Напрегнати сте и има опас-

ност да направите неволна грешка.

„МЪЛЧАНИЕТО“

Ян Костин Вагнер, един от най-добрите автори на 
психологически криминални романи в Германия, изли-
за на международната литературна сцена с „Леде-
на луна“. С нетрадиционни и потресаващи анализи 
на душевността на убийци Вагнер печели наградата 
„Марлоу“, френската награда за криминална литера-
тура Coeur Noir, номинация за наградата на „Лос Ан-
джелис таймс“ и с романа „Мълчанието“ – наградата 
на Германия за криминална литература.
Трийсет и три години след неразрешеното убий-
ство на едно младо момиче във финландския град 
Турку точно на същото място изчезва друго момиче. 
Комисар Кимо Йоентаа забелязва паралелите меж-
ду двата случая, макар да се опитва да не отнема на-

деждата на родителите на изчезналото момиче. В 
желанието си да намери отговора и на първата за-
гадка Йоентаа изважда от архива студеното досие...
Извършителите на първото убийство започват да 
се дебнат един друг – а премълчалият видяното сви-
детел трябва да измине пътя към миналото, сред 
спомени, страхове и сънища, да осъзнае ужаса от 
стореното и да стори това, към което го тласка 
мъчителното чувство за вина...

„Вагнер прониква толкова дълбоко в душевността 
на героите си, че книгите му могат 
да се нарекат почти философски.“

Франкфуртер алгемайне цайтунг

Търсете на книжния пазар 
от издателство „ЕДНОРОГ“

НОВА КНИГА ОТ „EДНОРОГ“

Недоброжелатели
Точно сега бъдете особено внимателни с 

новопоявилите се в живота ви недобро-

желатели. Има вероятност да станете 

жертва на сплетни и интриги, без да сте 

дали никакъв повод за това. Дните, в ко-

ито може да сте най-уязвими и наранени, 

са 2-ри, 3-ти, 9-и, 10-и, 16-и, 17-и и 18-и. 

Тогава не влизайте в полезрението на аг-

ресивно настроени и завистливи хора. Не 

споделяйте нито тайните си, нито наме-

ренията си, защото всичко може да бъде 

изтълкувано и интерпретирано манипула-

тивно. Има риск някой да ви нарани.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
На 2, 3, 9, 10, 16, 17 и 18 юни сте много 

уязвими. Някой може да ви манипулира. Има 

риск да станете жертва на сплетни.

От 14-и до 16-и са дните, отредени ви 

за любов и разбирателство. 

На 19-и и/или на 20-и очаквайте да полу-

чите пари.

След 21-ви навлизате в силен период, по-

кажете най-доброто от себе си. 

На 22-ри и 23-ти ви съветвам да вземе-

те едно важно решение.
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НА ВЪЛНАТА НА ЛЮБОВТА И УС-

ПЕХА Основни теми за вас през юни 

ще са темите за партньорствата и при-

ятелствата и обмяната на идеи и инфор-

мация. Ще задвижите дълго отлагани 

идеи, задачи и проекти и дъх няма да мо-

жете да си поемете от работа. Сформи-

рате нов творчески екип, създавате дъл-

готрайни приятелски взаимоотношения, 

които ще се развият много благоприятно 

в бъдещето. До 7-и Венера ще бъде все 

още в огнения и страстен Овен и ще ви 

държи на вълната на любовта и успеха. 

Ще имате най-сетне повод да се зарадва-

те на своите постижения както в рабо-

тата, така и в личния живот. Гледайте 

напред, в никакъв случай не се обръщайте 

назад. Престанете да анализирате стари 

приятелства, не преживявайте отново 

минали възходи и падения. Колкото повече 

сте „тук и сега“, толкова по-бързо ще ви 

намери новото щастие. 

БЛЕСТИТЕ С ЛЪВСКА ЯРКОСТ До 

21-ви се намирате в зоната на сбъд-

натите желания и гледайте да се възполз-

вате максимално от това предложение на 

съдбата. Много благоприятни ще са всич-

ки обществени изяви, участвайте в събра-

ния, конференции и конгреси. Излагайте 

идеите си. Където и да се появите, ще 

печелите приятели и ще блестите с Лъв-

ската си яркост. Ако се занимавате с об-

ществена дейност, членувате в партия 

или се подготвяте за избори, ще имате 

много големи шансове за успех. Новите 

идеи, които сега ви озаряват, ще могат 

да се реализират в бъдещето, особено ако 

намерите подходящите поддръжници или 

покровители. Периодът е подходящ за 

привличане на спонсори. 

ПАЗЕТЕ ПАРИТЕ СИ Пригответе се 

да посрещнете първите трудности за 

месеца на 4-ти и на 5-и. Има риск да на-

правите грешна инвестиция. Не се забърк-

вайте в съмнителни сделки и в никакъв 

случай не се съгласявайте на чуждо финан-

сиране, защото след това ще плащате 

твърде скъпо за това. Има голяма веро-

ятност да ви шантажират и манипулират 

чрез този заем или спонсорство. 19-и и 

20-и също са неблагоприятни дни за ка-

квито и да било финансови операции. 

ПЕРСПЕКТИВНИ ЗАПОЗНАНСТВА 

ще осъществите на 6-и и на 8-и. По-

лагате началото на ново сътрудничество, 

бизнес или емоционално приятелство. До-

бре се представяте на изпити и събесед-

вания, успявате да защитите тезата си 

и печелите привърженици. Разширявате 

своя кръгозор. Успявате да уговорите пъ-

тувания или договори с чужбина. Ще бъ-

дете приети много добре зад граница. 

ЩЕ СВЪРШИТЕ МНОГО РАБОТА на 

16-и, 17-и и 18-и, и то за кратко време. 

На 17-и очаквайте резки обрати както в 

личния, така и в деловия живот, които 

още повече ще ви мотивират да продължи-

те смело напред. На 18-и отново сте овла-

дели положението, сериозни и аргументира-

ни сте. До 21-ви се постарайте да приклю-

чите с всички сериозни ангажименти, защо-

то после ще ви се иска да си починете.

НАПРАВЕТЕ СИ РАВНОСМЕТКА на 

22-ри. Внимателно преценете ситуа-

цията, в която се намирате. Ориентирай-

те се към почивка и релакс, заслужавате 

го след толкова турбулентен месец. На 

25-и и на 26-и спокойно може да се поздра-

вите с още една спечелена битка.

Предупреждения
Внимавайте с публичните си изяви на 9-и 

и 10-и. Внимателно преценявайте какво и 

как казвате. Ако успеете умело да се въз-

ползвате от чуждата слабост или неин-

формираност, ще можете да наложите 

много убедително и почти безболезнено 

вашето мнение. Добре ще бъде да не под-

писвате никакви документи и да не пра-

вите справки или търговски сделки на 9-и 

и 10-и. През тези два дни ще забележите 

негативни тенденции на противопоста-

вяне и несъгласие, които ще се разкрият с 

пълна сила на 11-и и 13-и. Възможно е то-

гава да бъдете подведени от ваши прия-

тели и съмишленици. Самите вие сте из-

нервени и действате много прибързано. 

Внимавайте, защото това са дни и на фи-

зическа травматичност. Възможни са и 

мигренозни пристъпи вследствие на пре-

товарване. Видимо напрежението ви е до-

шло в повече, защото за малко изпускате 

нещата от контрол. Не бъдете прекалено 

взискателни към децата си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
На 6-и и на 8-и контактите ви ще са из-

ключително ползотворни. Общуването ви 

с хора в чужбина ще е перспективно.

На 4-ти, 5-и, 19-и и 20-и се отнасяйте 

внимателно към парите си. Не участвай-

те в съмнителни сделки. 

На 25-и и на 26-и успешно приключвате 

инициативите си.

ECO TIME ОТ „ИНДЕЗИТ“

„Индезит“ представи нова линия уреди Eco Time на българския пазар, кои-
то слагат началото на нова ера в електродомакинското оборудване. Перал-
ните, сушилните, пералните със сушилни и съдомиялните машини Eco Time 
гарантират значително по-ниска консумация на вода и електроенергия в 
сравнение със стандартните програми. 
Пералните „Индезит“ вече са с невероятно гъвкав капацитет – от т.нар 
slim (тесни) модели с вместимост 5 кг до безпрецедентните за марката 
уреди с 8 кг вместимост. За новите перални са разработени няколко ино-
вативни програми:  за силно и леко замърсени спортни дрехи  за спорт-
ни обувки, за дрехи, изработени от специфични материи (като микрофи-
бър, Gore-tex®, полиестер, найлон, импрегнирани)   за връхни дрехи от тех-
нически тъкани  за дънки (предпазва ги от бързо избеляване и захабяване). 
„Индезит“ създаде и експресна програма за бързо изпиране на дрехи до 1,5 кг 
само за 15 мин. Новата опция Eco Time е възможна при всички ежедневни про-

грами (памук, цветни и синтетика), като с нея се гарантират до 40% по-
ниска консумация на време, електроенергия и вода. При пералните със су-
шилня имаме Express Wash & Dry – експресно пране и сушене само за 45 мин. 
При съдомиялните компанията въведе нова ефикасна система Easy4Tabs, 
чрез която съставките на таблетките 3 или 4 в 1 се разтварят точно в 
най-подходящия момент така, че да се постигне максимален ефект на из-
миване. 
Екологията е основна част от философия-
та на компанията. Затова „Индезит Кампъ-
ни“ – България, предприе инициатива, с коя-
то символично потвърди политиката си в 
тази посока. Благодарение на общите усилия 
със Столична община и „Зелени системи“ 
София стана по-приветлива с една обновена 
градина в повече. Градинката се намира на 
ъгъла на бул. „Васил Левски“ и ул. „Врабча“.

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ КУХНЕНСКИ УРЕДИ
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ШАНСОВЕ ЗА НАПРЕДЪК В КАРИ-

ЕРАТА Само че напрежението ще е 
много голямо. На 1-ви вашата управляваща 
планета Меркурий преминава в директна 
посока и ви прави инициативни и идейни. 
През целия месец разчитайте на благопри-
ятни планетни съчетания и разположения, 
които ще съдействат за вашия успех и 
реализация. Но не си мислете, че нещо ще 
получите даром. Здраво ще се наложи да 
се потрудите. Пак на 1-ви и планетата 
на личната инициатива и воля Марс пре-
минава в хармоничния ви земен знак Телец 
и ви прави много амбициозни и последова-
телни. Трябва само да си нарочите целта 
и тя след време ще е постигната. Няма 
да ви спрат никакви трудности, за да се 
издигнете в кариерата. Възможно е да на-
правите кардинални промени в сферата на 
партньорствата, особено ако решите да 
живете и да работите съвместно с един 
и същ човек. Но трябва откровено да 
признаете пред себе си дали искате това 
истински. В случай че го искате, няма да 
имате проблем да го постигнете. 

ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ – С ПРИО-

РИТЕТ На 6-и и Венера навлиза в хар-
моничния ви Телец и ви приземява и моти-
вира. Личните отношения стават приори-
тет с тенденция да се развиват и да 
стават все по-трайни и печеливши (и в 
буквалния, и в преносния смисъл). 

ШАНС ЗА ПО-ПРЕСТИЖНА РАБО-

ТА На 1-ви имате всички шансове да 
пробиете в среди, за които по-рано само 
сте мечтали. Ще ви помогне вашата се-
риозна подготовка и аргументация при съ-
беседване или представяне на проект. Ако 
в този момент си търсите работа, сме-
ло може да се насочите към много по-
престижна. 

ПРОЯВЕТЕ САМОДИСЦИПЛИНА 
На 5-и ви съветвам безропотно да си 

вършите задълженията. През цялата годи-
на ще печелите винаги когато проявявате 
дисциплина и не отстъпвате от позиции-
те си. Това поне го умеете – да работи-
те неуморно и да не се разколебавате лес-
но. При вас победите идват малко по-бав-
но, но за сметка на това задълго. 

КРАЧКА НАЗАД От 6-и на обед до 8-и 
ще се наложи да направите поне една 

крачка назад. Оставете временно както 
неуредиците от чисто битово естество, 
които ви тормозят вкъщи, така и много-
то задължения в работата. Това са дни на 
напрежение и неравностойни отношения, 
които ще ви изтощят до крайност. 

ПЪЛНОЛУНИЕ В СТРЕЛЕЦ То е на 
7-и. Съветвам ви да не прекалявате 

нито с емоции, нито с работа. Направе-
те си разтоварваща диета, приемайте 
разумно количество течности и не консу-
мирайте алкохол. Сведете всички дразне-
ния до минимум. Хипертониците да са 
особено внимателни. Следете стойности-
те на кръвното си налягане и си пийте 
редовно лекарствата. 

ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ И ЛЮБОВ На 
19-и и 20-и ще получите солидно па-

рично възнаграждение, както и доверието 

на вашите партньори и колеги. Ще се по-
чувствате стабилни и удовлетворени. 
Отпуснете се и помислете за любов. Осо-
бено на 21-ви, когато е точният съвпад 
на Венера и Марс в Телеца. Любовта може 
да ви завърти главата. Поддавате се на 
всякакви изкушения, без много да му ми-
слите. На този ден и Слънцето навлиза в 
Рак и ви прави много романтични и влю-
бчиви. Много да внимават тези, които са 
решили да изневеряват. Ще станете 
жертва на хорските клюки. 

ЗЛАТЕН ШАНС Вечерта на 22-ри ще 
ви се отвори златен шанс – популяр-

ността ви расте, някой ви предлага по-до-
бра работа и по-изгодно сътрудничество. 
Приемете. Наливате основите на голяма-
та промяна в живота си. Бъдете малко 
по-гъвкави и взимайте по-бързо решения. 

ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ С ПРИЯТЕЛИ 
Обърнете повече внимание на прияте-

лите си на 27-и и 28-и. Ще имате повод за 
празнуване, направете си някакъв символичен 
подарък за успешно приключилия месец.

Най-продуктивните дни
за Девите са 9-и, 10-и и 11-и (на обед). Ще 

имате успех при разговори с началници и 

авторитетни личности. С лекота ще ус-

пеете да регистрирате фирми, да взима-

те разрешителни или лицензи. Всичко, ко-

ето сега сте започнали, ще ви дава опо-

ра в бъдеще. Целият период от 1-ви до 

14-и е подходящ за оформяне на документи 

и сключване на сделки. Бъдете по-внима-

телни единствено на 9-и. Тогава проверя-

вайте всичко, написано на хартия, по два 

пъти. Подлагайте всичко на съмнение.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
На 6-и, 7-и и 8-и не се претоварвайте. 

Погрижете се за здравето си!

21-ви и 22-ри са много хубави дни. Оча-

квайте добри предложения и любовни из-

кушения.

На 27-и и 28-и празнувайте с приятели.

НОВОТО RENAULT MEGANE 
вдъхнови колекция от прически

Прическата и автомобилът са новите стилни градски бижута. Това доказа 
официалната премиера на Renault Megane Hatch и Renault Megane Coupe в Бълга-
рия на елегантно шоу-ревю в столичната „Рейнбоу плаза“. По време на пре-
миерата на новите автомобили на марката в България топкоафьорът Ва-
сил Михайлов, артистичен директор на фризьорска академия Stephan, пред-
стави на сцена уникална колекция от haute couture прически за Renault. 
Артистичният екип на френската фризьорска академия Stephan символично 
потвърди мотото на новите автомобили „Време за промяна“, като пред-
стави на сцена уникален метод за подстригване и само за няколко минути 
демонстрира на живо последните тенденции в прическите, които ще влас-
тват в градската мода през есента на 2009 г. Съвсем очаквано е през след-
ващите няколко месеца цветовете на косите ни да бъдат вдъхновени от 
новия Megane, а формата и обемът на прическите да следват артистичния 

модел на една от най-запомнящи-
те се автомобилни премиери за 
годината.
Новото Renault Megane – във вер-
сии Hatch и Coupe, показани на сце-
ната в „Рейнбоу плаза“, отбеляз-
ва началото на обновяването на 
моделите на Renault в най-важния 
пазарен сегмент. Представите-
лите на семейството на новия 
Megane се отличават със забеле-
жителни възможности на пътя, 
изключителен комфорт, прак-
тично организирано простран-
ство около водача плюс богато 
оборудване и много екстри.

АУТО ВИТРИНА
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В ПОДЕМ СТЕ Желанието за разви-

тие и духовно израстване ще ви 

стимулира да се образовате и да търси-

те контакти с хора, които да удовлет-

ворят потребностите ви от стойност-

но интелектуално общуване. Подсъзна-

телно ще избягвате всички черногледи 

хора, които са потънали в недоволство 

и материални проблеми. Използвайте ак-

тивността и оптимизма си максимално 

до 21-ви, докато Слънцето преминава 

през Близнаци – знак, който е хармони-

чен на вашия. В случай че все още се 

обучавате, сега навлизате в много про-

дуктивен период – ще взимате с лекота 

своите изпити. Защити на дипломни и 

курсови работи ще минават на ниво. Пе-

риодът ще бъде много силен и за хора-

та на изкуството, особено след 6-и, ко-

гато Венера навлезе в Телец, знака, в 

който тя е най-силна.

ИГРАЕТЕ РОЛЯТА НА ПОМИРИ-

ТЕЛ На 2-ри и на 4-ти ще докажете 

за пореден път, че сте най-дипломатич-

ните хора в зодиака. Успявате да поми-

рите два враждуващи лагера в службата 

си, без да се дадат никакви „жертви“. 

ЛЮБОВНИ РАБОТИ Напоследък не 

се разбирате много гладко с люби-

мия човек и това много ви тежи. Не му 

давайте никакви поводи за ревност в 

първите дни на юни. С преместването 

на вашата управляваща планета Венера в 

хармоничния ви Телец на 6-и вече няма да 

бъдете толкова емоционално нестабилни. 

Всички конфликти и огорчения от емо-

ционален характер ще се изяснят и няма 

да ви тормозят повече. Вече виждате 

света много по-цветен. До края на месе-

ца имате много благоприятни шансове за 

започване на нови връзки или задълбоча-

ване на старите. Много Везни ще поми-

слят и за сключване на брак. Възможни 

са и зачатия. Най-благоприятният пери-

од за зачеване е този от 6-и до 20-и. 

ПРЕПОРЪКИ Използвайте силната 

енергия на пълнолунието около 7-и, 

за да задвижите всички справки, обажда-

ния, писма и имейли, които отдавна от-

лагате. През първите три седмици от 

юни ще взимате с лекота зачоти и из-

пити. Съветвам ви да не отлагате нито 

един изпит. Предайте навреме писмена-

та си работа. 9-и и 10-и се очертават 

като трудни дни за вас. Старайте се да 

избягвате конфликтите и да не общува-

те със злонамерени хора. Не се изкуша-

вайте да се конкурирате с никого, само 

ще загубите енергия. Отложете важни-

те неща за 11-и, 12-и и 13-и, когато 

всичко ще се реализира успешно, без за-

губа на нерви. 

МНОГО РАБОТА И НАПРЕЖЕНИЕ 

ви очакват от 16-и (на обед) до 18-и 

включително. Ще се наложи да взимате 

решения в „движение“, да реагирате бър-

зо на промените. Очаквайте изненади от 

всякакъв характер. Важното е да не гу-

бите самообладание и да сте уверени. 

ХУБАВИ ДНИ ЗА ВАС са 19-и, 20-и 

и 21-ви. Сега ще може да видите ис-

тинската реализация на вашия труд и 

старания. Ще получите материални при-

добивки и подаръци.

УМОРЕНИ СТЕ След 21-ви е време 

да се оттеглите за малко от дело-

вия живот. Не на всички Везни ще им 

се удаде да си вземат отпуска, защото 

точно тогава ще трябва да отстояват 

интересите си в работата и ще трябва 

да се погрижат за кариерата си. Ново-

лунието на 22-ри ще ви остави без кап-

чица енергия и желание за работа, отло-

жете публичните изяви. Щадете и здра-

вето си, защото имунитетът ви е слаб. 

На 29-и и на 30-и отново сте във форма 

и довършвате успешно отложената ра-

бота. 

Промяна чрез книгите
Самите вие ще усещате, че сте в пери-

од на голяма промяна не само в духовен, но 

и в по-земен и материален план. Вероятно 

е уж случайно да ви попадат книги с духов-

но съдържание, някой да ви ги препоръча 

или да ви ги подари. Непременно им обър-

нете внимание, не ги отбягвайте, това не 

е случайно. Сега се нуждаете точно от 

тези книги, точно от това знание, което 

ще изиграе ключова роля в живота ви. Тези 

книги ще ви се отразят изключително по-

зитивно, ще ви извадят от душевната ле-

таргия и ще ви направят по-креативни. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 От 1-ви до 21-ви сте в хубав творчески 

период. На вдъхновение ще се радват хо-

рата на изкуството и на интелектуал-

ния труд.

 От 6-и до 20-и ще се радвате на хар-

мония в любовта. Дните са подходящи за 

сключване на брак и за зачатие.

 На 9-и, 10-и, 16-и, 17-и, 22-ри и 23-ти не 

се напрягайте излишно. Въпреки че ще ви 

бъде много нервно.

ЧЕСТИТО!

НОВ АДРЕНАЛИН ЗА АДРЕНАЛИНКАТА ЯНА

Вместо да се суети около последните приготовления за сватбата си и да се върти пред огледалото 
с рокля уникат, създадена с много любов от бъдещия є жених – дизайнера Ивайло, Яна, позната като 
сладката руса адреналинка от „Господари на ефира“, роди момченце.
 В 9.40 часа на 11 май в ръцете є проплака за пръв път най-малкият член на семейството. Новият адре-
налин на Яна и Ивайло се казва Емил, тежи 3,320 кг и е дълъг 51 см. В най-вълнуващия момент в живота 
си младите родители се довериха на грижите на екипа на болница „Св. Лазар“, ръководен от д-р Нико-
лов и д-р Ковачева. Като гаранция за бъдещото здраве на момченцето бяха съхранени стволови клетки 
от пъпната връв.
Яна Христова е от Бургас. От малка се занимава с класически и модерен балет. Завършила е спортно 
училище. В момента учи в НСА за треньор по художествена гимнастика. Става част от екипа на „Господари на ефира“, когато е едва на 18 години. С тат-
кото на малкия Eмил, Ивайло Леков, се запознава преди две години на студентския празник. Още през първите месеци на бременността бъдещата майка 
предсказваше, че ще има мъжка рожба, и предчувствията є се оказаха верни. 
Плановете за бъдещето на русокосата адреналинка включват грижи за семейството, но се надяваме много скоро отново да я гледаме в ефира, защото от-
съствието є вече осезателно се усеща.

© Мирослав Златев, БУЛФОТО
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СЛОЖЕН ПРЕХОДЕН ПЕРИОД Из-
питвате смътно безпокойство и неу-

довлетвореност, което ви прави неспокой-
ни и мнителни. Всъщност всичко ви е на-
ред, но колкото и да се убеждавате в 
това, напрежението ще продължава да ви 
владее. За повечето Скорпиони то ще е 

следствие от наскоро преживени емоцио-
нални проблеми. За други ще бъде отзвук 
от голямата преумора и претоварване в 
работата. Но и за едните, и за другите 
облекчението ще дойде едва след 21-ви. 
Дотогава ще се наложи да изтърпите са-
мите себе си. 

ТЕГЛЕТЕ КРЕДИТ САМО В КРАЕН 

СЛУЧАЙ Помислете много добре, 
преди да теглите кредит!. Направете го 
само в случай, че наистина е належащо, и 
то в интервала от 1-ви до 5-и включител-
но, защото след това Венера, която уп-
равлява не само любовта, но и банките и 
кредитите, навлиза в нехармоничния ви 
Телец и цялата процедура ще стане рис-
кована. 

СЕКСУАЛНА ХИПЕРАКТИВНОСТ 

Неудържимо ще ви се прави секс. Ще 
се стремите към силни изживявания, кои-
то сами и съвсем умишлено ще предизвик-
вате. Внимавайте да не прекалите с изис-
квания и капризи към любимия човек, за-
щото се движите по „ръба“ на конфли-
кта. Опитайте се да приемете нещата 
такива, каквито са. Всяко насилие, форси-
ране или опит за манипулация ще бъдат 
изтълкувани от другия като много сери-
озна агресия. Хармонията в любовта ще 
дойде едва на 5 юли, но дотогава има дос-
та време…

След 14-и поне общуването, прегово-
рите и обработката на текстове, 

документи и информация ще ви се удават 
с по-голяма лекота. Творческите ви ко-
мандировки ще са ползотворни. Ще успя-
вате да се добирате до информация, до-
кументи и справки, до които никой друг 

няма да е успял да се добере. Ще попад-
нете на много интересни източници на 
информация, което ще ви направи подгот-
вени и адекватни при взимане на важни 
решения както в работата, така и в лич-
ния живот. 

ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ТРУДНИ ДНИ са 

19-и и 21-ви. Възможно е да загубите 

добри позиции, пари, любов или всичко 

това наведнъж. Бъдете максимално смире-

ни. В името на дорото, разбирателството 

и хармонията направете всичко, което за-

виси от вас, за да не съжалявате после. 

СВЕЖ ПОЛЪХ НА ХАРМОНИЯ На 

21-ви с навлизането на Слънцето в 

хармоничния ви знак Рак всичките ви 

страхове и съмнения остават в миналото. 

Зареждате се с оптимизъм. На 22-ри ви 

съветвам да се занимавате с любими 

неща. Тогава ще вземете важни решения 

за личния си живот. Интуитивно ще усе-

тите, че денят е особено важен за вас, 

специален. Дайте свобода на душата си да 

помечтае, помислете за бъдещето с опти-

мизъм, потърсете сродна душа, заплану-

вайте далечно пътуване или си потърсете 

подходящо учебно заведение, където да 

продължите образованието си. Всичко, за-

почнато от този ден, ще ви донесе уве-

реност и свобода на духа и най-важното 

– усещане за щастие. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА НИКОГО 

на 25-и и 26-и. Не се противопоставяй-

те на шефовете и спонсорите. Оставете 

ги да си мислят, че са „по-велики“ от вас. 

Публичните изяви няма да ви донесат нуж-

ния успех. 

PANTENE PRO-V С AMINO-S

Защо жената не обича промените? Промените са 
нашият живот и ние бихме искали да изглеждаме 
различно всеки ден. Най-лесният начин е да сменяме 
по-често прическата си – права, къдрава, подстригана 
на етажи или опъната назад на кок. Бихме направили 
всичко, за да поддържаме косата си в перфектна форма. 
Сега Pantenе полага усилията вместо вас.
За да помогнете на косата си да се справи с 
всекидневните промени, Pantene разработи нова 
серия, която използва иновативна Amino-S формула 
в комбинация с комплекс от ценни обгрижващи със-
тавки. 
Amino силиконите работят като малки „котвички“, 

за да се задържат върху повърхността на косъма. 
Благодарение на тях новата формула се задържа по-
равномерно и по-ефективно върху повърхността 
на косъма. Резултатът е по-плътно покритие на 
косъма, гарантирани здравина и блясък на косата, 
повече податливост за стилизиране и предпазване от 
начупване, накъсване и заплитане на краищата.

Вече имате верен съюзник, който ще ви помогне да 
възстановите косата си от корена до върховете! И да 
се наслаждавате на нова прическа всеки ден. 

Препоръчителни цени: шампоан в нова опаковка от 
250 ml: 4,80 лв. шампоан от 400 ml: 6,50 лв. балсам от 
200 ml: 4,80 лв. маска за коса от 150 ml: 7,30 лв.

Трябва да издържите
Всеки ден ще ви се налага да се борите 

за нещо, да устоявате на предизвикател-

ства и неуредици. Още на 1-ви Марс пре-

минава в Телец и това ви поставя в мно-

го трудна, конкурентна среда. Следват 

разногласия с бизнес партньори и коле-

ги. Сделките могат да забуксуват и дори 

да се развалят. В службата ви започват 

скрити и подмолни вражди, прехвърляне на 

отговорност и сплетни. Това много ще ви 

огорчава и натоварва, но в крайна сметка 

ще се справяте бързо и достойно. С леко-

та и финес ще си свършите работата на 

4-и и на 6-и, пренебрегвайки всички пре-

дизвикателства и подводни камъни. Най-

проблемни от гледна точка на неразбории 

в работата ще бъдат 11-и, 12-и и 13-и. То-

гава се очаква и криза в отношенията с 

близки и приятели – нещо, което задълго 

ще ви извади от равновесие. Бъдете осо-

бено внимателни, ако имате приятели от 

зодия Водолей – може да избухнат сериоз-

ни разогласия помежду ви. Има риск да бъ-

дете въвлечени във финансовите неразбо-

рии на свои роднини.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 От 1-ви до 5-и сложете в ред финансо-

вите дела.

 След 6-и бъдете много внимателни в лю-

бовта, не провокирайте с нищо интимния 

си партньор.

 От 11-и до 13-и ви съветвам да се дър-

жите по-мило с приятелите си. Има опас-

ност да изгубите някои от тях.

ЗА ПО-СИЛНА КОСА
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ОТЛОЖЕТЕ ВЗИМАНЕТО НА ВА-

ЖНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ Първи-

те три седмици от юни ще са изпълнени 

с много битки. Свикнете с мисълта, че 

през по-голямата част от времето ще 

трябва да се съобразявате с хора и ситу-

ации. Това много ще ви изнерви, забави и 

отегчи. Единственото, за което трябва 

да внимавате, е да не давате явна пред-

нина на враговете си. Особено след 15-и, 

когато околните ще започнат да изис-

кват много от вас. Ако водите съдебни 

дела, наемете най-добрите адвокати и бъ-

дете готови за всякакви изненади. Ако 

замисляте да водите нови съдебни дела, 

по-добре го направете или до 15-и, или чак 

след 15 октомври. Сега Юпитер е ретрог-

раден и е добре да отложите взимането 

на важните бизнес решения и юридически-

те казуси за есента. Сега нищо няма да 

се развива така, както го искате.

МНОГО РАБОТА През първата сед-

мица от юни ще имате много рабо-

та, предложения за срещи и изяви. Доб-

ре е да ги приемате. До 6-и има вероят-

ност да срещнете и новата си любов. 

Периодът от 1-ви до 6-и е благоприятен 

за романтични изяви. Обърнете повече 

внимание на постоянния си партньор. В 

стихията си сте, много сте обаятелни 

и ще успеете да се справите с цялата 

работа! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Пълнолунието 

на 7-и ще ви „помогне“ да завземете 

нови територии. Очакват ви нови бизнес 

предложения. Направете всичко възможно 

да ви забележат повече хора. Провокации 

няма да липсват, но не бива да им от-

връщате злонамерено. Постарайте се до 

13-и включително да приключите с 

уреждането на документи, ваденето на 

лицензи и разрешителни и правенето на 

справки. След 14-и до края на месеца са 

възможни обърквания, забавяния и услож-

нения. 

ТРУДНИ ДНИ Първите ви по-трудни 

дни в емоционално отношение са 14-

и, 15-и и16-и (до обед). Възможни са разпра-

вии с партньори и много близки хора. 

Дълго замисляни инициативи има опасност 

да се провалят в последния момент. Вие 

ще сте много нервни и мнителни и няма 

да можете правилно да преценявате ситу-

ациите. Хубавото е, че на 16-и следобед 

получавате изгодно предложение, срещате 

енергичен млад човек, който успява да ви 

помогне. 

ОПАСНОСТ ОТ ФАТАЛНИ ГРЕШ-

КИ На 21-ви и 22-ри сте разконцент-

рирани и уморени и можете да допуснете 

фатални грешки. Старателно укривани 

тайни сега могат да излязят наяве. Изне-

верите са много рисковани – ще предиз-

викате голям скандал, ако не проявите 

съобразителност. 

ЗДРАВЕ От 1-ви до 21-ви ще имате 

чести спадове на енергията, периоди 

на апатия, вялост, суха кожа и чуплива 

коса. Това са сериозни симптоми за липса 

на витамини. Приемайте витамини на 

таблети, спортувайте, разхождайте се на 

чист въздух. Здравето ви е уязвимо на 

14-и, 15-и, 16-и, 21-ви и 22-ри. Още при 

първите симптоми е добре да потърсите 

лекар. 

ФИНАНСОВИ НЕВОЛИ могат да ви 

споходят вечерта на 22-ри. Но точ-

но сега е времето да вземете решителни 

мерки и да се отървете от различни за-

висимости, включително и финансовите. 

Действайте решително. На 26-и ще мо-

жете да се похвалите с първите си пос-

тижения в тази насока. Успявате да се 

разплатите с кредиторите си и вече дик-

тувате условията. Последните трудни 

дни за месеца са 27-и и 28-и. Но ще се 

справите с всички грижи и неволи.

EXCELL 10` – ПЪРВАТА 10-МИНУТНА БОЯ ОТ L`ORЕAL 

L`Orеal Paris представи първата трайна боя за коса с формула, която прави 
косата по-здрава и силна само за 10 минути. Excell 10` е революционна инова-
ция, създадена с разбиране за нуждите и желанията на съвременната жена, 
която няма много време за себе си, но на всяка цена трябва да изглежда до-
бре. С Excell 10` белите коси са напълно покрити в рамките на 10 мин. Ак-
тивните съставки гарантират устойчивост на цвета, предпазват коса-
та от накъсване и я заздравяват.
Всичко това е възможно благодарение на формулата, съдържаща 3 състав-
ки с активно действие:  Ceramide R (действа като естествен цимент за 
структурата на косъма и заздравява връзките между клетките на повърх-
ностния слой на косъма)  Ionene G (антиоксидант с активно действие сре-
щу свободните радикали, който реструктурира косъма в дълбочина и за-
щитава липидния слой)  Auto-Reticular Polymer (полимер с мрежовидна струк-
тура, който обгръща косъма, за да спре проникването на водата в него и да 

предпази цвета от отмиване).
С трите си активни съставки Excell 10` съчетава технологията на профе-
сионалните бои в продукт за бърза и лесна домашна употреба.

10-МИНУТКА

Малко политика
В случай че до 21-ви се занимавате с пре-

дизборни кампании и политика, трябва да 

покажете, че зачитате и чуждото мнение. 

Добре е да си партнирате умело с други-

те и да сте добронамерени. Тогава цяла-

та агресия, насочена срещу вас, ще бъде 

неутрализирана. Интересното е, че точ-

но в най-напрегнатите моменти, когато 

опонентите ви си мислят, че са ви уязви-

ли, всъщност ще ви направят много до-

бра реклама. Цялата ситуация около умиш-

леното ви дискредитиране ще се обър-

не във ваша полза. Това всъщност важи и 

за всички Стрелци, не само за публичните 

личности.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 На 6-и, 7-и и 8-и успявате да се пред-

ставите в най-добрата си форма. Рекла-

мирайте се!

 След 15-и бъдете готови за борба с кон-

куренцията. Не завеждайте нови съдебни 

дела! Отложете сериозните бизнес реше-

ния за есента.

 На 25-и 26-и се разплащате с кредито-

ри, овладявате ситуацията и действате 

решително.
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СТРЕМИТЕЛЕН СТАРТ Започвате 
месеца много стремително заради ху-

бавия енергиен импулс на навлизащия в Те-
лец Марс. Не сте се и надявали на толко-
ва благоприятни условия за реализация в 
работата, каквито ще ви се предоставят 
през първите три седмици на юни. Нами-
рате надеждни и заинтересовани съдруж-
ници и единомишленици. Силната земна 
енергия, която сега се задейства, ще ви 
помогне много бързо да реализирате зами-
слите си. Може да стартирате всичко, 
свързано с покупко-продажба на имоти и 
управление на земеделски земи. Много ско-
ро ще видите идеите си реализирани и ще 
се радвате на материални постъпления. 

СВЪРШЕТЕ ВСИЧКО ПО-ВАЖНО 

До 14-и и Меркурий, планетата, коя-
то отговаря за търговията, пътуванията, 
комуникациите и договорите, се намира в 
благоприятна за вас позиция. Затова се 
постарайте да свършите всичко по-важно 
през този интервал от време. 

ТРУДНО ОБЩУВАНЕ На 2-ри и на 
3-ти бъдете подготвени за труднос-

ти в общуването. Стиснете зъби, скоро 
всичко ще се нареди. Особено в любовни-
те отношения. 

ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА През по-
следните 2 месеца повечето Козирози 

преживяха трудни моменти в общуването 
с интимния партньор. След толкова разо-
чарования, изневери и ревност най-сетне 
на 6-и настъпва истинска хармония в лю-
бовта. Венера и Марс се срещат в хармо-
ничния ви Телец и ви обещават страст и 
разбирателство. Не е изключено някои от 
вас да сключат и брак. 

ПРАВИТЕ КАРИЕРА През първите 
три седмици от юни мислите само за 

професионалното си издигане. Интуитив-
но усещате, че моментът е подходящ за 
това, и действате смело. От 9-и до 13-и 
разчитайте на сериозна подкрепа. Разши-
рявате сферата си на влияние както в 
службата, така и в личните отношения. 
Всички стартирани сега начинания ще ви 
донесат облаги и сигурност в бъдеще. 
Стремете се към максимална изява. На 
9-и очаквайте нестандартно предложе-
ние. В случай че ви предлагат нова рабо-
та, не се колебайте, съгласете се. Пери-
одът ще е подходящ за укрепване на ми-
кроклимата с колегите. Подобряват се 
условията ви за работа. Ставате много 
продуктивни. 

СЪСТРАДАТЕЛНОСТ 14-и и 15-и са 
дни на състрадание и грижи към 

ближните. Ще се справите с лекота, няма 
да се чувствате обсебени или изморени 
от полагането им. Малко трябва да успо-
коите амбициите и активността си на 
16-и, 17-и и 18-и, защото ще изникнат не-
предвидени пречки (някой оттегля предло-
жението си, плановете ви се провалят и 
т.н.). Бъдете по-дипломатични с Овни и 
Скорпиони през тези три дни, за да не се 
скарате с някого окончателно. 

СРЕЩАТЕ ПОМОЩНИЦИ На 18-и 
вечерта срещате стабилни и сери-

озни хора, които се съгласяват да ви по-
магат и ви дават добри идеи. Няма да 
сгрешите, ако се обвържете с тях, за-
щото ще ви носят утеха и спокойствие. 
На 19-и и 20-и получавате солидна сума 
пари, които сте заработили отдавна с 
честен труд. Инвестирайте ги в нещо 
смислено. 

УМОРЕНИ СТЕ в края на месеца. 
Отложете срещите, планирани за 26-

и. Не подписвайте документи тогава – 
има опасност от грешки. Използвайте ху-
бавите аспекти, които се очертават за 
вас на 27-и и 28-и, за да си починете пъл-
ноценно и да обмислите на спокойствие 
плановете си за следващия месец. Направе-
те сметка на парите, с които разполага-
те, и ги разпределете правилно. 

Емоционални дни
На 22-ри бъдете готови да задоволите 

нечии претенции. Някои Козирози ще бъ-

дат разтърсени от емоционални пробле-

ми. А на трети ще им е нужна голяма доза 

смелост, защото ще се наложи да проме-

нят досегашния си стил на живот в име-

то на любовта. Последното определено 

ще си заслужава. Вероятно това ще ста-

не за сметка на мнението и авторитета 

на вашите родители, които няма да при-

емат веднага вашите решения. Приготве-

те се за неочаквано възникналите спеш-

ни справки и допълнителни ангажименти в 

работата. Като цяло 22-ри и 23-ти ще са 

напрегнати, концентрирани с много съби-

тия и емоционални дни. Каквото успеете 

да промените тогава, ще присъства за-

дълго в живота ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 След 6-и за вас настъпва хармоничен 

период в любовта.

 До 14-и пътувайте, уреждайте си доку-

менти и сключвайте договори. Периодът 

предполага успехи и ползи.

 След 22-ри се щадете повече. Ще се на-

ложи да се погрижите за ваши близки.

NIVEA HAPPY TIME BODY LOTION
кара цялото ни тяло да се усмихва

Няма по-хубаво усещане от свежестта след сутреш-
ния душ. Чувстваме се красиви, бодри и готови да се 
преборим с всички предизвикателства на деня. За съ-
жаление това усещане изчезва много бързо. Няма ли 
да е прекрасно да съществува лосион за тяло, който 
запазва това уникално чувство през целия ден? Лоси-
он, който дава енергия и тонус не само на тялото, а 
и на всичките ни сетива. 
Лосион NIVEA Happy Time гали сетивата дори и пре-
ди нанасяне. Вижте, помиришете и се насладете. 
Чувство на щастие, което не спира! Бамбуковото 

мляко и овлажняващите съставки превръщат нор-
малната към суха кожа в супермека. Уникалният аро-
мат на Happy Time, коктейл от цитрусови плодове и 
цвят на портокал, стимулира сетивата и ни кара да 
се чувстваме по-женствени и енергични. 
Щастливата кожа е кадифено мека и ухае удивител-
но. Ароматите на лосиона стимулират желанието 
ни за живот и дават енергия през целия ден. Пре-
красният вид, удивителното удобство за употре-
ба на елегантно извитата бутилка, чудесният аро-
мат на продукта ни карат да поискаме още и още 
от щастливата грижа за кожата. А когато тялото 
ни е щастливо, ние излъчваме повече женственост 
и красота. 

ЩАСТИЕ ЗА ТЯЛОТО

месеца п
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НА ВЪЛНА ПРИКЛЮЧЕНИЯ На-
строени сте за забавления и любов. 

Чувствате се енергични и фриволни. 
Подхождате с детски ентусиазъм към 
живота – нещо, което отдавна не ви се 
беше случвало. На 1-ви, 2-ри и 3-ти сте в 
редиците на печелившите. Отварят ви 
се много врати, затрупват ви с нови 
предложения. Успявате да заздравите 
емоционални и бизнес отношения. На 
ниво се справяте при презентации, събе-
седване за работа и изпити. Добре е да 
запазите авантюристичния си дух през 
целия месец, защото той често ще ви 
спасява в трудни моменти. Това се от-
нася най-вече за тези, които ще държат 
изпити и ще кандидатстват. Дори и да 
се чувствате изплашени и неподготвени, 
в никакъв случай не се отказвайте. Къс-
мет ще имат и всички, които искат да 
учат или да работят в чужбина. Напра-
вете необходимите проучвания навреме и 
подайте документи. За пари не се при-
теснявайте – ще се намерят. Само 
трябва да издържите до следващия ме-
сец. 

ВНИМАВАЙТЕ СЪС СКОРПИОНИ-

ТЕ И ТЕЛЦИТЕ На 4-ти и 5-и навли-
зате, без да искате, в чужда територия, 
внимавайте, особено ако насреща си има-
те Скорпион или Телец – ще си изпати-

те. Ще получите серозни сигнали, коя 
точно граница не трябва да прекрачвате 
с тях. Съветът ми е обаче каквото 
имате да уточнявате в личните отно-
шения, да го направите през периода от 
1-ви до 6-и, защото след това изпадате в 
отношения на зависимост. Партньорът 

ще ви гледа под вежди и ще заявява не-
оправдани претенции към вас. Вие ще се 
дразните и от най-малкото ограничаване 
на свободата ви и това ще задълбочава 
конфликтите ви с другите. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 7-и задвижва 
много от старите ви идеи и най-

ненадейно някой ви се обажда с предло-
жение за работа или съдружие. Захване-
те се дори условията в първия момент 
да ви се сторят неудовлетворителни. 
На по-късен етап нещата ще се регули-
рат и ще бъдете доволни дори и от до-
ходите. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД От 9-и до 

13-и ще свършите повечето важни 

неща за месеца. Ще намерите време как-

то за работа и учене, така и за срещи 

с приятели и посещения на клубове, те-

атри и изложби. Не пренебрегвайте тази 

културна програма, защото точно на та-

кива обществени места ще имате много 

полезни контакти. Добре е в този пери-

од да организирате всичките си предста-

вяния, срещи и презентации. Съдбата ви 

дава шанс да се качите на „сцената“ на 

живота. Най-хубавите и еуфорични дни 

са 11-и, 12-и и 13-и, когато Луната е във 

Водолей и ви прави много контактни, 

дружелюбни и еуфорични. За пътуване, 

делови контакти и подаване на докумен-

ти е добре да насрочвате дати след 14-

и, когато Меркурий се премества в Близ-

наци и ви дарява с лекота в общуването 

и мисленето. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ 19-и, 20-и, 25-и и 

26-и са рискови дни за вашите фи-

нанси. Очакват ви много недоразумения. 

Гледайте да избягвате конфликтите и 

ситуациите, които ги пораждат. 

НАМЕРЕТЕ ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА 

на 25-и и 26-и. Не се претоварвайте 

нито емоционално, нито физически. На 

27-и и 28-и успявате да се съвземете от 

натрупалата се умора и да посрещнете в 

добра физическа и психическа форма по-

следните два дни на месеца – 29-и и 30-и, 

които ще са много успешни. Успявате да 

си върнете равновесието в общуването. 

Ще водите много разумни преговори и ще 

наложите вашите искания.

Конфликти
Най-сериозните ще се разразят през пери-

ода от 6-и до 14-и заради събраните в не-

хармоничния за вас знак на Телец планети 

Венера, Марс и Меркурий. Внимавайте как-

то в любовта, така и в деловите отно-

шения. Конкуренцията ви диша във врата. 

Трудно ще се споразумявате с клиентите, 

няма да се разбирате с колегите. Много 

трябва да сте бдителни при сключване-

то на сделки и във всичко, свързано с да-

ване на пари от ваша страна. Изключение 

прави само обучението – не жалете пари 

за образование, книги и учебници. Това ще 

е най-разумната ви инвестиция през ме-

сеца. В никакъв случай не давайте пари на 

заем без документ насреща. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 На 1-ви, 2-ри и 3-ти, както и от 9-и до 

13-и сте много продуктивни. Късметът е 

на ваша страна!

 4-ти, 5-и, 19-и, 20-и, 25-и и 26-и са на-

прегнатите ви дни през този месец. 

 След 21-ви намерете време за почивка.

КОНКУРСЪТ ЗА ДИЗАЙН ELECTROLUX DESIGN LAB 2009 
ОБЯВИ ПРЕЗ МАЙ СВОЕТО СЕДМО ИЗДАНИЕ НА ТЕМА 
„ДИЗАЙНЪТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 90 ГОДИНИ“

„С тази тема на Design Lab 2009 Electrolux празнува своята 
90-годишнина“ – сподели господин Хенрик Ото, вицепрези-
дент на Global Design, Electrolux. – Очакваме истински дръзки 
идеи и решения.
Design Lab отправя покана към студенти в областта на ди-
зайна от цял свят за иновативни идеи за домашни уреди, 
които хората ще ползват, за да приготвят и съхраняват 
храна, перат дрехи и мият чинии през следващите девет 
десетилетия.“
А ето и финалистите от конкурс Electrolux Design Lab 2008:

ПОБЕДИТЕЛИ

Първа награда: Flatshare 
(хладилник за съквар-

тиранти). Автор Ще-
фан Бухбергер –Уни-

верситет по прилож-
ни изкуства, Виена, 

Австрия. Flatshare е мо-
дулен хладилник с обо-
собени самостоятел-

ни отделения

Втора награда: iBasket (Wi-Fi кош 
за пране и перална машина). Ав-
тор Гуопенг Лианг – Универси-
тет „Тонгджи“, Шанхай, Китай

Трета награда: Coox (подвижен кухнен-
ски плот). Автор Антоан Лебрюн – Учи-
лище по дизайн, Нант, Франция
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ПЛАН ЗА МЕСЕЦА През първите три 
седмици ще се грижите за семей-

ство, близки и роднини и ще се отдадете 
на работа. След 21-ви ще се посветите на 
любовта, много от желанията ви се сбъд-
ват. Мобилизирайте се през първата част 
на месеца, за да можете после да се по-
радвате спокойно на живота.
Основните ви дразнители и тревоги ще са 
в дома ви. От вас ще се иска да окаже-
те емоционална подкрепа на своите близ-
ки. Чудеса от храбност трябва да на-
правите, за да помогнете на близките си 
да преодолеят емоционалните си труднос-
ти, без вие самите да се натоварите с 
преживяванията им. Бъдете състрадател-
ни, но не припознавайте чуждите пробле-
ми като свои. 

НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ До 21-ви 
(докато Слънцето преминава през 

Близнаци) ще се чувствате нервни, неудо-
влетворени и често ще се карате с колеги 
и приятели. 1-ви ще е изключително нер-
вен ден, в който каквото и да направите, 
то няма да бъде прието и оценено по дос-
тойнство от околните. От сутринта ня-
кой ще ви извади от равновесие и ще ви 
въвлече в конфликт. На 2-ри и на 3-ти се 
успокоявате и се опитвате да бъдете по-
дипломатични. Хубаво е, че на 2-ри успява-
те да спечелите пари и да организирате 

така нещата, че да очаквате постъпления 
и в бъдеще. Жена, която ви симпатизира, 
ще ви помогне безрезервно. Ще получите 
добри новини и предложения от чужбина. 
Не прибързвайте с отказа си. 

УСПЕШНИ ДНИ за вас са 4-ти и 
5-и. Приключвате успешно преговори, 

свързани със земя, имоти и наеми. Веро-
ятността да получите наследство, даре-
ние или пари, които да ви обвържат със 
задължението да се грижите за ваш род-
нина, е много голяма. Но приемете това 
предложение без притеснения, ще се спра-
вите изненадващо лесно. Рибите по прин-
цип са изключително състрадателни и 
грижовни. Когато се грижат за някого, 
се чувстват много спокойни и удовлетво-
рени. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 7-и връща в жи-
вота ви конфликтната ситуация, в 

която се намирахте на 1-ви. Пригответе 
се за напрегнати дни още от 6-и на обед 
до 8-и включително. Навлизате в чужда 
територия и битката за налагане на ав-
торитет и интереси ще е жестока. Чо-
век с власт и положение ще се опита да 
ви наставлява и да ви чете морал. Това 
ще ви извади от равновесие. Има опас-
ност от сериозни стълкновения и скъсва-
не на отношения с някои хора от близко-
то ви обкръжение. Постарайте се да не 
пренесете вкъщи напрежението, което ви 
владее на работното място. Не отваряй-
те болезнени и трудни теми, когато го-
ворите с интимния си партньор. 

ГРИЖИ ЗА ДОМА Периодът от 9-и 
до 14-и е подходящ за дребни ремон-

ти и подобрения в дома ви. Ако поемете 
инициативата, ще си спестите семейни 
дрязги например за отдавна счупени брави 

и течащи кранчета в банята. Хубаво ще 
направите, ако успеете да организирате 
служебните си командировки и частните 
си пътувания до 14-и. Подпишете и ва-
жните договори през този период. След 
тази дата ще имате много спънки и не-
доразумения, ще попадате в изнервящи ви 
ситуации. 

СРЕЩАТЕ ЧОВЕКА, ЗА КОГОТО 

СТЕ МЕЧТАЛИ На 21-ви и 22-ри ня-
кой ще се опита да се възползва от връз-
ките и способностите ви по много наха-
лен начин. Избягвайте посредниците, няма 
да бъдат достатъчно надеждни и корект-
ни. Много трябва да внимавате какво 
подписвате и на кого предоставяте лич-
ните си данни. Вечерта на 22-ри си от-
дъхнете в очакване на нови хубави емоции. 
23-ти и 24-ти са дните за удоволствия, 
флиртове и любов. Срещате човека, за ко-
гото отдавна сте мечтали. До края на 
месеца може вече да сте започнали нова 
връзка или сътрудничество с нови бизнес 
партньори. П

ро
ф

ес
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ал

н
и

т
е 

м
ес

еч
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 а

ст
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Глътка въздух 
и придобивки
На 14-и и 15-и си поемете въздух! Съвет-

вам ви да посветите тези два дни на себе 

си. Погрижете за здравето си, започне-

те диета (направо е задължително!). Пий-

те диуретични чайове, за да освободите 

организма от задържаните в него течно-

сти и токсини. Релаксирайте и се разто-

варвайте с музика и сън. Избягвайте алко-

хола. На 19-и и 20-и пък получавате големи 

придобивки, не само морални, но и матери-

ални. Ще се почувствате сигурни и щаст-

ливи. Веднага заделете част от сумата 

за по-трудни дни и не харчете в никакъв 

случай тези пари.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 На 1-ви, 6-и, 7-и и 8-и ще имате трудно-

сти и сблъсък на интереси.

 След 14-и пътувайте повече, но подпис-

вайте договори.

 След 21-ви влизате в хармоничен и спо-

коен период. 

 23-ти и 24-ти са ви щастливите дни 

през месеца.

АРОМОТЕРАПИЯ

SILAN – МОДЕРНИЯТ АРОМАТ 
НА СЕЗОНА!

„Хенкел“ демонстрира, че споделя световната страст към 
модата, със Silan Feel Fashion – модното попълнение към сери-
ята омекотители Silan Aromatherapy, който ще се хареса на 
всички, които обичат да се чувстват на върха на актуални-
те тенденции. 
Със своята черна бутилка и златна капачка Silan Feel Fashion 
изглежда като черна перла сред омекотителите. Уникална-
та му формула съдържа екстракт от перли – съставка, из-

ползвана в съвременните продукти за кожа и коса. Комбина-
цията от перлен екстракт и съблазняващ аромат на магно-
лия е изключително модерна и „луксозна“.
Серията Silan Aromatherapy предлага още пет завладява-
щи аромата:  Silan Feel Attractive (изтънчено ухание на орхи-
деи и екстракт от летни рози)  Silan Feel Fun (комбинира 
страстта на орхидеята със сладко-тръпчивия вкус на виш-
ните)  Silan Feel Soft (за постигане на невероятна мекота) 

 Silan Feel Relax (деликатна комбинация от етерични масла, 
дестилирани от лавандула и ванилия)  Silan Feel Sensual (жен-
ствен аромат на хибискус и розово масло).
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–7, както и 

23–30 юни 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с храна и периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудър-
жим апетит. За да не напълнеете, хранете се разделно. Изредените по-долу храни консумирайте 
на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда калориите в тях много бър-
зо.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално 
на 6, 7, 25 и 26 юни.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се прера-
ботват най-добре на 1, 27 и 28 юни.  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-целесъобразно 
да консумирате на 2, 3, 29 и 30 юни.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват 

най-добре на 4, 5, 23 и 24 юни.

7 юни, 21.11 ч., 

Луната е 

в СТРЕЛЕЦ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Не яжте месо, не пийте алкохол. Преяждането е противопоказно. Препоръчват се сурови хра-
ни (плодове и зеленчуци). Ако искате да отслабнете, минете само на плодови сокове и чайове с 
мед.  Внимавайте днес със солените и мазни храни, алкохола и силните емоции. Ако имате високо 
кръвно налягане или проблеми с черния дроб и жлъчката, трябва да сте на строга диета.  Избягвай-
те храните с яркочервен цвят!  Склонните към напълняване да внимават двойно, защото днес 
Юпитер, управляващ Луната в Стрелец, ще ви провокира към преяждане и неусетно можете да 
увеличите теглото си.

8–22 юни 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 8, 16, 17 и 18 юни са препоръчителни дати за зани-
мания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 9, 10, 19 и 20 юни са датите за скулптиране и оформя-
не на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 14 и 15 юни 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 задържаната меж-
ду мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 11, 12, 13, 21 и 22 юни са дните 
на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

22 юни, 22.34 ч., 

Луната е в РАК 

НОВОЛУНИЕ

 Луната в Рак ви прави много чувствителни към трудносмилаемите и консервирани храни. Из-
бягвайте пържените храни и силните подправки. Подходяща за днес са супите, сосовете на млечна 
основа, всички млечни храни (особено извара) и картофеното пюре. За да прочистите организма от 

токсини, добре е днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече течности. Ако не можете да 
гладувате, поне се откажете от вечерята.  Ако страдате от нервен стомах, започнете ново ле-
чение с билки, успокояващи стомашната лигавица. Сок от боровинки или грозде ще ви подейства 
много благотворно.  Пазете се от резки промени на настроението, слушайте интуицията си. Днес 
се сбъдват желания. Намислете си поне едно. Погрижете се за близките и роднините си.

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, апети-
тът ви е неутолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, 
коремът и краката са подути) съвпадат с фазата на нара-
стваща Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира за-
държането на течности в организма, както и увеличаване-
то на апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази 
конфигурация, съветвам ви да не се мъчите и насилвате с 
диети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретични 
чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте со-
лени храни!

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЮНИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 14, 15, 23, 24
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–7, както и 25–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

8–13, както и 16–22 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

19, 20 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

3, 5, 6, 12, 16, 19, 20, 21, 
26, 29

–
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

– 14, 15, 23, 24 –

1–6, 9–13, 19, 20, както 
и 27–30

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

25, 26 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 14, 15, 23, 24 –

1–3, както и 27–30 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 
25, 26

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди – 14, 15, 23, 24

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 
болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–7, както и 27–30 Датите са неподходящи за епилация.

8–13, както и 17–22 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

8–13, както и 17–22 –
Датите са подходящи за механична епилация. 
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

4, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.
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8–22 – –

Парна баня
– 1–7, както и 22–30 Има опасност да ви останат белези.

8–22 – –

П
ил
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г 
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ов
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ни

6, 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26 – –

Д
ъл
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1, 9, 10, 19, 20, 27, 28 – –
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1–7, както и 23–30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 6, 25 и 26 юни, 

когато кожата ви ще има нужда от много влага.
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ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

1–7, както и 23–30 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–7, както и 23–30 – –

Оформяне 
и лакиране

2–5, 9–13, 19, 20, 
както и 25–30

– –

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

– 1–7, както и 23–30 –

8–22 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 8–22 –

1–7, както и 23–30 – –

С
А

У
Н

А

8–22 – Ефектът ще е максимален на 8, 16, 17 и 18 юни.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮНИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на 
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в 
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни 
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, 
но поне по-голямата част от домакинската работа ви съвет-
вам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА: 

Основно почистване: 8–22 юни.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропус-
кайте датите 4, 5, 14, 15, 23, 24 юни. Това са т. нар. дни 
на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраня-
ват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 

2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30 юни. Тогава по стъклата след 
избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които 
ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната през юни.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3, 14, 15, 19, 

20, 25, 26, 29 и 30 юни.

Недвижими имоти, мебели: 9, 10, 23 и 24 юни.

Автомобил, мотор или колело: 4, 5, 16, 17, 18, 21 и 22 юни.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 16, 17 и 18 
юни.

Канцеларски материали и книги: 1, 21, 22, 27 и 28 юни.

Спортни стоки: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25 и 26 юни.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 11, 12 и 13 юни.

Обувки и дрехи: 9, 10, 14, 15, 19 и 20 юни.

Бижута, злато, луксозни вещи: 25 и 26 юни.

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 ЮНИ 2009 г. 

и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 7 ЮНИ (пълнолуние), както на 22 ЮНИ 

(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

16, 17, 18
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
2, 3, 29, 30

19, 20 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 4, 5, 6

21, 22 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 7, 8

23, 24 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 9, 10, 11

25, 26 Сърце, слезка (далак) 12, 13

1, 27, 28
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

14, 15, 16

2, 3, 29, 30
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
17, 18

4, 5, 6 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 19, 20

7, 8 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 21, 22

9, 10, 11 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 23, 24

12, 13
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
25, 26

14, 15, 16 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 1, 27, 28

* 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: 4, 5, 14, 15, 23 и 24 
юни.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 11, 12, 13, 21, 
22, 29 и 30 юни.
На тези дни с поливането има опасност да провокирате 
появата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 14 и 15 юни.

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 на 8, 11 (след 12.00 ч.), 12, 13, 14, 15 или 21 юни! 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 9, 10, как-
то и през периода 16–20 юни. И в никакъв случай (освен в 

спешен!) не ходете на зъболекар на 7 юни (пълнолуние), както 

на 22 юни (новолуние). Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 22.06 (от 22.34 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 – 23.06 (от 6.06 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за 
нови начинания. 
3-ти ЛД – 24.06 (от 7.26 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 25.06 (от 7.26 ч.) Не взимайте 
прибързани решения. Усамотете се. Разхо-
дете се сред природата. Занимавайте с 
дома и семейството си. Колективната ра-
бота няма да ви спори.
5-и ЛД – 26.06 (от 10.07 ч.) Делови ден. Под-
ходящ е за пътувания и за планиране на 
генерални промени. Работете концентрира-
но. Не преяждайте. Целеполагането ще е 
успешно.
6-и ЛД – 27.06 (от 11.23 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 – 28.06 (от 12.35 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 29.06 (от 13.45 ч.) Сега се активи-
рат фините и неуловими енергии в органи-
зма. Добре е да се гладува, за да се про-
чисти тялото.
9-и ЛД – 1.06 (от 14.46 ч.), както и 30.06 (от 

14.54 ч.) Не са успешни дни. Склонни сте 
към заблуждения и самоизмами. Добре е да 
дадете прошка. Практикувайте йога.

10-и ЛД – 2.06 (от 15.54 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 3.06 (от 17.02 ч.) Много мощен ден. 
Активира се вселенската жизнена енергия 
кундалини. Добре е да прочистите орга-
низма си. Внимавайте с режещи инстру-
менти.
12-и ЛД – 4.06 (от 18.09 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 5.06 (от 19.15 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 6.06 (от 20.18 ч.) Много подходящ 
за започване на важна работа, за физическо 
натоварване, за работа с информационни 
източници и свещени текстове. Отваря се 
третото око. Прочистете организма си.

15-и ЛД – 7.06 (от 21.16 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 – 8.06 (от 22.07 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 9.06 (от 22.49 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 10.06 (от 23.25 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 12.06 (от 0.25 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.

20-и ЛД – 13.06 (от 0.16 ч.) Получават се ду-
ховни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 14.06 (от 0.38 ч.) Много активен, 
творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 15.06 (от 0.59 ч.) Ден на мъдрост-
та. Предайте на другиго своите знания. 
Посетете астролог.
23-ти ЛД – 16.06 (от 1.19 ч.) Този ден е сим-
вол на саможертвата – простете на други-
те, разкайте се. Добре е да се пости. Не 
правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 17.06 (от 1.41 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 18.06 (от 2.05 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 – 19.06 (от 2.34 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 20.06 (от 3.09 ч.) Ден за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 21.06 (от 3.56 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 22.06 (от 4.55 ч.) Опасен, сатанин-
ски ден. Препоръчват се пост и въздържа-
ние. Не планирайте и не започвайте нищо 
ново. Запалете свещ вкъщи и окадете на-
всякъде.
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Датата 11 юни е пропуснат по астрономи-
чески причини! Не е грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на 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. 

Бела, брой 6 (136), 2009 143



ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: 

„Дивото куче“. Аденит. Еолит. Тапир. Сода. История. Риган. Мер. Накра. Лодос. Ла. Рем. Надслов. Бином. Бар. „Ина“. Зачот. Лупа. Ко. „Сега“. Вакса. Вар. Таел. Ом. 

Мо. Бинте. Килим. Омо. Колт. Напа. Робер. Еко (Умберто). Сабо. Пигал. Коприва. Том. Талий. Боил. Стана. Мед. Водан. Евое. АН. Ливада. Икра. Кота.

ОТВЕСНО:

„Ние сме баща ти“. Обител. Вот. Мач. Канал. Гади. Колон. Роксет. Трал. Тиран. Тоалет. Олива. Мотика. Йод. Ярд. Ек. „Да“. Бут. Ас. Роба. Чар. Пони. Лепило. Ери. 

Игов (Светлозар). Килер. Парад. Ов. Ва. Нобил. Кокон. Асо. Пес. Синус. Мимас. Тек. Ном. Напев. Лопата. Видело. Агами. Абонат. Тарама. „Арома“. „Омана“.
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