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Липозомен лосион за след плаж, за лице и за тяло
Liposomale
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Mit Vitamin E
Mit Dexpanthenol

Ohne Emulgatoren
Ohne Konservierung

swiss
made

 хидратира и охлажда
 регенерира кожата
 съдържа глицерин, витамин Е и пантенол
 без консерванти
 с деликатен аромат

Daylong® Apres / Дейлонг апре НОВО!

www.spirig.bg

Дейлонг апре е хидратиращ лосион за лице и за тяло на ба-
зата на липозоми. Той съдържа естествени липиди, които 
стабилизират изхабените външни слоеве на епидермиса. 
Фосфолипидите (естествени блокиращи вещества) и не-
наситените мастни киселини укрепват защитната функция 
на роговия слой. Благодарение на тяхното действие и до-
пълнителния ефект на декспантенола и глицерина, се редуци-
ра причиняваното от силните слънчеви лъчи обезводняване. 
Добавянето на витамин Е забавя процесите на стареене на 
кожата, които се дължат и на хроничното излагане на ултра-
виолетови лъчи. Дейлонг апре има високо водно съдържание и 
поради това действа охлаждащо и успокояващо на кожата и 
повишава нейната влажност. След редовна употреба на Дей-
лонг апре кожата става гладка, еластична и мека.

Дейлонг апре е предназначен за:
• след слънчеви бани
• след къпане или вземане на душ
• след посещение на солариум
•  след дълги планински преходи (UV-лъчение)
• грижа към чувствителна и/или суха кожа 
•  ежедневна грижа за склонна към сухота кожа

Как да използвате Дейлонг апре?
Нанася се с леки масажиращи движения върху кожата, един или 
няколко пъти дневно. Лосионът попива бързо без да оставя 
неприятни мазни следи.

200 ml

Търсете в аптеките!

Daylong 16
(или новата 
опаковка от 

2009 г. – 
Daylong 15) 

Daylong ultra 25 / 
Daylong ultra 

Spray 25

Daylong 
Kids
30

Daylong 
extreme 

50+

Защита от UVB-лъчи* (съгласно препоръките на 
Европейската комисия за козметични продукти и 
съответната наредба в РБ)

средна 
защита
SPF 15

средна 
защита
SPF 25

висока 
защита
SPF 30

много висока 
защита
SPF 50+

I тип кожа:  много светла кожа, червена коса, 
светли очи, лунички

II тип кожа: светла кожа, руса коса

III тип кожа:  умерено светла кожа, 
тъмноруса до тъмна коса

IV тип кожа: тъмна кожа, тъмна коса

Екстремно излагане на слънце:
сняг, водни спортове, високопланински климат

Деца над 1 година

Бебета до 1 година MicroSun BabyBaby SPF 30 / Микросън Бейби SPF 30
(или новата опаковка от сезон 2009 г. – Daylong Baby SPF 30)

Специални състояния на кожата:
акне, атопичен дерматит, себорея 
Повишена фоточувствителност: прием на 
медикаменти, водещи до фотосензибилизация; 
белези; слънчева алергия, витилиго, розацея
Висок риск от развитие на кожни тумори:
подобни случаи в семейството;
прием на имуносупресори; актинична кератоза;
премахване на бенки с хистологично доказан риск  

Daylong actinica®

* Всички слънцезащитни продукти на Spirig Pharma AG отговарят на Европейските и световни стандарти за защита от UVA-лъчи. 

Daylong®

липозомна технология:
швейцарският стандарт за слънцезащита
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Не си търсете жених
Ако вече сте си съставили подробен план, как да прекарате отпуската 

си, в който първата точка е „да създам конструктивни отношения със 

зрял и отговорен мъж“, откажете се от тази глупава идея веднага. 

Естествено, че не ви съветваме да отблъсквате всички мъже, които ис-

кат да се запознаят с вас. Флиртувайте на воля. Но ако сте с ранима 

душа и тежко преживявате разделите, не се хвърляйте в любовни отно-

шения с главата напред по време на почивката. Просто си починете. И 

от мъжете, и от мислите за тях. 

Не мислете за работа
Не се и надявайте, че ще ви се отвори възможност да свър-

шите несвършената преди почивката работа „в спокойна 

обстановка“. Това е самозаблуда. Несвършената работа ще 

ви тежи като камък на шията, но колкото пъти включите 

лаптопа, толкова пъти някой или нещо ще саботират добри-

те ви намерения. Така че оставете преносимия компютър 

вкъщи и поне за няколко дни забравете за думата „работа“.

Не харчете като луди!
Мъжете не ги планирайте предварително, но харчове-

те си по време на почивка – да. Не е задължително да 

прахосате цялата сума, която сте взели със себе си. 

Пари ще ви трябват и когато се върнете от почивка-

та. Е, не е здравословно и много да се стискате. Не 

пестете от сладолед и водна пързалка, но се въздър-

жайте от купуването на нови дрехи и бижута, по-скъ-

пи от 30 лева. Умереност – това е думата, когато 

говорим за пръскане на пари по време на отпуска.

Стреляй!

Старите стрелбища са едно от 

доказателствата, че се нами-

рате в български курорт. Кол-

ко е хубаво, че пренесохме тези 

социалистически увеселителни 

каравани в лунапарка на демо-

крацията. Не пропускайте този 

чудесен начин да разтоварите 

умората от прехода. Постре-

ляйте, невероятна терапия е.

Предупреден значи въоръжен
Всяка година около Илинден (празнува се на 20 юли по нов или на 2 август по стар 

стил) се образуват най-големите подводни течения и морето взима своите жерт-

ви. Постарайте се на този ден през юли да сте в планината!

Почивкааа!Почивкааа!
Лятната отпуска е най-жадуването време от годината. 
Тогава човек се отпуска и си позволява нещата, за които цяла 
година се е ограничавал. Но все пак има и такива, които не са 
препоръчителни. И, слава богу, такива, които са.

Бела, брой 7 (137), 20094



АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Да живее социализмът! 
Не, не е това, което си ми-

слите. 
Соцлозунгите в надъхваща 

мажорна тоналност не ни вършат 
работа днес. Те нека навеки си оста-
нат в соцминалото. Както впрочем 
и острият сърп на цензурата, теж-
кият чук на Белене, измамените ни 
представи, подрязаните ни надежди, 
пробитите обувки на амбициите ни 
и въобще всичко, което днес ни кара 
да се чувстваме тъпи, прецакани, на-
ранени и тъжни, а понякога тъжни и 
ядосани едновременно. 
Кой корабокрушенец в любовта оби-

ча да си спомня неприятния вкус на 
раздялата, унижението и непоносима-
та болка отляво?! Никой. Но и никой 
не може да забрави онзи, който е раз-
бил сърцето му. Спомня си го като 
особен урок. По същия начин тряб-
ва да си спомняме за социализма – с 
умерена носталгия. Такова едно мъдро 
спомняне ще направи живота ни сега 
по-приемлив, ще ни помири с нас са-
мите и със съседите, с които е мно-
го вероятно да сме се скарали на по-
литически теми след 10 ноември. 
Затова в най-любовния и лежерен юл-

ски брой на БЕЛА решихме да съживим 
социализма, да му направим изкуствено 
дишане, да си спомним за него като за 
една... обикновена вафла. А как може 
човек да си спомня за вафлата от не-
говото детство освен с... любов. 
Социализмът трябва да бъде избър-

сан от праха на омразата. Той не 
може да бъде покрит нито от дав-
ност, нито от забрава, защото не е 
просто историческа епоха, а начин на 
живот – детство за някои, за други 
юношество, а за трети учебна пло-
щадка по родителство... 
За удобство е препоръчително да 

оставим лошото в миналото и да 
преместим само хубавото в настоя-
щето. Иначе лошото ще продължава 
да ни тежи, да подкиселява нашето 
сега и да ни прави черногледи.
Социализмът не е нужно нито да 

бъде реабилитиран, нито да бъде хи-
перболизиран, нито да бъде натовар-
ван със смисли, които той не съ-
държа. Но е хубаво да бъде спомнян. 
Просто защото е бил част от жи-
вота ни. Обикновена част от живо-
та ни. Обикновена вафла. 
Отвъд омразата, отвъд носталги-

ята, отвъд всички „против“, социа-

лизмът е само житейски период от 
време. За повечето съвременници – 
детство или младост. Достатъчно 
е, че преди сме били против, защото 
младостта по принцип е против вся-
каква обществена система. И е до-
бре, че сега не се налага да сме „за“.  
Но както казва Велислава Дърева в 
този брой: „Ако искаме реално да ос-
мислим какво точно сме живели до 
10 ноември, а тези, които не са го 
живели, да го разберат, то трябва 
да се говори, а не този исторически 
период да бъде изваден от кандидат-
студентския конспект и от учебни-
ците по история.“
Това направихме и ние – седнахме и 

поговорихме за социализма. Помъчихме 
се да бъдем безпристрастни и дори 
безстрастни. Но може да ви се сто-
ри, че не сме успели съвсем. Сигурно 
защото представите ни за миналото 
винаги са малко идеализирани. Ина-
че обикновената вафла при никакви 
обстоятелсва не би ни се струвала 
толкова вкусна сега, когато сме по-
топени в изобилие от шоколадови из-
кушения. Само си спомнете за вкуса 
є, и вече сте там, в социализма!

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

„РЕЧНИК“ 
или „РЕ4НИК“

Някои хора имат богат речник, други – беден, а 
трети нямат никакъв. Да предположим, че предста-
вител от групата на третите реши да си купи 
правописен и правоговорен речник на българския език. 
За кой точно от многото си заслужава да похарчи 
парите си? И по какви признаци да го избере – по 
дебелина, по цена или по издател? 
„По издател, по издател!“ ще препоръчат насто-

ятелно учените глави от БАН. Толкова са кате-
горични, защото са защитени от решение на Ми-
нистерския съвет, че единствено Институтът за 
български език при БАН е „упълномощен да проуч-
ва измененията на правописа и да внася единство 
в него, както и да следи отблизо правописните и 
правоговорните проблеми, възникнали в резултат 
от развитието на езика“. С други думи – само 
речниците, издадени от БАН, са нормативни. До-
тук добре. Законите са на почит в една демокра-
тична държава.
Но понеже живеем в условия на пазарна икономика 

и понеже като динамична система езикът постоян-
но дава поводи за издаване на нови речници, пазарът 
е пълен с... извъннормативни. 
Сърце обаче не ми дава да нарека петото прера-

ботено издание на Правоговорен и правописен реч-
ник на българския език (четвъртото е издадено през 
2002 г.) извъннормативно, защото негови автори са 
покойните Петър Пашов и Христо Първев – обожа-
вани от мен имена в българското езикознание. 
Издаденият от Университетското издателство 

„Св. Климент Охридски“ и финансиран с 200 000 
лева от МОН справочник обаче бе охулен и отре-
чен от компетентни и недотам компетентни пер-
сони още преди мастилото му да е напълно изсъхна-
ло. А инициативата целият тираж от 15 000 броя 
да бъде разпространен безплатно в българските учи-
лища стана повод за стрелба с плюнки по минис-
тър Вълчев. „Финансирайте и нас!“ – гракнаха друж-
но учените от БАН, чиято „империя“ има намерение 
да отвърне на удара със законен, така да се каже, 
речник в най-скоро време (възможно е, когато този 
текст бъде публикуван, въпросният речник даже да 

е излязъл от печат). 
Любопитно е, че МОН обещава финансиране и на 

речника на БАН, при все че след като този на Пър-
вев и Пашов действително се разпространи без-
платно по училищата, някак от само себе си ще 
стане нормативен. А най-грамотните хора в държа-
вата според мен са седмокласниците, които попъл-
ват чудовищно трудни тестове по езикова култу-
ра! (Само вмъквам, че те за разлика от повечето 
журналисти знаят кое от изреченията „Били ли сте 
там, господин Иванов?“ и „Бил ли сте там, госпо-
дин Иванов?“ е нормативно правилно. А на вас това 
го оставям за домашно.) 
Искам да кажа, че децата възприемат много бързо 

информацията от източници, които им се предста-
вят за надеждни и авторитетни. И щом безплат-
но разпространяваният речник на Първев и Пашов 
е в тяхното училище, те ще го използват по пред-
назначение. На един седмокласник не му пука дали 
някъде в редакционното каре на речника е изписа-
но „БАН, Институт за български език“, или някак-
во друго име. И дали въпросното издание е спонсо-
рирано, или не от МОН. 
Зад минискандала между БАН и университетско-

то издателство прозира боричкане за пари, за ав-
торитет и за доминиране на пазара в условия вече 
на пазарна икономика. БАН обаче са получили своя 
„лиценз“ да коват нормативност много преди па-
зарната икономика да е факт в България. От ко-
ето следва, че или е назрял моментът той да им 
се отнеме и да се даде на друг (защо не на уни-
верситетското издателство например), или че не 
е назрял никакъв такъв момент и някой трябва 
да тупне по масата, да оправи кашата в българ-
ския език и да не допуска два речника да спорят 
помежду си и да си мерят... обемите. Защо този 
някой да не е пък министър Вълчев?!
Защото заради тази неустановеност и обърканост 

нищо чудно в близко бъдеще да пишем „ре4ник“ 
вместо „речник“ и да станем жертва на тотална-
та неграмотност, която напоследък се превръща от 
само себе си в норма.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
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И
скам да ви кажа нещо 
за студа и за хората 
и ще го направя точ-
но пред тези снимки, на 

които и камъкът, и дървото се 
пукат от жега. 
Току-що, в най-горещото лято, 

прочетох книга, в която авторът 
беше посветил цяла глава на хо-
рата, които не се оплакват. Един 
от тях бе представен като човек, 
който говори за здравословните си 
проблеми, излагайки само фактите. 
Веднъж обяснил, че хората с пара-
лизирани крайници понасят трудно 
температурните промени, защото 
не могат да треперят. Един ден 
този същият човек, докато разго-
варял приятелски с автора на кни-
гата, му казал: „Би ли ми подал 
одеялото?“
Треперенето е първият признак, 

че сме изложени на голям студ, и 
е начинът, по който тялото гене-
рира топлина чрез неконтролиру-
еми мускулни реакции. То е и пър-
вото предупреждение, че трябва 
да търсим подслон и топлина.
И вие не го знаехте това, нали? 

Или поне не сте се замисляли. 
Ами, ето нещо, което може да 
охлади оплакванията ни винаги ко-
гато е прекалено горещо и няма 
вече бира.

Мирослава ИВАНОВА
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БАНСКИ
МОДАМОДАМОДА

според извивките
Тук – малко в повече, а там – доста по-малко... Не се тревожете излишно! 
С подходящия бански можете да маскирате всеки недостатък по тялото, 
всяко малко несъвършенство. Нищо че става дума за дреха, изработена 
от минимално количество плат. Всичко е в кройката!

Перфектният бански в слу-

чая е този от две части. 

При това – щедро изрязан, за 

да открива целия крак. До-

пълнителни сантиметри към 

краката би добавил и целият 

бански, ако обаче го комбини-

рате с плажни чехли на ток. 

Не, не става дума за тънки 

и дълги токчета, а за чехли, 

повдигнати на дебела, ста-

билна гумена платформа. Из-

бягвайте долнища на бански 

с кройки, които „режат“ кра-

ка, точно на нивото на ча-

тала. Боксерите въобще не 

са подходящи за вас. Няма да 

ви отиват и целите бански в 

стила на 50-те.

КЪСИ КРАКА ЛЕКО ИЗПЪКНАЛО 
КОРЕМЧЕ

Слип-бикините с висок 

(драпиран) колан чудесно 

прикриват този недостатък. 

При избора им внимавайте 

да не са много стегнати (да 

са изработени от мека, мно-

го еластична материя, която 

да не пристяга тялото). Нео-

преновите цели бански с ин-

тегриран корсаж също много 

добре прибират корема. Из-

бягвайте ниско изрязаните 

долнища (под корема), както 

и стегнатите прашки – тези 

модели наистина разкриват 

сексапила, но за жалост само 

на дами с плосък корем.

С ФОРМА НА ТРИЪГЪЛНИК 

Долнището с тънки странични връзки и 

силно изрязана кройка оптически удължа-

ва краката

СТРАНИЧНИ НАБОРИ 
Цял бански с „тунелни“ връзки от-

страни, чрез които може да се регули-

ра височината на изрязване на кройка-

та. Образуващият се при стягане на 

връзките лек набор отпред прикрива и 

мастните възглавнички на корема

СЕКСИ ДРАПЕРИЯ 

Меките гънки по това долнище ефект-

но и елегантно скриват по-голямото 

коремче

СЕКСИ 

Мекиите

но и ееле

кореммче

ОТ ДВЕ ЧАСТИ 

Миниатюрното бюстие с леко 

уширение в долната част подчер-

тава деколтето и отвлича внима-

нието от коремчето

СТИ

леко

дчер-

има-

чето
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РАВНА ТАЛИЯ

ЗАКРЪГЛЕНИ 
БЕДРА

Идеалният бански в този случай е с нормални бикини (с 3 до 4 см ши-

роки странични части). Целите бански без презрамки (с абсолютно 

голи рамене) оптически компенсират разликата между тесните раме-

не и по-широкия ханш. Пареото в случая е повече от наложително, особе-

но ако по-закръглените ви бедра са осеяни и с целулит. Банските с бо-

гато декорирано горнище и семпли бикини отклоняват погледа от про-

блемните зони. Прашките и банските с много тънки връзки (отстрани 

на долнището и на самото горнище) не са подходящи за този тип фигу-

ра, тъй като те показват прекалено много плът и оптически уголемя-

ват бедрата. 

Разрешено е всичко, което подчертава бедрата. Това могат да бъ-

дат долнища, украсени с волани и рюшове, или слипове с ниска та-

лия и широк колан. И горнища, които подчертават ширината на раме-

нете – с подплънки, с кръстосани през врата широки презрамки или пък 

тип бандо.

КЛАСИКА 

Семплият бански на животински 

принтове оптически намалява 

обиколката на бедрата

КЛАСИ

Семпли

приннто

обикколк

СЪС СТРАНИЧНИ ПРОРЕЗИ 

Тази кройка прави бюста и бедрата 

оптически по-големи, а на този фон 

талията изглежда по-тънка

Т

о

т

С КРОЙКА НА КОРСЕТ 

Изчистеният семпъл цял бански 

оптически прикрива бричовете

ОРСЕТ

бански 

чоч вете

В СТИЛА НА 50-ТЕ 

Бандо горнище, декорирано с дан-

тела, и долнище в кройка, която 

разширява оптически таза – идеа-

лен модел за фигура без талия

Е

-

о 

а-

ия
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ГОЛЯМ БЮСТ

МАЛЪК БЮСТ

Идеални в този случай са горнищата с надеждни банели и широки през-

рамки. Те оформят оптимално добре големия бюст и го държат пер-

фектно. Моделите без презрамки не са препоръчителни, защото чашки-

те им бързо се деформират под тежестта на бюста. В никакъв случай 

не спирайте избора си на горнище с тънки връзчици и триъгълни чашки – 

то ще направи бюста ви да изглежда  още по-голям. Забравете също и за 

сутиените, декорирани с рюшове, камъни и мъниста.

Трябва ви обем. Тогава имате нужда от горнище с плътни подплънки и 

повдигащ ефект. Най-добре да е украсено с много воланчета, набори, 

перли или камъни. Горнищата с триъгълни чашки и тънки връзки вместо 

презрамки оптически ще увеличат бюста ви. Абсолютно табу са ултра-

тесните сутиени или спортните цели бански без банели и подплънки. В 

тях малкият бюст би изглеждал още по-малък.

С БАНЕЛИ 

Широките презрамки, завързва-

щи се на врата, правят деколтето 

много секси

С БА

ШШир

щщи с

ммног

ДИСКРЕТНА ДРАПИРОВКА 

Плътните подплънки, кройката 

на горнището и тънките през-

рамки „напомпват“ бюста

ДИС

ПлП ът

нна го

ррамки

В СТИЛ АМПИР 

Широката лента под бюста 

го оформя много добре и на-

деждно го поддържа

С ПЛИСЕ 

И по този начин можете да 

заблудите околните, че бю-

стът ви е по-голям, откол-

кото е в действителност
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И
зглежда, от дизайнерските рокли и 
топове асиметричността се е прех-
върлила по инерция и върху бански-
те. Някои моделиери предлагат бан-

ски костюми (и цели, и от две части) с 
асиметрични презрамки. Други пък акцен-
тират върху асиметрията чрез асиметрич-
ни прорези. 

ЦЕЛИЯТ БАНСКИ С ЕДНО ОГОЛЕНО 
РАМО Е ХИТЪТ НА СЕЗОНА. За един-

ствената презрамка дизайнерите предла-
гат различни решения – елегантна пандел-
ка, драпирани волани или стандартна през-
рамка, декорирана с катарами или метал-
ни халки. 

ЦЕЛИТЕ БАНСКИ С АСИМЕТРИЧНИ 
ПРОРЕЗИ (ОТ ЕДНАТА СТРАНА С ПРО-

РЕЗ, А ОТ ДРУГАТА БЕЗ) също са горещо 
предложение за това лято. При това су-
пердизайнерско. Прорези с най-оригинални 
форми и размери можете да забележите 
навсякъде по целите бански през този се-
зон. С тях те изглеждат по-секси. 

ХИТОВИТЕ ЦВЕТОВЕ са близки до при-
родните. Неонови бански почти не мо-

жете да видите. Въпреки че има и едно-
цветни модели, пъстротата преобладава. 
Турскосиньото води класацията на насите-
ните цветове.

ДЕСЕНИТЕ Райета, геометрични фигу-
ри, растителни и животински принтове 

– това са „обичайните заподозрени“. Су-
пермодерният за банските рисунък е тип 
зебра. При банските с геометрични про-
рези липсва декорация, тъй като самите 
прорези и пъстрата разцветка ги правят 
достатъчно впечатляващи. Класическият 
цял бански обаче задължително е украсен с 
нещо интересно – брошки, катарами, пре-
паски, верижки, изкуствени цветя и др. 

СРЕД БАНСКИТЕ ОТ ДВЕ ЧАС-
ТИ СЕ НАЛАГА РЕТРОСТИЛЪТ – по-

„консервативна“ горна част (разбирайте, с 
повече плат) с широка презрамки и боксер 
с колан. Рисунъкът – също ретро (напри-
мер на точки или на райета). 

АСИМЕТРИЯ
И ДРУГИ ТЕНДЕНЦИИ
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Д
нес ние сме част от голямо-
то европейското културно се-
мейство. Къде са границите на 
това семейство? То не свършва 

до лелите на майка ви и баща ви и 
до децата на племенниците ви... Гра-
ниците му са се местели, наследство-
то е поделено... Днес в него се го-
ворят тридесет различни езика, без 
да броим тези на езиковите малцин-
ства и етноси. Всички възможни ре-
лигии са си дали среща тук. В семей-
ството има само чужденци. И при 
все това то е единно и сплотено. В 
него цари мир. 
Когато влезеш през вратата на Ев-

ропа, придобиваш самочувствие, че 
си един малък, но културен поток. 
Имаш самоличност, език, история и 
култура.

САМОЛИЧНОСТТА

Винаги съм вярвала обаче, че ние, 
българите, имаме голяма нужда от ня-
кого, който да освободи езика ни от 
комплекса му за малоценност спрямо 
другите, да го откъсне от добровол-
ната му изолация и да му помогне да 
възмъжее. И това се случи. В голямо-
то мултикултурно семейство на Ев-
ропа българският език е официално 
признат, а кирилицата е третата аз-
бука, която се използва в европейски-
те институции. Всеки българин може 
да отправя до тези институции пе-
тиции и запитвания на своя роден 
език. Българската самоличност е раз-
позната сред многото други.  

ЕДНО ДРУГО ДЕФИЛЕ

ÍÀ ÊÈÐÈËÈÖÀ
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ДРУГОСТТА

Мисля си, че графиката на българ-
ския език е доста консервативна и 
непозната на повечето европейски на-
роди. Как да им привлечем внимани-
ето, как да популяризираме славян-
ските езици сред останалите стра-
ни на ЕС? 
Амбициозният проект „Кирилица-

та“, върху който студентите от 
втори и трети курс на специалност 
мода в НХА работят няколко годи-
ни, заслужи наскоро аплодисментите 
си в Париж. Ръководителят на про-
екта е небезизвестната проф. Майа 
Богданова.
Благодарение на този проект в на-

вечерието на 24 май кирилицата ни 
дефилира с голям успех в Българския 
културен център в Париж. 
Модната колекция „Кирилицата“ 

представи уникални рокли от алтер-
нативни материи в черно-бялата гама 
(нарочно внушение за черни букви, из-
писани върху бял лист). Перфектна-
та пропорция, хармонията и красо-
тата на всяка една от дефилиращи-
те живи букви, в които моделите се 
въплътиха, предизвикаха възхищение-

то на публиката. Съчетанието меж-
ду обем и форма даде възможност да 
видим буквата в няколко нови роли 
– като дреха, като аксесоар и като 
произведение на изкуството. Това де-
филе е също културен поток. Много 
шик културен поток.

„КИРИЛИЦАТА“ 
е изключително артистична мод-

на колекция от максимално опросте-
ни модели, без излишни детайли, коя-
то влезе в активен диалог с публика-
та на събитието. Дрехата илюстрира 
човешката фигура и предава инфор-
мация за другите. Какъв си? Как се 
чувстваш в нея? Какво е състояние-
то на твоя дух? 
Моделите бяха представени от са-

мите студенти на фона на три пана 

ПРОФ. МАЙА БОГДАНОВА 
В КРАТКИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Тя е преподавател в НХА, специалност 

мода. Специализирала е дизайн и констру-

иране на облекло в Париж. Издател е на един-

ствената по рода си учебна книга „Констру-

иране в модата“. Има собствено дизайнерско 

ателие. През 2009 г. открива магазин за ди-

зайнерски модели, изработени от преподава-

тели и студенти в НХА. Автор е на няколко 

национални изложби – „От идеята до реали-

зацията“ (2001 г.); „Мода и живопис“(2003 г.); 

„Модата е дада“ (2006 г.) и др. 

Проф. Майа Богданова учи студентите си, че 

модният дизайнер трябва да играе различни 

роли – на художник, психолог, учен, политик, 

математик, икономист, и всичко това в ком-

бинация с издръжливостта на бегач на дълги 

разстояния.

Проф. Богданова 
в Париж
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(всяко с дължина 3 м) – графични 
композиции на кирилската азбука.
Посланието не бе скрито в бутил-

ка, а директно анонсира намерението 
на авторите си: „Давай, покажи, че 
твоят културен поток е уникален!“ 
Защото в Европа всичко е култура 
и всяка култура е своеобразна. Много 
оживено се получи. 
Амбициозната задача на тази мод-

на колекция бе да представи наша-
та азбука пред Европа по атракти-
вен начин – със средствата на мода-
та. Другостта на България бе пред-
ставена по друг, по уникално друг 
начин благодарение на оригиналните 
идеи на Майа Богданова и нейните 
студенти.    

ИДЕЙНОСТТА

Попитах проф. Майа Богданова от-
къде е набрала смелост, за да пре-
създаде кирилицата в модни силуети. 
И как е въвлякла студентите си в 
този проект. „Езикът е това, кое-
то ни свързва, което определя иден-
тичността ни. Буквите дават свобо-
да на мисълта. Но самите те имат 
силуети. Модният дизайнер може да 
използва въображението си, за да хар-
монизира тези силуети. Когато осъз-
наеш това – сподели тя, – останало-
то са работа и вдъхновение.“    
От разказа є разбирам, че хората 

носят дрехи, без да си дават сметка 
за пътя, който дрехите изминават, 
преди да стигнат до тях. А този 
път е дълъг и понякога труден, но по 
думите на проф. Богданова е „Пре-
дизвикателство! Да изразиш своето 
виждане за обем и линия, като прет-
вориш знаците на азбуката в модел 
на рокля, аксесоар или рисунка“. 
Творческият процес вдъхнови 12 

млади дизайнери. Те минаха през всич-
ки етапи – от идеята за скицата 
до представянето от самите тях 
на дрехите, които създадоха, в из-
ложбената зала на Българския култу-
рен център в Париж. Ето как мода-
та на България обогати съвременния 
културен свят. „Това не заслужава ли 
възхищение?“ – попита ме Майа Бо-
гданова. 
Заслужава и още как! Защото „Ки-

рилицата“ демонстрира българския 
дух и самочувствието на българите 
да бъдат други в един разнообразен 
свят на другости – европейския.

Нели ЦОНЕВА
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
ÒßËÎÒÎ

ЖЕРТВИ НА 

идеалната фигураКАК ДА ПРОМЕНИМ НЕЩАТА

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 
НАС, ЖЕНИТЕ, НИ ПРИНУЖДАВАТ ДА СЕ РАВНЯВАМЕ ПО 

НЯКАКВИ СТАНДАРТИ ЗА КРАСОТА, ДА ПРОМЕНЯМЕ ФОРМИТЕ 
НА НАШЕТО ТЯЛО ТУ КЪМ ПО-ПИЩНИ, ТУ КЪМ ПО-СКРОМНИ, 

ДАЖЕ ПОНЯКОГА С ЦЕНАТА НА ЗДРАВЕТО СИ.

©
 M

ag
al

i 
P

ar
is

e 
– 

12
3r

f.
co

m

Д
а не би сериозно и прилежно 
да си водите записки за коле-
банията в теглото си?! Нали 
се сещате за дневника на Бри-

джит Джоунс? Ако наистина го пра-
вите, това е сигнал, че имате про-
блем, който е излязъл от вашия кон-
трол. Да знаете, че дневникът на 
Бриджит Джоунс е забавен само на 
книга. Съществува един-единствен на-

чин да избегнете неврозата, породена 
от неудовлетвореността, която из-
питвате към вашето свидно родно 
тяло. Необходимо е да анализирате 
формите на собственото си тяло, 
пречупени през призмите на самооцен-
ката ви, настроението ви в съответ-
ния момент, постоянно променящата 
се мода и представата на мъжете за 
женското тяло. Започнете веднага!

Психолозите са убедени, че коренът 
на много наши проблеми (лични, сек-
суални, професионални и социални) е 
негативното отношение към собст-
веното тяло. И това отношение е 
характерно не само за жените, чии-
то тела действително изглеждат за-
пуснато, но и за онези, чиито тела 
притежават едва забележими и не 
много на брой недостатъци. Омраза-
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та към себе си е 

ОМРАЗА С ПОСЛЕДИЦИ

Отхвърляйки тялото си, вие гриж-
ливо посаждате в душата си усеща-
нето за дефектност, което пък про-
грамира проблеми с мъжете, ограбва 
чара и сексапила ви, принуждава ви 
да избирате винаги „сиви“, незабеле-
жими дрехи. 
Доказано е, че жените, които от-

крито се любуват на своето тяло, 
са по-успешни в живота – те са 
по-привлекателни за мъжете, по-чес-
то получават оргазъм, по-смело пра-
вят кариера и най-важното, по-спо-
койно се отнасят към отклонението 
на своите форми от холивудските 
стандарти. Така че има голям смисъл 
в това да потърсите и да намерите 
общ език със своето уникално тяло. 
Естествено, изпитването на любов 
към него е програма максимум. Но 
поне започнете да се отнасяте към 
него... лоялно. Още от тази минута. 
Това е задача по силите ви. 

СТЪПКА № 1

ДОСТОЙНСТВАТА 
ПРЕДИ НЕДОСТАТЪЦИТЕ

Не е възможно вашата фигура да 
няма някакви специални достойнства! 
Даваме ви задача веднага да изброите 
не по-малко от три! И престанете 
да обсъждате на всеослушание несъвър-
шенствата на външността си. За дру-
гите това е досадно, а за вас – вред-
но. Повече никакви реплики от типа 
„С моя задник едва ли мога да нося 
пола с волани“ или „Дебелите си кра-
ка трябва постоянно да крия под мак-
сиполи“. Колкото по-упорито се вглеж-
дате в проблемните места по тялото 
си, толкова повече започвате да вярва-
те, че те са причина за всичките ви 
нещастия. Да не говорим, че толкова 
по-силно убеждавате и другите в това. 
Това ли искате? Не, нали? Тогава нека 
целта ви стане една – позитивизъм!

СТЪПКА № 2 

ЧИСТО ГОЛИ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО

Откога не сте се изправяли чисто 
голи пред голямо огледало – от дет-
ството или никога? Предлагаме ви да 
го направите и въобще да го прави-
те по-често. Това ще ви даде въз-
можност да изучите тялото си до 
последната подробност. Оглеждайте 
го бавно и внимателно, за повече на-

гледност прекарайте и ръце по него, 
обърнете се, за да имате представа 
за себе си от всички страни... Полю-
бувайте се достатъчно дълго на оно-
ва, което ви харесва (например на до-
бре оформения си бюст). Чак след 
това обърнете по-специално внимание 
на т. нар. проблемни зони (е, талията 
ви можеше да бъде и по-тънка!) Но 
не се увличайте в самокритика. Прос-
то ги разгледайте. Обърнете се от-
зад, наклонете се напред, подскочете. 
Първоначално тези действия е въз-
можно да провокират у вас мъчител-
ни преживявания. Твърде е възможно 
цялото това висене пред огледалото 
да ви развали сериозно настроението 
за ден напред. Но не се отказвайте! 
Утре отново се уединете, съблечете 
се и се огледайте детайлно. 
След около месец-два упоритост 

собствените ви телесни форми ще 
започнат да ви се струват толко-
ва мили и трогателни. Не съвършени, 
но симпатични и заслужващи любов. 
Отрицателните емоции ще си оти-
дат (или значително ще намалеят), а 
на тяхно място ще се настани спо-
койното и дружелюбното отношение 
към вас самите – такива, каквито 
сте. В идеалния случай можете да 
развиете и любов към тялото си.

СТЪПКА № 3

ГЛЕЗЕНЕТО НЕ Е ЛУКС, 
А НЕОБХОДИМОСТ

Когато не харесвате нещо в тяло-
то си, опитвате се да го маскирате, 
да го забравите? С други думи, пре-
небрегвате недостатъците си. А не 
бива. По-добре проявете към тях за-
гриженост и специално внимание (но 
не за да ги критикувате, а за да ги 
възприемете като даденост). Поглезе-
те неидеалното, но единствено ваше 
тяло с масаж, а лицето – с маска. 
Когато правите приятни изненади на 
своето тяло, вие правите нещо при-
ятно за себе си. И колкото по-често 
се случва това, толкова по-бързо ще 
се убедите в правилната психологиче-
ска постановка: „Щом получавам удо-
волствие от своето тяло, значи има 
за какво да го обичам.“

СТЪПКА № 4

СРАВНЕНИЯ, НО КОРЕКТНИ 
И ИЗГОДНИ ЗА ВАС

Посетете нудистки плаж или пък 
хубавичко огледайте (но скришно и 
по-отдалече) разголените тела на же-

Дистрибутор: Фиеста 2 ООД , 

тел/факс – 02 / 931 69 96, 

www.fiesta2bg.com

GLYSOLID

Най-подходящият лосион за тяло 

през летния сезон, съдържащ екс-

тракт и масло от лайка ще хидрати-

ра максимално вашата кожа.

Благодарение на изключителното ле-

чебно действие на ЛАЙКАТА, използ-

ваният след слънчеви бани лосион ус-

покоява зачервяванията, омекотява 

и премахва неприятното чувство на 

болка по опънатата кожа.

Има силно противовъзпалително 

действие.

Успокоява сърбежа при суха и 

чувствителна кожа.

Нормализира обменните процеси 

в клетките.

Подобрява структурата на ко-

жата.

Поддържа естественото ниво на 

влажност.

Нормализира киселинно-алкалния 

баланс.

След употреба кожата не е мазна, 

а остава нежна и гладка.

Изравнява тена на кожата

А СЕГА ПОМИСЛЕТЕ 

ЗА КОЖАТА НА ТЯЛОТО СИ

И ОТНОВО СЕ

ДОВЕРЕТЕ НА

ИЗПОЛЗВАЙКИ ЛОСИОНЪТ GLYSOLID, 
ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ ПЕРФЕКТНО 

В СОБСТВЕНАТА СИ КОЖА!



ните на текстилния плаж. Богини 
и богове няма, нали?! В по-голямата 
част от случаите – хора най-обикно-
вени със средностатистически неиде-
ални фигури. Но на доста от тях им 
е изписано на лицето, че се чувстват 
комфортно, че не се притесняват да 
ходят по бански дори и да имат це-
лулит от десета степен и че въобще 
не им пука за „архитектурните“ из-
лишества по собствените им тела. 

Защо тогава вие се чувствате в 
своето тяло като в затвор (при 
това доживотен)? Да се сравнява-
те с 15-годишни модели и холивудски 
звезди – „витрини“ на постижения-
та на козметиката и пластичната 
хирургия, – е съвършено безсмислено 
и пагубно за здравето. Това е преки-
ят път към депресията. Ако изпит-
вате силна необходимост от сравне-
ние, избирайте за тази цел само реал-
ни жени с вашия ръст и с подобен на 
вашия начин на живот. По-коректно 
е да анализирате фигурата си на пра-
вилно избран фон. Тогава ще направи-
те и по-разумни заключения за нея. 
Американски психолози анкетирали 

2 групи жени за отношението към 
собственото им тяло. На участнич-
ките в първата група предварител-
но предложили да прелистят списание 
„Плейбой“ и „Пентхауз“ преди същин-
ската анкета, а на втората група за-
дали въпросите веднага. Резултатът 
– жените от първата група критику-
вали своята фигура 2 пъти повече в 
сравнение с тези от втората. 

СТЪПКА № 5

НЕ НАТРАПВАЙТЕ СВОИТЕ 
ПРЕДСТАВИ НА ОКОЛНИТЕ

Типична грешка е да мислите, че 
всички хора разсъждават като вас и 
виждат света с вашите очи. Резул-
татите от многобройни анкети до-
казват, че за мъжете например те-
глото на жената въобще не е толко-
ва важно, колкото формите, съблазни-
телно и достойно демонстрирани от 
притежателките им. 74% от анкети-
раните мъже въобще не били в със-

тояние да уловят разлика от 2–3 ки-
лограма в теглото на жените. 
Да не говорим, че всяка степен на 

слабост и пълнота си има своите по-
читатели. Така че със сигурност има 
тип мъж, който неволно ще се при-
влече точно от такъв тип фигура, 
каквато е вашата. Просто трябва да 
намерите мъжа! 
Следейки за формата, не забравяйте 

за съдържанието. Вашето тяло, неза-
висимо дали носи дрехи 44-и или 54-и 
размер, си остава само една примам-
ка. Да предположим, че сте от къс-
метлийките, които са открили по-
клонника на собствената си фигура. 
Сега следва по-големият проблем – 
как да го задържите. Ако сте инте-
ресна, обаятелна и страстна, само 
глупак би си тръгнал от вас заради 
излишните ви килограми или малкия 
ви бюст. А защо ви е глупак?
Ако мъжът до вас постоянно ви 

сравнява с други жени и тези сравне-
ния невинаги са във ваша полза, про-
блемът едва ли е във фигурата ви, 
а в противния критикарски характер 
на мъжа и в желанието му да ви ма-
нипулира, като ви създаде комплекс за 
малоценност. Така че в този случай 
е по-добре да си потърсите друг, по-
малко „отровен“ партньор. 
И накрая, но не на последно място 

по важност – поставете си за цел да 
се реализирате в областта, в която 
имате талант. Ако се почувствате 
успяла жена, изваяната фигура тогава 
ще ви интересува много по-малко, ако 
почувствате себе си успяла жена, има 
много по-малка вероятност да падне-
те жертва на перфектната фигура. 

 Случвало ли ви се е да гледате с отчаяние отражението си в огле-

далото?

 Избягвате ли местата, където околните могат да ви видят голи 

(басейни, съблекални във фитнес клубовете)?

 Ако вие въпреки всичко се окажете на такова място, преобличайки 

се, се стараете да се отделите от присъстващите, за да скриете от 

случайни погледи увисналите си гърди или паласките си?

 На тъмно ли предпочитате да правите секс?

 Когато сравнявате своята фигура с фигурата на друга жена (прия-

телка, колежка, модел от корицата на женско списание), по-често ре-

зултатът не е във ваша полза?

 Непременно ли си намятате халат, когато след секс тръгнете към 

банята?

ПРЕСМЕТНЕТЕ КОЛКО ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТГОВОРА СТЕ СЪБРАЛИ:

170 СМ

163 СМ

РЪСТ

БЮСТ

D–E
B

ТЕГЛО
53 КГ 57 КГ

МЕЧТА 

НА ЖЕНАТА

МЕЧТА 

НА МЪЖА

Какво виждат МЪЖЕТЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ПРЕДМЕТ НА СРЕДНОСТАТИС-

ТИЧЕСКОТО МЪЖКО ВЪЖДЕЛЕНИЕ ВЪОБЩЕ 

НЕ Е ЖЕНАТА С МАНЕКЕНСКИ МЕРКИ?

Мъжката представа за идеални женски фор-

ми е винаги с един размер по-голяма от тази 

на жените. 

„Златният стандарт“ е различно златен (по-

някога само позлатен) в главите на различни-

те мъже.

МиниТЕСТ

ОБИЧАТЕ ЛИ ТЯЛОТО СИ?

3  И ПОВЕЧЕ

Страхувате се от голотата си, не сте „приятели“ с тялото си и ви се 

струва, че околните също оценяват негативно вашите форми. Затова 

често се държите сковано. Приемете и обикнете телесната си обвив-

ка, за да ви стане по-скъпа, като част от вашето „аз“.

2  ИЛИ ПО-МАЛКО

Имате адекватно отношение към тялото си. Не харесвате всичко в 

него, но не го обичате по-малко заради това. Обичате живота! Приели 

сте факта, че на мода могат да идват тези или онези женски форми, 

но вие с достойнство си „носите“ онези, с които ви е дарила природа-

та. И нямате никакво намерение да се самоубивате, ако те не са съ-

вършени.
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Полуоблечена 
чисто голаили

В ЗАДУШНАТА СПОРТНА ЗАЛА 20 лицеви опори, 50 напада, няколко серии 
за бицепси, 5 км, изминати в бърз ход на бягащата пътечка... Такова едно 
натоварване е немислимо без струйки пот, а при травма – и без кръв! 
Не е никак чудно тогава защо фитнес залата буквално гъмжи от бакте-
рии! Според данни от изследване на британски учени площ колкото ме-
тален български лев в една лондонска спортна зала била населена от бли-
зо 132 млн. бактерии. Няма да повярвате, но на същата площ, само че 
върху тоалетната чиния в същата зала, се оказало, че живеят само 500 
микроба. А най-много микроби учените установили, че имало на терито-
рията на душ-кабината. Нищо чудно – бактериите се чувстват най-ком-
фортно на влажни места. Затова ви предупреждаваме, че докато взима-
те душ, не е много умно да се опирате с тяло в стените на кабината. 
И на краката – задължително джапанки!
НА ПЛАЖА Прекрасно сме осведомени за опасностите, които крие слън-
цето, и използваме всякакви слънцезащитни средства, когато сме на пла-
жа. Но учените са открили, че летовниците рискуват здравето си тол-
кова повече, колкото повече предполагат, че тази козметика им позволя-
ва безнаказано да остават под палещото слънце с часове. В Европа пе-
чалната статистика за рак на кожата постоянно се попълва от още и 
още случаи. Да се спасите от безмилостните слънчеви лъчи, можете по 
един-единствен начин – като се криете от тях на сянка и не се раз-
голвате прекалено. Нудизмът е опасен, защото създава условия участъ-
ците с най нежна кожа да се изложат на слънце. А те изгарят най-бър-

К
о

га
 н

е
 б

и
в

а
 д

а
 с

е
 р

а
зг

о
лв

а
т

е
К

о
га

 м
ож

е
т

е
 д

а
 о

с
т

а
н

е
т

е
 ч

и
с

т
о

 г
о

ли В ПРОХЛАДНАТА МОРСКА ВОДА Експерти от НАСА в продължение на 
12 седмици наблюдавали хора, редовно плуващи в хладната вода на външ-
ни водоеми, и установили положителни промени в техния механизъм на 
терморегулация – те се адаптирали по-добре към студа. Хладната вода 
лекува високо кръвно налягане, намалява показателите на високия холес-
терол в кръвта и... повишава либидото както при жените, така и при 
мъжете. 
Изследване, проведено в Калифорнийския университет (Сан Франциско), 

доказало, че морската вода влияе благотворно на много кожни заболява-
ния, доколкото натриевият хлорид и калиевият хлорид помагат на ко-
жата да съхрани и активизира собствените си защитни свойства. Тази 
вода може да бъде използвана и като лечебно средство при някои ваги-
нални инфекции. Затова съвсем спокойно влизайте чисто голи в морето. 

СЛЕД ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН До 70% от жените на възраст от 19 до 
65 години страдат от вагинални инфекции, които са хванали в... басейна. 
Когато плувате в басейна, водата прониква във вагината и променя ни-
вото на pH на средата там, като по този начин отваря пътя за дейст-
вие на болестотворните бактерии. Внимавайте, защото, когато излезе-
те от басейна, рискът от проникване на бактериите от влажния бански 
във вагината се усилва многократно. Така че, излизайки от басейна, въз-
можно най-бързо събуйте мокрия бански и останете за малко голи, дока-
то той изсъхне. Или пък облечете веднага сух бански.  

ПРЕГРЪЩАЙКИ БЕБЕТО Ползата от телесния контакт между майка-

ÒßËÎÒÎ
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С приближаването на лятото по нас оста-

ват все по-малко и по-малко дрехи. И вие 

вече сигурно сте решили до каква степен ще 

се съблечете на плажа. За много жени отго-

ворът на този въпрос зависи от особености-

те на тяхната фигура. Например...

26%
от дамите се стесняват 

да демонстрират своето 

дупе и бедра. Рубенсови-

ят тип не е на мода и затова те прикриват 

проблемните зони с парео, носят шорти или 

плажни къси полички.

21%
смятат за свой основен 

проблем изпъкналия си ко-

рем, който се опитват да 

маскират с цял бански. 

28%
са обезпокоени от несъ-

вършената форма на гър-

дите си, затова използват 

всевъзможни маски и кремове, за да повишат 

тонуса на кожата в тези деликатни зони, и 

бански с плътни и по-затворени чашки. 

25%
страдат, че талията им 

не е достатъчно тънка, и 

се стремят да я смалят с 

помощта на правилно избран бански. 

22%
са загрижени за това, че 

стегнатите сутиени и 

горнища на бански безпо-

щадно изкарват наяве и подчертават маст-

ните натрупвания по техния гръб. И тези 

жени прибягват до услугите на целия бански, 

за да прикрият несъвършенствата си. 

17%
страдат заради излишна-

та пълнота по ръцете си и 

ходят на плажа, наметна-

ти с... парео. 

 9%
се притесняват, че муску-

лите на краката им не са 

достатъчно стегнати и че 

самите им крака не изглеждат достатъчно 

стройни. Затова ги крият под къси или дълги 

плажни поли и с настървение въртят педали-

те на водното колело.

Да съблечеш всичко от себе си и да се слееш с природата. 

Да се абстрахираш от  предразсъдъци и норми и да „разкрепостиш“ 

околните с голотата си. Или пък да ги накараш да се изчервят 

от смущение... Това е тема на друг разговор. А сега ще говорим 

в какви ситуации голотата е здравословна (в буквалния смисъл) 

и кога може да бъде опасна за здравето ни. По-скучна тема, 

но пък в известен смисъл по-полезна.

зо. Ако почернявате съвсем голи на плажа, вие рискувате също проник-
ването на пясък в интимните ви места. Долнището на банския все пак 
ще ви защити от пясъка, който не само че е убежище на безброй бо-
лестотворни микроорганизми, но може също и да нарани нежната кожа 
на вагината и вътрешната повърхност на бедрата и да провокира раз-
дразнение и/или инфекция. 
В ДЖАКУЗИТО  Топлата вода, изтичаща под голямо налягане, е в състоя-
ние да повреди кожата и да проникне в най-скритите ъгълчета на тяло-
то. Освен това тя гъмжи от бактерии. Най-лошото, което може да ви 
се случи от съприкосновението с тях, е т. нар. фурункулоза – инфекция, 
която прониква в космените фуликули и провокира появата на фурункули 
(нещо като циреи). Влизайте в джакузито с бански. Така нежната сли-
зеста обвивка в най-деликатните области на тялото ще бъде защитена 
доста по-добре, макар и от минимално парче плат. 
В SPA САЛОНА Там е пълно с предмети, които ние сме принудени да делим 
с другите клиентки: хавлиени кърпи, пемзи, пили за нокти. Ако те не са 
добре дезинфекцирани, могат да станат източници на зараза, в това число 
и на толкова сериозна инфекция, каквато е стафилококовата. Някои бак-
терии, напомнят лекарите, живеят до 40 мин, но златистият стафило-
кок например – 24 часа. Никога не можете да бъдете сигурни, че оборуд-
ването и кабинетите са добре дезинфекцирани, затова лягайте само върху 
собствената си хавлиена кърпа. И при необходимост се прикривайте с нея. 
А и на самите процедури се подлагайте облечени в бански костюм.

та и бебето веднага след неговото раждане и през първите месеци от 
живота му е доказана многократно от лекарите. Затова притискайте 
към себе си малкото същество колкото е възможно по-често. В такъв 
момент бебето изпитва с нищо несравним психологически комфорт и съ-
противляемостта на организма му към инфекции многократно се пови-
шава. 
Здравословни ползи има не само за бебето, но и за младата майка. Пре-

гръдките и докосванията с младенеца стимулират производството на по-
вече кърма. По време на контакта кожа в кожа значително се увеличава 
производството на окситоцин – специален хормон, който се отделя от 
хипоталамуса и изпълва жената с приятно усещане за покой и умиротво-
реност. Това чувство от своя страна благоприятства бързото възстано-
вяване на организма на майката след раждането. Впрочем същият този 
хормон работи в тялото на майката, когато тя люлее своето съкрови-
ще в люлката и му пее приспивни песни. 

В ЛЕГЛОТО 37% от европейците спят голи. Участници в една анкета, 
проведена от сайта sleepnaked.org, признали, че по-добре ще се наспите, 
ако си легнете в кревата без нощница, чисто голи. А и сексът при двой-
ки, които спят голи, се случва по-често. 
Решили сте да спите без пижама или нощница? Тогава сменяйте по-често 

спалното бельо. Ние губим около 250 мл пот всяка нощ и по 450 г кож-
ни клетки всяка година. Натрупани върху чаршафите, те създават идеална 
среда за развитие на бактерии, провокатори на алергии, екземи и астма. 

ñúáëè÷àíå?ñúáëè÷àíå?
Готови ли сте заГотови ли сте за

Бела, брой 7 (137), 2009 23



©
 D

an
ie

l 
Sr

og
a 

– 
12

3r
f.

co
m

З
наете ли, че манекенските мер-
ки 90/60/90 съвсем не са безусло-
вен стандарт за красота? Тези 
пропорции са отлични за дамите 

с ръст около 175 см. Представете си 
как би изглеждала с тези мерки жена, 
която е по-ниска с 10–15 см (напри-
мер Венера Милоска). Доста пълнич-
ка! А по-високите жени пък ще ни 
се струват направо кльощави. Така 
че отнасяйте се критично към тези 
три прословути цифри и ги съобразя-
вайте със своя ръст и конструкция. 
Иначе ще изглежда, че тялото ви е 
събрано от идеални, но разнокалибре-
ни и несъответстващи си детайли. 

КАК ДА РЕШИМ 
„ТИПОВИЯ“ ПРОБЛЕМ?

Известни са три типа телосложе-

ние: нормално, астенично (от гръц-
ката дума „стенос“ – сила, и „а“ – 
отрицание) и стенично (обратното 
на астенично). Последните два типа 
са по-познати като конструкции с 
„тясна“ и с „широка“ кост. Измере-
те обиколката на китката си и ще 
разберете каква е вашата конструк-
ция. При представителките на асте-
ничния тип ще се получи цифра, по-
малка от 17 см, а при тези със сте-
нично телосложение – по-голяма от 
19. Първите винаги ще изглеждат по-
изящни и крехки от вторите, кои-
то даже и след изнурителна диета и 
тренировки няма да се сдобият с та-
лия на оса и тегло на птичка. 
Как да изчислите с оглед на типа 

идеалните именно за вас габарити? 
Пробвайте метода на Брок. За жени 

с ръст 165 см (и по-ниски) нормално-
то тегло се получава, като извади-
те от ръста си в см цифрата 100. 
При ръст от 166 до 175 см се изваж-
да 105, а при ръст над 176 см – 110. 
Астениците спокойно могат да изва-
дят от получения резултат 3–5 еди-
ници, а тяхната противоположност – 
смело да прибави още толкова. Нор-
мостеничният тип е междинен тип. 
Неговите представители се отлича-
ват със стройна и пропорционална 
фигура. Провървяло им е значи! 

ОКРЪЖНОСТИ И ТРИЪГЪЛНИЦИ

Още първобитните хора от епоха-
та на палеолита са се опитвали да 
намерят универсална формула за фи-
гурата! Женските тела, увековече-

ни в статуетки, открити от оно-
ва време, ясно се вписват в окръж-
ност, а спуснатите надолу ръце и но-
зете образуват 2 равнобедрени три-
ъгълника. Пластичните хирурзи и до 
днес използват теорията за класиче-
ските пропорции на човешкото тяло, 
разработена от гениалния Леонардо 
да Винчи, за да създават безукорно 
правилни пропорции. Мъжката фигура 
напомня триъгълник, а женската при-
лича на китара или на пясъчен часов-
ник (обиколките на гърдите и на бе-
драта са еднакви).

КОИ СА ИДЕАЛНИТЕ 
ПРОПОРЦИИ

ХУБАВА ФИГУРА ЛИ ИМАТЕ? ТОВА ЗАВИСИ НЕ САМО ОТ 
КОЛИЧЕСТВОТО НА КИЛОГРАМИТЕ ВИ, НО И ОТ ПРОПОРЦИИТЕ 
НА ТЯЛОТО ВИ, ОТ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ. ПРОСТИ СМЕТКИ 
ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА РАЗБЕРЕТЕ КОИ ТОЧНО ПАРАМЕТРИ СА 
ЕТАЛОННИ ТОЧНО ЗА ВАС. ДА ПОСМЯТАМЕ!

По Рубенс
Привлекателни за мъжкото око могат да 

бъдат не само слабите жени. Женски маг-

нетизъм притежават също и жените с по-

пищни форми. Тайната не е в обиколки-
те на талията и бедрата, а в тяхно-
то съотношение. То трябва да е 0,7.
Рубенс и Уорхол са знаели тази тайна и са 

прославили жените с този тип красота. Ко-

ефициентът 0,7 характеризира жената, 

способна да роди здраво потомство, което 

означава, че тази жена е сексуално привле-

кателна за мъжете. 

ÒßËÎÒÎ
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СЪВЪРШЕНИ ЛИ СТЕ?

ДА ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР НА ТОЗИ ВЪПРОС, Е ПО-ЛЕСНО, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА. УЧЕНИТЕ СА 

ИЗВЕЛИ ТОЧНИ ФОРМУЛИ, С ЧИЯТО ПОМОЩ МОЖЕТЕ ДА ГО ИЗЧИСЛИТЕ. И ТАКА:

Б – обиколка на бедрата, измерена под дупето Р – обиколка на раменете

К – обиколка на коленете Ш – обиколка на шията

Г – обиколка на гърдите Т – обиколка на талията

Пропорционалността на 

фигурата (П) се опреде-

ля така: 

 

Идеалните показатели за 

жените са 0,54–0,62.

Хармонично ли е телосло-

жението ви, можете да 

изчислите и по друг начин: 

П = (дължината на кра-

ка : дължината на трупа) 

х 100%. 

И още една формула: П = 

(Т : ръста) х 100%. Вие 

сте в норма, ако резулта-

тът е 40–50%.

Искате да разберете колко сте изящни? Попълнете своите мерки в уравнението, с което се 

изчислява стройност: 

Хората са склонни да се заблуждават, в това число и по отношение на своята физическа фор-

ма. Често те представят желаното за действително и не бързат да си купят карта за фит-

нес, макар и отдавна да е настъпило време да го направят. Измъчват се със строги диети, от 

които няма никаква полза.

 така оценяват те теглото си  масата на тялото в действителност

ВАЖНО! 

ПРОДУКТИТЕ НА Beautiful White – 

СЕГА С НОВИ ЦЕНИ!

НА БОРБА С БОЛКАТА ОТ ЧУВСТВИТЕЛНИ 

ЗЪБИ.
 Уникалната композиция на Beautiful White 

Sensitivity & Periodontitis Tooth Gel намалява 
чувствителността на зъбите ви към студе-
ни и горещи храни и напитки, въздух или дру-
ги провокации. 
 Съдържащият се в гела хлорхексидин диг-

люконат намалява риска от инфекции на вен-
ците, а също така предпазва и от появата и 
спомага за лечението на пародонтит. 
 Съдържащите се в гела натриев монофлуо-

рофосфат и калиев нитрат спомагат за реду-
цирането на високата чувствителност на зъ-
бите и предпазват от появата на кариеси.
Продуктът е подходящ за употреба след при-
лагане на избелващи процедури.
Само сега с ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА 
от 32,10 лв.!
Стара цена: 41,90 лв.

Красиви новини

22,3%

47,4%
1,4%

34,8%

42,9%

51,2%
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ШАКИРА, преди да направи кариера, е била 

комплексирана заради своя не толкова стег-

нат корем. След това демонстрира своите 

коронни движения с таза и се превърна в секс-

символ. А може ли според вас да се изпълнява 

танц с корема, ако нямаш корем?!

ДЖЕНИФЪР ЛОПЕС се гордее с пищните 

си... да кажем, бедра. Според признанията на 

красавицата и успешна бизнес дама тя все-

ки ден прави упражнения за седалищните мус-

кули, за да стават те все по-твърди и по-

твърди. 

СКАРЛЕТ ЙОХАНСОН е притежателка на 

изпъкващ според холивудските стандарти 

бюст трети размер. Но благодарение на сво-

ята нестандартност Скарлет стана №1 в 

списъка с най-секси жените в света.  

МИША БАРТЪН е с доста къси крака (в 

сравнение с торса є). Тази особеност на 

нейното телосложение не може да бъде по-

правена с физически упражнения. Но пък 

може чудесно да бъде маскирана с подходя-

щите дрехи.

ЛИНИЯТА НА ХАРМОНИЯТА

Тя минава през талията. Колкото по-тънка е талията, 

толкова по-съблазнителни са женските форми. 

Да се стремите към обиколка от 60 см, не е задъл-

жително. Еталонът е съотношението между обикол-

ката на талията и обиколката на гърдите да е рав-

но на 0,66.

Разплутата талия е явен признак за напълнява-

не и водене на нездравословен начин на живот. 

Нейната обиколка не бива да надхвърля 80 см.

П = Б 
(К + P + T)

  = 1– 4
(2К – Б)

(Г – Т)

Нашите 
ЗВЕЗДНИ 
защитници
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Леки летни щрихи
Непосилната лекота на грима не е химера.  
Свежест е ключовата дума, около която са 
се обявили визажистите през този сезон. 
Предлагаме ви описани стъпка по стъпка 
няколко различни визии – за парти, за на плажа и 
за разходка. Някои от тях дори в два варианта. 

КАТО ЛЕЙДИКАТО ЛЕЙДИ

Тази визия се постига главно с помощта на минерална 
пудра. Гримирани така, можете да излезете на следо-

бедна лятна разходка из града. Цветовете – непретенци-
озни и незабележими. Пудрата изцяло замества фон дьо 
тена в този случай. С малко подсилване този грим може 
да стане подходящ и за бизнес обяд. 

Стъпка 1
Като основа е използван лек дневен хидратиращ крем със слънцезащитен фак-

тор 15. Кремът трябва да се нанасе с масажни кръгови движения, за да попие до-

бре в кожата. След това с помощта на четка (с потупващи движения) в зоните 

под очите се нанася покривен прахообразен коректор.

Стъпка 2
Грундът се състои единствено от минерална прахообразна пудра. Тя матира съв-

сем естествено и изсветлява кожата съвсем леко. Нанася се с четка, с кръго-

ви движения в посока от бузите към средата на лицето. Ружът е в нежно розов, 

едва забележим цвят. Върху веждите се нанася пудра за вежди. Горните клепачи 

се грундират в цвят ванилия с матиращи сенки за очи. Блестящо светлорозово 

се напластява по външните ъгли на очите, за да подсили светлината в погледа. 

Стъпка 3
Върху устните трябва да нанесете само един тон червило в червената гама. Най-

добре е да го направите с потупващи движения на възглавничките на пръстите 

в посока от средата на устните към ъглите. За да отстраните излишъците и за 

да получите по-меки контури, използвайте тампон за почистване на уши. 

1 2

3
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ТЪРСЕН БЛЯСЪКТЪРСЕН БЛЯСЪК

1

2 3

Това е същата визия, но тук гримът е леко подсилен 
като за вечерно парти. Въпреки тежкото класическо 

червено на устните гримът изглежда лек и ненатрапчив.

Стъпка 1
И при тази визия за основа е използвана единствено мине-

рална прахообразна пудра. Тенът изглежда съвсем естест-

вен. Ружът тук е в малко по-наситено розов цвят и е по-

забележимо нанесен (с коси щрихи върху скулите). Въпреки 

това изглежда суперестествено. 

Стъпка 2
Устните са решени в класическо червено. Първо са очерта-

ни с червен контурен молив и след това са запълнени с него. 

Ако имате по-сухи устни, преди да нанесете молива, нама-

жете ги с малко безцветен балсам по средата. 

Стъпка 3
Накрая с помощта на четка нанесете червилото в посо-

ка от средата на устните към контура им. Срешете веж-

дите във форма. Върху горните клепачи изтеглете линия с 

антрацитено черен мазен молив за очи, а върху долните – с 

бял, за да омекотите погледа. Върху миглите нанесете слой 

черна спирала.
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ВЕСЕЛО СИНЬОВЕСЕЛО СИНЬО

ЕСТЕСТВЕНА СВЕЖЕСТЕСТЕСТВЕНА СВЕЖЕСТ

1 2 3

Стъпка 1
Като основа нанесете дебел слой слънцезащитен крем със слънцеза-

щитен фактор и изчакайте да попие добре. За да изравните по приро-

да неравномерния тен на лицето, използвайте флуиден фон дьо тен с 

SPF 20 в подходящ цвят. На перфектен резултат можете да разчита-

те, ако го нанесете с гъбичка в посока от средата на лицето към бузи-

те и скулите. 

Стъпка 2
Флуиден тониращ крем, съдържащ блестящи частици, нанесете около 

външните ъгли на очите в посока от средата на веждата в полукръг до 

средата на долния клепач. За тази цел използвайте възглавничките на 

пръстите си.

Стъпка 3
Нанесете минерална основа върху клепачите, изчакайте да изсъхне 

(така сенките за очи ще се „хванат“ по-добре и ще траят по-дълго). 

Точно над горните мигли нанесете плътна линия турскосини сенки с по-

мощта на тънка четка (по посока на външния ъгъл на окото линията 

постепенно се удебелява), като леко я изтеглите нагоре в края на око-

то. Ако имате намерение да плувате в морето, тогава изтеглете тази 

линия с водоустойчиви сенки за очи. Веждите оформете с гел, а горни-

те мигли подчертайте със слой черна спирала за обем.

Кога, ако не през лятото, може-
те да експериментирате с мал-

ко по-силен грим? Точно това синьо 
стои много приятно върху клепачи-
те. Гримирани по този начин, може-
те да се появите и на плажа.

Постига се с помощта на 
бронзираща подра в златист 

цвят – най-подходящия за лято-
то. С този непретенциозен грим 
спокойно можете да се разхожда-
те през целия ден. Той е толко-
ва труден за нанасяне, колкото 
трудно е и сресването на коса-
та сутрин.

Стъпка 1
Първо втрийте с масажни движения обичайния дневен крем. За изравня-
ване на тена използвайте лек покривен течен фон дьо тен. За да сте 
сигурни в отличния резултат, нанесете го с плоска четка. Изстискай-
те малко количество от фон дьо тена върху дланта си и оттам го взи-
майте с четката. Натискайте по-силно четката върху кожата и я дви-
жете (рисувайте малки щрихи с нея) нагоре-надолу, сякаш боядисвате 
стена. Първо обработете едната половина на лицето, след това – бра-
дичката, след което –  другата половина, и накрая – челото. 

Стъпка 2
Сега идва ред на нанасянето на коректора окло очите. Креообразната 
покривна паста трябва да е винаги с един нюанс по-светла от цвета 
на нанесения вече фон дьо тен. Коректорът има за цел да запълни и из-
светли бръчиците в областта около очите. Нанася се върху вътрешния и 
външния ъгъл на окото, около ствола на носа и в двата края на устните с 
потупващи движения (с възглавничките на пръстите). Няма да сбъркате, 
ако сложите малко количество коректор на челото и на брадичката.

Стъпка 3 
Перфектна визия за плажа ще постигнете с бронзираща пудра, но така-
ва, която не съдържа блестящи частици. Тази с блестящите частици е 
по-подходяща за вечерен грим. Първо, вземете малко пудра с четката, на-
правете един щрих върху китката на ръката и чак след това я нанесете 
върху лицето с кръгови движения. Посоката на нанасяне е от скулите към 
средата на лицето, от средата на челото към двете му страни и вър-
ху челюстните кости. Накрая напудрете бузите и носа. Веждите оформе-
те с прозрачен гел. Само върху горните мигли нанесете един слой спира-
ла. Малко бронзираща пудра с блестящи частици можете да нанесете във 
вътрешните ъгли на очите (с потупващи движения на пръстите). Така по-
гледът ви ще се освети. Върху устните – боровинков гланц, нищо повече!

1 2 3
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БОРОВИНКОВО
ИСКРЯЩО БОРОВИНКОВО СИНЬО-ЧЕРВЕНО ИЛИ НАСИТЕНО МАЛИНОВО ЧЕРВЕНО – 

ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН И НОКТИТЕ, И УСТНИТЕ СЪБЛАЗНЯВАТ С ТЕЗИ ЦВЕТОВЕ.

Устните в интензивен цвят на някой горски плод се забелязват отдалеч. И играят ролята 

на моден аксесоар. Само че трябва да бъдат прецизно гримирани. Обрамчете ги първо с под-

ходящ по цвят контурен молив, за да не се 

разлее червилото в малките, едва забележи-

ми бръчици около тях. Най-добре ще напра-

вите, ако нанасяте червилото с четка. На-

тиснете леко устните с мека салфетка, за 

да оберете излишъците, след което по же-

лание можете да нанесете втори слой чер-

вило и пак да използвате салфетката по съ-

щия начин. 

На кого отиват тези нюанси на червеното? 

Най-вече на дамите с червеникаво-синкави 

оттенъци на тена (тези, които имат повеч-

ко видими капиляри по бузите например). 

НЕЖЕН МЕТАЛИК МИКСНЕЖЕН МЕТАЛИК МИКС 1

2

3

Въпреки че не е много тежък, този грим 
е подходящ за вечерно парти. Металико-

вите сенки за очи, особено в златисто, ще 
поддържат погледа ви енергичен и свеж чак 
до сутринта. Нанесени върху специална осно-
ва, те са изключително издръжливи. Сякаш са 
създадени за клубен живот.

Стъпка 1
Нанесете малко кремообразен коректор в посока от контура на устните към средата им. 

Помогнете си с възглавничките на пръстите, за да го разнесете добре. Ако имате прека-

лено сухи устни, преди коректора нанесете балсам за устни. Накрая малко розов глос и сте 

готови. Основата на цялото лице нанесете по същия начин, обяснен за предишната визия. 

Техниката на нанасяне с плоска четка ще направи основата супериздръжлива.  

Стъпка 2
Върху клепачите нанесете основа и я разпределете с възглавничките на пръстите. Изчакай-

те я да изсъхне и чак тогава нанесете щрихи сребристи сенки за очи чак до под веждите. 

Накрая – бронзираща пудра по начина, по който описахме нанасянето за предишната визия. 

В този случай нека пудрата да съдържа блестящи златисти частици! За вечерния грим под-

чертайте скулите малко по-ярко – с руж.

Стъпка 3
С апликаторна гъбичка нанесете прахообразни златисти сенки под долните клепачи и един 

слой върху половината от горните клепачи, така че щрпихът да излиза леко извън външния 

ъгъл на окото. Преходите туширайте с помощта на възглавничките на пръстите (не бива 

да остава голям контраст). Върху миглите нанесете един слой черна спирала. „Просветите“ 

между косъмчетата на веждите запълнете със светлокафяв молив за вежди. 

DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на 

всичко, за което можете да си помислите: 

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

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 

COVER e невидимо оръжие в борбата срещу 

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в 

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разрабо-

тен в осем цветни нюанса, стои прекрас-

но и гарантира безупречен грим. Идеално 

средство за професионален грим – при 

фотосесии, филмови снимки или където 

настроението ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, 

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com
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К
олко време можете да изтър-
пите да сте жадни в горещ 
слънчев ден? Час? Два? Органи-
змът не ви дава мира, докато 

не пийнете поне чаша вода. А жадна-
та кожа, горката, не може да гово-
ри. Тя мълчи и търпи, когато е жад-
на. Всъщност тя също говори. Само 
че на езика на стегнатостта, люще-
нето и повяхването. Постарайте се 
да я разберете и навреме да є по-
могнете. 
Сигурно ще се учудите на нейната 

придирчивост, но тя не обича да пие 
хлорирана вода от чешмата. А само 
минерална и в краен случай – филтри-
рана. А ако се вслушате по-внимател-
но, ще разберете и от кой точно хи-
дратиращ крем се нуждае. 

ОТЛИЧНИЯТ ИЗБОР

За хидратиране на кожата пазарът 
предлага разнообразие от козме-

тични средства. И да изберете пра-
вилното, не е толкова лесно, колкото 
ви се струва. Словосъчетанието „ов-
лажняващо средство“ на етикета хич 
не е достатъчно, за да направите из-
бор. Във ваша полза е да не пестите 
време да се запознавате с подробна-

та анотация, изписана на флакона или 
кутийката на продукта. 

Доброто хидратиращо средство 
(например термалната вода) дейст-

ва в няколко направления едновремен-
но. То може да забавя изпарението 
на влагата от повърхностния слой на 
кожата, да овлажнява както повърх-
ностния є, така и по-дълбоките є 
слоеве и да възстановява нейната ес-
тествена липидна бариера. 

За тяло Най-добрите хидратира-
щи продукти са бодилосионите и 

спрейовете, съдържащи органични ов-
лажняващи съставки като екстракт 
от алое вера, зелен чай, мента и/или 
краставица. 

Не бива да пренебрегвате и „ба-
бините“ рецепти за овлажняване на 

кожата отвън. Нищо не ви пречи, до-
като правите салата, няколко пъти 
седмично да намазвате лицето, шия-
та, деколтето и раменете си с пар-
че краставица. Залейте с вряла вода 
листа от свежа мента или пък сва-
рете зелен чай. Когато настойката 
изстине, излейте я във форми за лед. 
Получените ледени кубчета след това 
използвайте, за да обтривате всяка 
сутрин цялото тяло. 

За лице Освен от традиционните 
кремове с овлажняващи компонен-

ти през лятото вашето лице непре-
менно ще изпита нужда и от козме-
тични продукти от ново поколение. 
Например от серум с микрокапсули 
термална вода, които освобождават 
съдържанието си в дълбоките слое-
ве на кожата и доставят обогате-
на с минерали жива вода на кожните 
клетки. Подобни серуми обикновено 
действат в продължение на 24 часа. 

ОВЛАЖНЯВАНЕ ОТВЪТРЕ

Кои точно са напитките на красо-
тата? Едно е ясно – газираните са 
вредни за кожата. Плодовите сокове 
са много калорични. А различните го-
тови напитки – чай, минерална вода 
и т. н., макар и полезни, може и да 
се окаже, че не са по джоба ви. 

1. МИНЕРАЛНА ВОДА С ДОБАВКИ 
 Ако ви е омръзнало да пиете чис-

та водица, можете да подобрите вку-
са є с помощта на различни добав-
ки. Смелете в блендера няколко лис-
та свежа мента и босилек, добаве-
те ги в бутилката с минерална вода 
и изчакайте няколко часа. След това 
добавете лъжичка мед, разклатете 

Ж А Д Н А  К О Ж А
ПРЕЗ ЛЯТОТО КОЖАТА Я ЗАПЛАШВА ДЕХИДРАТАЦИЯ. 

И НЕ САМО СУХАТА, НО И КОМБИНИРАНАТА, 
А ДАЖЕ И МАЗНАТА. ЛИШЕНА ОТ ВЛАГА, ТЯ БЪРЗО ПОВЯХВА 

И ЗАПРИЛИЧВА НА ПЕРГАМЕНТ. 
УТОЛЕТЕ ЖАЖДАТА Є ОТВЪН И ОТВЪТРЕ!
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бутилката, прецедете течността и 
чак тогава я пийте. 

 Когато изядете портокала, си-
гурно изхвърляте кората му. Запазе-
те я, защото тя е много богата на 
полезни вещества и флавоноиди, ко-
ито са в състояние да понижат ни-
вото на холестерола, да прочистят 
черния дроб от токсини и да уравно-
весят нивото на захарта в кръвта. 
Сложете смляната портокалова кора 
(може също така кора от мандари-
на, лимон или лайм, или по малко от 
всички тези плодове) в каната с ми-
нерална вода и изчакайте половин час. 
Можете да добавите и няколко кап-
ки богат на витамин С лимонов сок 
към водата.

2. ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ КАФЕТО В ПОЛЗА НА ЧАЯ 

 Чаят е най-популярната напит-
ка на планетата Земя след водата. 
И неслучайно. И черният, и зеленият, 
и белият чай са богати на антиок-
сиданти (толкова, колкото и някои 
плодове, а даже и повече) и по тази 
причина са много полезни за здраве-
то и красотата. В билковите чайо-
ве антиоксидантите са малко по-мал-
ко като количество, но и те оказват 
положително въздействие. 

3. ПИЙТЕ... ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 Зеленчуковите сокове са нискока-
лорични, което ви гарантира, че няма 
да напълнеете от тях. 

4. РАЗРЕЖДАЙТЕ ПЛОДОВИТЕ ФРЕШОВЕ 
С ПОВЕЧЕ ВОДА

От този съвет можете да се въз-
ползвате в случай, че не искате да 
напълнеете. Все пак плодовете съдър-
жат повече захар. 
Желателно е да приготвяте собстве-

норъчно соковете и нектарите вкъ-
щи, защото тези в кутийките, кои-

то се продават по магазините, съдър-
жат много по-малко витамини. Ако все 
пак ви се наложи да си купите готов 
сок, избирайте такъв, който е 100% 
натурален – без захар, консерванти и 
изкуствени оцветители. Ако сами си 
правите сока, ще ви потрябва механич-
на или електрическа сокоизстисквачка. 
Някои сокоизстисквачки напълно отде-
лят „месото“ на плодовете и оставят 
само сока. Но доколкото фибрите, съ-
държащи се в плодовото „месо“, също 
са много полезни за здравето и красо-
тата, то по-добре е да си купите со-
коизстисквачка, която оставя част от 
меката част на плодовете в сока. 
Най-полезни са 

СМЕСЕНИТЕ СОКОВЕ 
Например от ябълка и морков – най-

лесната за приготвяне, най-достъпна-
та и в същото време изключително 
полезна напитка. Сместа от цвекло 
и краставица прочиства черния дроб 
и бъбреците, елиминира токсините 
от организма и избистря тена. Нек-
тарът от банан и диня намалява чув-
ството на глад и склонността към 
емоционално преяждане и снабдява ор-
ганизма със серотонин, повишаващ 
настроението. Грейпфрутът, смесен 
със сини сливи, е енергийна бомба за 
организма не по-малка от сутрешна-
та доза кафе, ако изпиете чашата 
фреш сутринта.

—ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ìÃ‡ÍÂ‰ÓÌËˇî 44
(–ÛÒÍË Ô‡ÏÂÚÌËÍ),
ÚÂÎ. 02/ 951 59 34
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Ползите от 
фрешовете 

 Подобряват цвета на лицето.

 Овлажняват кожата отвътре, правейки я 

опъната и видимо по-свежа.

 Спасяват я от вредните вещества и сво-

бодните радикали, които се явяват едни от 

основните причини за появата на бръчки.

 Витаминизират я.

 Помагат є да се пребори с акнето.



35
-годишната Е.В. е идва-
ла в салона ми разпла-
кана. „Мърфи, не мога да 

повярвам. Преди 4 часа 

ми изправи косата и виж я сега на какво 

прилича. Пак се е накъдрила. Имам чув-

ството, че щом се накъдри така, всич-

ки хора ме виждат такава, каквато и аз 

постоянно се виждам – невзрачна и по-

средствена“ – буквално хлипа тя на 
стола ми. 
Този и подобни проблеми са мно-

го добре познати на всеки фризьор – 
жените, а и много мъже винаги искат 
да имат това, което нямат. Пове-
че обем, повече блясък, по-мека коса... 
Въобще обратното на онова, с кое-
то ги е дарила природата. Освен да 
преобразява косата, добрият фризьор 

явно трябва да намира начин да пре-
одолява този разрив между мечта и 
реалност. 

Късата и дългата 
26-годишната В. си спомня на глас 

в салона за ултракъсата си учениче-
ска подстрижка, заради която съуче-
ниците много є се подигравали. „Баба 

ми беше убедена, че ако стрижа косата 

си късо, докато съм ученичка, след това, 

когато я пусна дълга, тя ще расте мно-

го буйна и гъста. Но когато навърших 

13 години, аз отказах да се подстрижа 

и дълго време ходех с дълга до средата 

на гърба коса, оставена да расте на са-

мотек, без да си задавам дори въпроса, 

дали така ми отива, или не.“

Да, жените трудно се разделят с 
дългата си коса. Предпочитат да я 
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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.

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.

Тази коса 
не ми... 
отива
Дамите обикновено говорят за това 
уж на шега, но съм сигурен, че колкото 
пъти се погледнат в огледалото, толкова 
пъти изпитват съвсем сериозна досада, 
раздразнение и неудовлетвореност, че 
косата им не изглежда така, както на тях 
им се иска.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н
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носят необгрижена и неоформена, но 
дълга, отколкото да се решат да се 
простят и с 1 см от нея. За това 
си има основателна причина. Смята 
се, че колкото по-дълга, гъста, пищ-
на, ярка и блестяща е косата, толко-
ва повече сексуално желание тя въз-
бужда у противоположния пол. 

Пътят към 
примирението 

Нашата неудовлетвореност от коса-
та говори за това, че ние сме склон-
ни да проектираме върху нея мечти, 
свързани с нашата идентичност, с 
нашите представи за себе си. Пра-
вейки си подстрижка или боядисвай-
ки я, ние сменяме своя образ, кое-
то означава и нашата идентичност. 
А тази промяна винаги е трудна. Но 
понякога е наложителна и става по-
лесно и бързо. 
Миналата седмица Е.С., на 40 го-

дини, най-накрая се подстрига и бо-
ядиса. „Имам три деца и все не ми ос-

таваше време да се занимавам с косата 

си – тънка, права, невзрачна по природа 

– сподели ми тя. – Струваше ми се, че 

тя не заслужава вниманието, грижите 

и парите ми. Днес разбирам колко съм 

бъркала. Новата подстрижка придава 

на косата ми обем и главата ми изглеж-

да съвсем различно.“ 

Приех последното изречение като 
комплимент за себе си, но още по-го-
лям комплимент съзрях в думите на 
62-годишната С.Г., която дойде в са-
лона с думите: „Цял живот по два пъти 

седмично ходех на фризьор, за да ми пра-

ви прическа. Работех в театъра. Откак-

то нямам ангажименти на сцена, вече не 

се налага да ходя постоянно с прическа. 

Дошла съм да ме подстрижете по-непре-

тенциозно – така, че да ми се налага да 

ходя на фризьор веднъж в месеца.“ 
Тази жена промени прическата си с 

един замах, без никакво огорчение. 
Отношенията с нашата коса поня-

кога казват повече истини за нашите 
желания, отколкото можем да изре-
чем с думи. Важното е да поддържа-
ме тези отношения живи. Цялата ин-
дустрия в нашия бранш е насочена в 
тази посока. Най-новите открития в 
областта на обгрижване на косата ни 
се притичват на помощ. Понякога сме 
недоверчиви към тях. Но това е, за-
щото не можем да си отговорим на 

някои въпроси 
– Можем ли да сме сигурни, че сред-
ствата, които подобряват растежа 
на космите на главата, не провоки-
рат по-силния растеж и на космите 
в други части на тялото?
– Бъдете спокойни. Тези средства 

са с по-особена формула, която въз-
действа избирателно. По човешко-
то тяло има три типа косми. Тези, 
които приличат на пух, достигат 
дължина 1–1,5 мм и по принцип по-
криват цялото тяло. По-грубите и 
твърди косми на миглите и веждите 
могат да достигнат дължина 1–2 см. 
А тези, които растат на главата, 
са най-дългите. Тези три типа косми 
се различават по своя строеж. Дълги-
те се състоят от три слоя: мозъч-
но вещество (сърцевина), корков слой 

и кутикул – тънък слой от рогови 
„плочици“, застъпващи се подобно ке-
ремиди и изграждащи повърхността 
на косъма. Късите косми нямат мо-
зъчен слой. А активните съставки в 
продуктите за усилен растеж на ко-
сата въздействат точно върху мо-
зъчния слой. 

– С какво сешоарите с йонизатори са 
по-добри от обикновените?
– В обичайното си състояние ко-

сата е с положителен заряд. Колко-
то по-висок е статичният заряд на 
косата, толкова повече тя се на-
електризира и заплита. Ако вашият 
сешоар има функция „йонизация“, той 
насочва поток отрицателно заредени 
йони към косата. Заради противопо-
ложния си заряд те буквално се за-
лепват по повърхността на косъма и 
го обвиват от всички страни. Това 
помага да се намалят загубата на 
влага и бързото избеляване на цвета 
(ако косата ви е боядисана).

– Какви се реалните предимства на 
нанокерамичното покритие на ма-
шите за изправяне на коса?
– Повърхността на косъма има „ро-

шава“ структура и тя може да ста-
не още по-рошава под въздействие 
на топлината, отделяща се от уре-
дите, с които се обработва косата. 
Използването на високотехнологични 
материали позволява да се намали по-
вреждането на косата в процеса на 
оформяне на прическата – именно за 
сметка на ултрагладката повърхност, 
която заглажда „релефа“ на косъма на 
микроскопично ниво, буквално както 
ютията глади плата. Керамичните 
пластини имат три пъти по-гладка 
повърхност, отколкото просто кера-
мичните, които доскоро се смята-
ха за еталон и обезпечават защита-
та на косъма.

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

Отпуск за главата
Слънцето (особено в съчетание с морската 

вода) притежава 13 пъти по-разрушителна 

сила, отколкото всяко друго химично сред-

ство за обезцветяване на косата. Затова е 

по-добре да вземете предвид съветите ми.

1Не се боядисвайте в тъмни и рижи тоно-

ве непосредствено преди отпуска – цве-

тът ви неизбежно ще избелее. Блондинките 

е добре да се боядисат поне седмица пре-

ди да се отправят към морето с тонираща 

боя. Задължително предупредете фризьора 

си, че отивате на море, за да нанесе малко 

по-наситен оттенък от обикновено. 

2Даже и да не боядисвате косата си, по 

време на отпуска използвайте шампоан 

и балсам за боядисани коси. Тези продукти 

съдържат мощна защита от ултравиолета 

и предпазват от разрушение естествения 

пигмент на косъма. 

3Използването на слънцезащитен спрей 

трябва да ви стане навик. 

4Не използвайте машата за изправяне на 

коса до връщането си от отпуска. Влаж-

ността на въздуха по крайбрежието е тол-

кова висока, че е безсмислено да губите 

време и енергия да изправяте косата. По-до-

брото средство за контрол е балсамът без 

отмиване, който няма да позволи на косата 

ви да бухне грозно. 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
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о моята скромна и 
без никакви претен-
ции „статистика“ 
много малко жени са 

естествени блондинки. По-
вечето се боядисват руси, 
за да бъдат атрактивни. 
Няма спор, че светлият 
цвят на косата e отличи-
телен и привлича мъжкото 
внимание, без значение из-
куствен или естествен е. 
Русата коса помага на же-

ната да се чувства 

ЗАБЕЛЯЗВАНА И ЖЕЛАНА 
Ще подкрепя това свое 

твърдение с пример. Една 
моя клиентка, която от 
години изрусявам, просто 
така, за разнообразие, реши 
да остави за известно вре-
ме косата си в естестве-
ния є кестеняв цвят. Съо-
бразих се с желанието є и 
я боядисах в светлокесте-
няво. Новият цвят є сто-
еше наистина страхотно. 
Но въпреки това след три 
дни тя ми се обади и каза: 
„Мони, запиши ми час, ис-
кам пак да ме направиш 
блондинка.“ 
После в салона ми разка-

за че след промяната се 
чувствала ужасно – никой 
не я забелязвал, сякаш ня-
кой є бил нахлупил шапка-
невидимка на главата... Це-
лият поток от внимание, с 
който клиентката ми беше 
свикнала като руса жена, 
внезапно секнал. Естест-
вено е да бъде разстрое-
на, щом мъжете в метро-
то, на улицата, в магазина 
по думите є въобще не я 
забелязвали. За да свърши 
този неин кошмар, направих 
я отново блондинка. 

ГЕРОИНЯ ОТ ПРИКАЗКИТЕ 
И ОТ ВИЦОВЕТЕ

Общувам с различни хора 
в салона и съм се убедил 

в това, че блондинката е 
доста устойчив образ, на-
товарен със смисъл. Не – с 
много смисли. Парадоксално 
е, че се роят постоянно 
вицове за тъпи блондинки, 
но въпреки това все пове-
че жени желаят този ими-
дж и се „престрашават“ да 
се превърнат в блондинки. 
Веднъж, ей така, на май-
тап, направих минизапит-
ване сред клиентите ми. 
Карах всеки един от тях 
да казва бързо дума, която 
асоциира с  думата „блон-
динка“. Оказа се, че мъжете 
на първо място асоциират 
тази дума със суперлати-
ви за женската външност 
– „красива“, „привлекател-

ЗАЩО 
БЛОНДИНКИТЕ СА„върхът“
КАКВО КАРА МЪЖЕТЕ ДА 
ЗАБЕЛЯЗВАТ  БЛОНДИНКИТЕ 
В ТЪЛПАТА? ЗАЩО РУСИТЕ 
ЖЕНИ СЕ СМЯТАТ ЗА 
НЕОТРАЗИМИ? ЗАЩО ИМА 
ТОЛКОВА МНОГО ВИЦОВЕ ЗА 
БЛОНДИНКИ? НА ТЕЗИ И 
ДРУГИ ВЪПРОСИ ОТГОВАРЯ 
СИМЕОН ВЕДЕВ, СТИЛИСТ В 
СТУДИО ЗА КРАСОТА „КАЛИ“, 
ИЛИ КАКТО НИЕ В РЕДАКЦИЯТА 
ГО НАРИЧАМЕ – МОНИ.

Изследване, направено от Лондон-
ския университет, доказва, че 

всъщност много мъже предпочитат 
брюнетките. На 1500 участници в 
експеримента е била показана сним-
ка на една и съща жена като блон-
динка, брюнетка и червенокоска. И 
51% от мъжете заявили, че най-при-
влекателна за тях е брюнетката. 
По мнение на професор, участвал в 
проучването, това означавало, че мъ-
жете днес търсят партньорка, ко-

ято усещат като равна на себе си. 
В миналото мъжът се е стремял 
да утвърди ролята си на защитник 
на слабата безпомощна (светлокоса) 
жена, несъзнателно приписвайки на 
жената по-нисък интелект (трудно 
е да покровителстваш равен на теб 
човек). 
Всъщност блондинката е двойна 

примамка за мъжките желания: и на 
инстинктивно, и на духовно ниво. За-
това тя направо държи в плен мъжа 

(подобно на русалка, сирена, магьосни-
ца). Принуждава го да се отбранява и 
да намира глупави аргументи от сор-
та „всички блондинки са глупави, ко-
ристни и хладни.“ Силното сексуал-
но желание извиква и страх, и ком-
плекси у невротичните мъже. Точно 
тези мъже не биха се осмелили да бъ-
дат с блондинка. Те обикновено изби-
рат брюнетка. Макар и блондинката 
да продължава да властва над еро-
тичните им фантазии.

КОНТРАПУНКТ Мъжете предпочитат?
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на“, „висока“, „дългокрака“ 
и т. н. Жените пък асо-
циираха думата „блондинка“ 
с характеристики на ума 
(предимно определящи ниско 
ниво на интелект) – „недал-
новидност“, „глупост“, „на-
ивност“. Младите момиче-
та и младите мъже мислят 
в имиджови категории. За 
тях пък блондинката е ви-
соки токчета, секси дрехи 
на известни търговски мар-
ки, розово бельо... 

КАК СЕ Е НАЛОЖИЛ 
ТОЗИ СТЕРЕОТИП?

Блондинка (от френско-
то blonde) буквално означа-
ва „светла“. Не съм тол-
кова умен, проверил съм го 
в речник. Прочетох някъде, 
че по време на овулация ко-
жата на жената изсветля-
ва, което е сигнал, че тя 
е в репродуктивна готов-
ност, така да се каже. Ко-
ето ще рече, че природа-
та е определила мъжете от 
всички раси да се възбуж-

дат при вида на по-свет-
ли жени. Затова блондин-
ките отключват мъжките 
инстинктивни реакции и са 
сексуално по-желани, без ог-
лед на това, че за страст-
та на тъмните жени се 
носят легенди. От друга 
страна, моите асоциации за 
блондинка са „добра жена“ 
и даже „наивна“. Светлите 
жени сякаш са от света на 
светлината, онзи, който в 
приказките е противополо-
жен на света на мрака, на 
тъмното, злото, лошото... 
Затова според мен свет-
локосите дами въплъщават 
и идеала за добродетелна 
жена и отключват мъжки-
те романтични фантазии. 
Ангел и куртизанка, грехов-
на и невинна – две проти-
воположности, които съче-
тава в себе си образът на 
блондинката. Сигурно това 
я прави неотразима. 

Симеон Ведев,

стилист в студио
за красота „Кали“

Студио за красота „КАЛИ“ е най-новото вдъхновение 

на нашите приятели Калина Ташева и Симеон Ведев. 

Дизайнът на салона е тонизиращ като ефервесцент-

на таблетка – киви зеленото, жълтото и портокалово оранжевото 

ще ви ободрят и енергизират. Калина (Кали) ще се погрижи не само 

за маникюра и педикюра ви, но и за вашето слънчево самочувствие. 

А Симеон (Монката) най-вероятно ще ви предложи да ви... подстри-

же. Той, като всички стилисти, много обича ножицата, експеримен-

тите и решителните дами. Но ако се харесвате с дълга коса, бъде-

те непреклонни. Той и с боята, и със сешоара е много добър.

И още едно предупреждение. Понеже знаем, че Мони си пада по блон-

динки, най-вероятно е да ви убеди да се направите руса. Много веро-

ятно е да чуете от устата му: „Има толкова много нюанси на русо-

то, че все някой от тях ще подхожда и на теб!“ Ако не сте убедени, 

че ще се харесате руса обаче, не се съгласявайте веднага. Изчакай-

те мисълта за генералната промяна да узрее в главата ви.
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ПОЗДРАВ КЪМ 
СЛЪНЦЕТО
ИСКАТЕ ЛИ ВСЕКИ ДЕН ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ БОДРИ 
И ЕНЕРГИЧНИ? ЛЕСНО Е ЗА ПОСТИГАНЕ! ВСЯКА 
СУТРИН СЛЕД СТАВАНЕ ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ КОМПЛЕКСА 
ОТ ЙОГА УПРАЖНЕНИЯ „ПОЗДРАВ КЪМ СЛЪНЦЕТО!

ПОЗА „ТОЯГА“ 

При вдишване сгънете ръцете в лактите под ъгъл 90 

градуса. Цялото тяло – от темето до петите, както в 

предишното упражнение, представлява една права линия. 

Стегнете корема! За да ви е по-лесно да задържите по-

зата, можете да отпуснете колене на пода. Но внимавай-

те да не извиете тялото в кръста при това движение. 

1

ПРОТЯГАМЕ СЕ 

НАГОРЕ

Изправете се, 

стъпалата са 

плътно допре-

ни едно до друго, 

тазът е малко 

напред, за да се 

намали напреже-

нието в кръста. 

Вдишайте и вдиг-

нете ръце наго-

ре. Гледайки дла-

ните, които со-

чат една към дру-

га, се протегне-

те силно (може-

те да наклоните 

тяло леко назад).

2
НАКЛОН КЪМ КРАКАТА

При издишване бавно 

се наведете, сякаш се 

стремите да допре-

те бедрата с корем. 

Поставете длани на 

пода. Ако не можете да 

достигнете пода, леко 

сгънете крака в ко-

ленете – това ще об-

лекчи изпълнението.

3ПОЗА „КОННИК“

Вдишвайки, пренесете тежест-

та на тялото върху ръцете, като 

изпънете левия крак назад, а де-

сния сгънете в коляното под 90 

градуса. Вдигнете глава, рамене-

те са стегнати, гърбът – изпра-

вен. Ако трудно удържате изпъ-

нат левия крак, сгънете го леко в 

коляното (то може да опре пода).

4„ГРЕДА“

Докато издишвате, изпънете и десния крак назад и го до-

прете плътно до левия. Опрете се на длани (ръцете трябва 

да са точно под раменете). Изпънете глава напред, а пети-

те – назад. Старайте се да не извивате тяло в кръста. То 

трябва да образува права линия. 

ЗДРАВЕЙ, СЛЪНЦЕ!
„Поздрав към слънцето“ е един от най-популяр-

ните комплекси от упражнения в йога. Има за 
цел да ви зареди със слънчева енергия, да акти-
визира съзнанието ви, да тонизира тялото. Тези 
движения укрепват и разтягат основните гру-
пи мускули, благоприятстват огъвкавяването на 
ставите, подобряват състоянието на гръбнач-
ния стълб и работата на вътрешните органи.

„УТРОТО Е ПО-МЪДРО ОТ ВЕЧЕРТА“
В идеалния случай комплексът трябва да се 

изпълнява при изгрев слънце, тъй като това е 
най-спокойното време от деня, когато всичко 
наоколо е изпълнено със слънчева енергия. Играй-
те боси, облечени в памучни дрехи, които няма 
да затрудняват движенията ви. Тренировката 
трябва да направите на гладен стомах. Можете 
да закусите не по-рано от половин час след из-
пълнение на този комплекс от упражнения. 
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ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ 
ДВИЖЕНИЯТА, 

ПЛАВНО 
ПРЕМИНАВАЙКИ 

ОТ ЕДНО В 
ДРУГО. ДИШАЙТЕ 

ПРАВИЛНО – 
ВДИШВАЙТЕ 
ДЪЛБОКО, ЗА 
ДА ОТВОРИТЕ 

ГРЪДНИЯ КОШ, 
И ПРИБИРАЙТЕ 
КОРЕМА ПРИ 
ИЗДИШВАНЕ.

6„КУЧЕ“ С МУЦУНА НАГОРЕ

При издишване бавно изпъ-

нете ръце и извийте тяло в 

кръста. Погледът е напред 

към хоризонта. Постарайте 

се да приближите лопатките 

колкото е възможно повече, 

раменете отпуснете надолу. 7„КУЧЕ“ С МУЦУНА НАДОЛУ

При вдишване силно се отблъснете с ръце от пода (оп-

ашната кост сочи нагоре). Внимавайте за това гърбът 

да бъде абсолютно прав. Изпънатите ръце трябва да 

сключват с него права линия. Краката изпънете силно 

в коленете, петите се старайте да опират пода.

8
ПОЗА „КОННИК“ 

При издишване изпънете 

десния крак назад, а левия 

сгънете под ъгъл 90 граду-

са. Изправете рамене и ги 

отпуснете надолу, за да ви 

е по-лесно да изпънете ши-

ята си. От темето до пе-

тата на десния крак тяло-

то ви трябва да образува 

права линия. 

9ИЗВИВАНЕ В ПОЗА „КОННИК“

Протегнете петата на десния 

крак още малко назад, но без 

да сгъвате крака в коляното. 

Опашната кост изнесете на-

пред – така няма как да огъне-

те тяло в кръста. Почувствай-

те как се напрягат мускулите 

на предната повърхност на бе-

дрото. При вдишване изпънете 

ръце нагоре, погледът също е 

устремен нагоре. 

10РЪЦЕТЕ – ГОРЕ!

При издишване съ-

берете десния с 

левия крак, допре-

те ги плътно един 

до друг и сгънете 

крака в коленете. 

Внимавайте да не 

извивате тялото 

в кръста. Ръцете 

протегнете наго-

ре, над главата, 

като се старае-

те да ги изпънете 

колкото може по-

вече. И не ги сгъ-

вайте в лактите. 

Погледнете наго-

ре. Вдишайте и се 

върнете в изход-

ната поза.

ОСЪЗНАВАЙТЕ ДВИЖЕНИЯТА

Преди да започнете да правите упражненията, 
застанете изправени, краката са плътно прибра-
ни един до друг. Отпуснете раменете леко на-
долу, „оберете“ извивката в кръста, затворете 
очи и направете няколко дълбоки вдишвания и 
издишвания, за да се подготвите. Тренирайте в 
бавно темпо, осъзнавайки всяко движение (всяка 
поза) и контролирайки дишането си. Изпълнете 
целия комплекс 7–10 пъти.
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ЧЕСТОТА НА ЗАНИМАНИЯТА ГЪВКАВОСТ ИЗДРЪЖЛИВОСТ МУСКУЛАТУРА

БЪРЗО ХОДЕНЕ Ако не сте в добра форма 

– 30 мин на ден. Ако сте в добра и отлична 

форма – от 45 мин до час 2 пъти седмично.

Поддържа гъвкавост-

та на ставите и сухо-

жилията. (*)

Постепенно укрепва сърдечния 

мускул. Предотвратява сърдечно-

съдови заболявания. (***)

Подобрява формата на 

краката. (*)

БЯГАНЕ В ТРЪС Не се препоръчва, ако не 

сте в добра форма. Ако сте в отлична фор-

ма – от 45 мин до час 2 пъти седмично.

– Тренира дихателната и подобрява 

работата на сърдечносъдовата 

система. (***)

С времето прави тяло-

то по-стегнато. (*)

КАРАНЕ НА КОЛЕЛО (ВЕЛОЕРГОМЕТЪР) Ако 

не сте в достатъчно добра форма – по 30 

мин 1–3 пъти седмично. При добра форма – по 

час 2 пъти в седмицата. При отлична форма 

– по час и половина 2–3 пъти в седмицата.

Подобрява състояние-

то на връзките и ста-

вите благодарение на 

усиленото кръвообра-

щение в тъканите. (***)

Благоприятства работата на 

сърцето. Забавя процеса на ста-

реене на белите дробове. (***)

Оформя седалищните 

мускули, четириглави-

те мускули на бедрата 

и мускулите, поддържа-

щи кръста. (**)

ПЛУВАНЕ При недостатъчно добра форма 

– по 20 мин 1–2 пъти седмично. При добра 

форма – по 45 мин 2–3 пъти седмично. При 

отлична форма – по час 3 пъти седмично.

Прави ставите по-гъв-

кави, но без да ги на-

товарва. (***)

Тренира дишането и координация-

та на движенията. Подобрява из-

тласкването на венозна кръв към 

сърцето. (****)

Постепенно и равно-

мерно укрепва всички 

мускули, прави тялото 

да изглежда хармонич-

но. (**)

АКВААЕРОБИКА При всякаква физическа 

форма – по 45 мин 2–3 пъти седмично.

Водата позволява да 

подобрите подвиж-

ността на ставите 

без травми. Завърш-

вайте заниманията 

със стречинг. (***)

Движенията, преодоляващи и съ-

противлението на водата, подо-

бряват кардиореспираторните 

възможности на тялото. (***)

Всички мускулни групи 

укрепват. (***)

ТЕНИС При недостатъчно добра форма не 

се препоръчва. При добра форма – 45 мин 2 

пъти седмично. При отлична форма – по час 

2–3 пъти седмично.

Протяганията и под-

скоците подобряват 

гъвкавостта, но пре-

ди началото на играта 

трябва да направите 

разтягане. (*)

Усъвършенства свойството на 

сърцето да се адаптира към про-

мените в ритъма. (****)

Укрепва мускулите 

на горната и долна-

та част на торса, но 

мускулите на ръцете 

се натоварват асиме-

трично. (***)

ПИЛАТЕС При недостатъчно добра форма – 

по 30 мин 2 пъти седмично. При добра форма 

– по 45 мин 2–3 пъти седмично. При отлична 

форма – по час 2–3 пъти седмично.

Прави мускулите и 

ставите по-гъвка-

ви. (***)

Повишава мускулната издръжли-

вост. (**)
Благодарение на бавни-

те контролирани дви-

жения укрепват всички 

мускулни групи. Идеал-

но заякват дълбоките 

(постуралните) муску-

ли. (****)

СИЛОВИ УПРАЖНЕНИЯ При всякаква физи-

ческа форма – по 30 мин 2–3 пъти в седми-

цата под наблюдението на фитнес инструк-

тор.

Подобряват гъвка-

востта на мускулите, 

заздравяват връзки-

те. (***)

При динамичните упражнения се 

увеличава обемът на белите дро-

бове, подобряват се кръвообраще-

нието и еластичността на сте-

ните на кръвоносните съдове. (*)

Бързо и интензивно ук-

репват всички мускул-

ни групи, включител-

но и дълбоките (посту-

рални). (****)

КОЙ СПОРТ ВИ 
ПОДХОЖДА ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ 

УПРАЖНЕНИЯ ИМА 
ПОЛЗА, АКО ГИ ПРАВИТЕ 

РЕДОВНО И АКО ХАРЕСВАТЕ 
ТОВА, КОЕТО ПРАВИТЕ. 

ИЗБЕРЕТЕ УПРАЖНЕНИЯТА, 
КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ 
НА ФИЗИЧЕСКАТА ВИ 

ПОДГОТОВКА, ДОСТАВЯТ 
РАДОСТ НА ТЯЛОТО ВИ И 

ВИ НОСЯТ ЕМОЦИОНАЛНО 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.

Упражнения

* За възвръщане на формата

** За поддържане във форма

*** За задържане на постигнати-

 те резултати

**** Усилени занимания
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Èäâà ìîìåíò, êîãàòî îñúçíàâàìå, 
÷å å òðÿáâàëî ïðîñòî äà ñïîðòó-

âàìå, äà ñå äâèæèì ïîâå÷å, íî òîãà-
âà å êúñíî èëè ïîíå òàêà ñè ìèñëèì... 
Èìà òåíäåíöèÿ ôèçè÷åñêèòå óïðàæíå-
íèÿ äà ñå ñìÿòàò çà íåïðåïîðú÷èòåë-
íè èëè äîðè çà îïàñíè â ïî-çðÿëà âúç-
ðàñò. Äà, ðàçáèðà ñå, ÷å åäíà æåíà íà 
70 ãîäèíè íå ìîæå äà ñïîðòóâà òîëêî-
âà àêòèâíî è èíòåíçèâíî, êàêòî åäíà 
æåíà íà 30. Òîâà îáà÷å íå îçíà÷àâà, 
÷å çà æåíèòå íàä îïðåäåëåíà âúçðàñò 
ñïîðòúò òðÿáâà äà å òåìà òàáó. Íàïðî-
òèâ, ñ íàïðåäâàíåòî íà âúçðàñòòà ôè-
çè÷åñêèòå óïðàæíåíèÿ ñòàâàò âñå ïî-
âàæíè, çàùîòî ìîãàò äà íè ïîìîãíàò 
äà èçáåãíåì ìíîãî îò ïðîáëåìèòå, ñú-
ïúòñòâàùè ïðîöåñà íà îñòàðÿâàíå.

„ÔÈÒÊÚÐÂÑ“ ÈÄÂÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙ

Ä-ð Ðè÷àðä Á. Êðàéäúð ñ ïîìîùòà íà 
ñâîÿ åêèï îò óíèâåðñèòåòà „Áàéëúð“ 
íàïðàâèë èçñëåäâàíå âúðõó åôåê-
òà îò ïðîãðàìàòà íà ôèòíåñ ñàëîíè-
òå çà æåíè „Ôèòêúðâñ“ âúðõó ñïîðòó-
âàùèòå æåíè. Èçñëåäâàíåòî ïðîäúë-
æèëî ïåò ãîäèíè. Íåãîâàòà ôîêóñíà 
ãðóïà áèëè æåíè îò âñè÷êè âúçðàñòî-
âè ãðóïè – ñ ðàçëè÷íî òåãëî è ñ ðàç-
ëè÷íà ñòåïåí íà ôèçè÷åñêà ïîäãîòîâ-
êà. Ñëåä àíàëèçèðàíåòî íà åôåêòà îò 
ñòàíäàðòíàòà ïðîãðàìà ñ óïðàæíåíèÿ 
íà „Ôèòêúðâñ“ âúðõó 55 æåíè ñ íàä-
íîðìåíî òåãëî, êîèòî ñà âîäèëè çàñåä-

íàë íà÷èí íà æèâîò (íà âúçðàñò îò 60 
äî 75 ãîäèíè), çà ïåðèîä îò 14 ñåäìè-
öè Êðàéäúð îòêðèë, ÷å òå ñà äîñòèãíà-
ëè íèâî, íà êîåòî íå ñå âëèÿÿò îò ïðî-
öåñà íà ñòàðååíå. Òåçè æåíè áèëè íà-
ìàëèëè ïðîöåíòà íà òåëåñíèòå ñè ìàç-
íèíè, çàÿê÷èëè ñâîèòå ìóñêóëè, ïîâè-
øèëè íèâîòî íà èçäðúæëèâîñòòà ñè è 
íîðìàëèçèðàëè ñâîåòî êðúâíî íàëÿãà-
íå. ×ðåç ðåäîâíèòå òðåíèðîâêè òå ðå-
äóöèðàëè ïðîöåíòà íà òåëåñíèòå ñè 
ìàçíèíè, áåç äà ãóáÿò öåííà ìóñêóë-
íà òúêàí. Êðàéäúð íàðè÷à òîâà çàïàç-
âàíå íà ìóñêóëèòå „íàé-çíà÷èìîòî îò-
êðèòèå“. 

ÌÓÑÊÓËÍÀÒÀ ÒÚÊÀÍ 
íàé-äîáðå èçãàðÿ êàëîðèèòå â îðãàíè-
çìà íè è íè ïðåäïàçâà îò íàòðóïâàíå 
íà íàäíîðìåíî òåãëî Îñâåí òîâà òî÷-
íî ìóñêóëèòå íè äàâàò ïîäâèæíîñòòà 
è ñèëàòà, îò êîèòî ñå íóæäàåì, çà äà 
æèâååì àêòèâíî. Êîëêîòî ïîâå÷å 
ìóñêóëíà ìàñà – òîëêîâà ïî-ìàëúê 
ðèñê îò áîëåñòè.

Ïðîãðàìàòà íà „Ôèòêúðâñ“ ïîç-
âîëÿâà è íà áàáè, è íà âíó÷êè, è 
íà ìàéêè, è íà äúùåðè äà òðå-
íèðàò çàåäíî è âñÿêà äà ïîñòè-
ãà æåëàíèòå çà ñåáå ñè ðåçóëòà-
òè. Êîåòî äîêàçâà, ÷å çà ñïîðòà 
íÿìà âúçðàñò. 

Ðîçà Ãåîðãèåâà
ïî äàííè îò àìåðèêàíñêîòî 

ñïèñàíèå DIANE
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ÇÀ ÑÏÎÐÒÀ ÍßÌÀ ÂÚÇÐÀÑÒ
Âñè÷êî âå÷å å íà åäíî „êëèêâàíå“ ðàçñòîÿíèå îò íàñ. Æèâîòúò íè å ìàêñèìàëíî óëåñíåí. Äîòîëêîâà, 
÷å çàáðàâÿìå êîëêî âàæíî å äà ñå äâèæèì. À âúçðàñòòà â êîìáèíàöèÿ ñúñ çàñåäíàëèÿ íà÷èí íà æèâîò 
óâåëè÷àâà ðèñêà îò îñòåîïîðîçà, îñòåîàðòðèò, ñàðêîïåíèÿ, áîëåñòòà íà Àëöõàéìåð è ìíîãî äðóãè. 
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С
викнахме да правим всичко мно-
го бързо, принудени сме да хар-
монизираме темпото си със съ-
временния забързан ритъм. Неза-

висимо от това, дали го искаме, или 
не, снакингът (от англ. snack – похап-
вам леко, закусвам) се превръща в кул-
тура на съвременното хранене. Мода-
та на яденето „на дребно“ и призиви-
те да залъгваме чувството на глад за-
мениха режима на хранене и довършиха 
хаоса в нашите отношения с храната. 
Снакингът и фаст фуудът си подадо-
ха ръка и образуваха нещо, което мо-
жем да наречем култура или 

ДИКТАТУРА НА НЕПРАВИЛНОТО 
ХРАНЕНЕ 

Снаксове се наричат леките закуски 
– шоколадчета, чипсове, пакети сухари 
или ядки, както и солетите (без зна-
чение дали са със сирене, или с кашка-
вал) и пр. Съвършено ясно е, че про-
словутата им „лекост“ e изключител-
но относително понятие, защото спо-
ред количеството калории много от 
тях могат да заменят пълноценния 
обяд. Диетолозите са убедени, че меж-

ду културата на неправилното хране-
не и излишните килограми съществува 
пряка зависимост. Излишъкът от ка-
лории при недостиг на хранителни и 
баластни вещества (несмилаемите час-
ти на храната, които обаче є пома-
гат по-лесно да се придвижва през чер-
вата) води до такива негативни по-
следствия като нарушения в обмяната 
на веществата, диабет, натрупване на 
лош холестерол по стените на кръво-
носните съдове. 
Снаксовете могат да бъдат разпозна-

ти също и по това, че за да ги изяд-
ем, не са ни необходими никакви при-
бори. Достатъчно е да отворим па-
кетчето или кутията. 
Храненето 

С НОЖ И ВИЛИЦА 
когато сме посветили цялото си съ-
щество на този акт, и похапването 
на чипс, докато тичаме по улиците и 
мислите ни са насочени към решава-
нето на поредния проблем, са коренно 
различни. В първия случай ние си да-
ваме сметка, че утоляваме глада си, 
в другия просто утоляваме желанието 

си да „преживяме“ нещо си. Дори да 
отричаме пристрастието си към по-
хапването, то е действие, което из-
вършваме абсолютно машинално и усе-
щането за глад, желанието да хапнем 
нещо и ситостта се превръщат в аб-
солютно неразделни. Често изобщо не 
забелязваме как сме изяли цял пакет 
чипс. Похапването в много случаи на-
помня бягство от самия себе си. Ко-
гато от умора не сме в състояние 
да мислим за нищо, ние започваме да 
ядем пред телевизора първото, което 
ни попадне в ръка, като по този начин 
се отклоняваме от наличния проблем 
и намаляваме вътрешното напрежение. 
Когато отсъства възприятието при 
приемането на храна, се развива авто-
матизиран навик: сядаме в автобуса и 
започваме да ядем чипс, сядаме в ки-
носалона и започваме да ядем пуканки. 
По този начин възниква 

НАРУШЕНИЕ НА ХРАНЕНЕТО 
НА НИВО ВЪЗПРИЯТИЕ

а това от своя страна води до нат-
рупване на излишни килограми. Ако ис-
кате да не си създавате проблеми с 

АКО ЧЕСТО ВИ СЕ СЛУЧВА ДА СЕ ПРИБИРАТЕ ВКЪЩИ КЪСНО ВЕЧЕР И ДА ИМАТЕ 
СИЛИ САМО КОЛКОТО ДА ОТВОРИТЕ ПАКЕТ ЧИПС И ДА ЛЕГНЕТЕ ПРЕД ТЕЛЕВИЗОРА,  
ВИЕ СТЕ ЕДНА ОТ МНОГОТО ЖЕРТВИ НА СНАКИНГА.
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фигурата и здравето, превърнете пъл-
ното отсъствие на режим в регла-
ментирано редовно хранене. Ритмич-
ното постъпване на храна в организма 
е изключително полезно, а оптимални-
ят интервал между храненията е три 
часа. Режимът ви може да се състои 
от закуска, обяд и вечеря с междинни 
хранения, които включват плодове, зе-
ленчуци, кисело мляко или извара. 
Похапването означава и компромис с 

качеството на това, което поглъща-
ме. Ден, в който само сте работили, 
не сте обядвали и сте похапвали нещо 
си, води до обилно вечерно ядене. Това, 
както се досещате, изобщо не е полез-
но за здравето. 
На всички, които са изпробвали поне 

една диета върху себе си, е известна 
препоръката 

ДА НЕ СЕ ПРИЕМА ХРАНА 
СЛЕД 18.00 Ч.

Клиничната практика показва, че по-
добен режим води до много положи-
телен ефект и хората, които са заг-
рижени не само за теглото си, но 
и за здравето си, вечерят точно че-
тири часа преди лягане. В противен 
случай ви грозят лошо храносмилане 
(по простата причина, че по време 
на сън всички процеси се забавят) и 
лош сън. 
Към правилото да се храните в оп-

ределени часове трябва да възприеме-
те и това, че стомахът ви има огро-
мна нужда от топла храна. Най-подхо-
дящата температура за храната, ко-
ято приемаме, е около 40 °С – т. е. 
температура, която е близка до тази 
на тялото. При такава температура 
на храната храносмилателните проце-
си се оптимизират. Прекалено гореща-
та храна е вредна за организма. Пре-
делната температура е 60 °С. Супи-

те са много полезни за храносмилане-
то. Те се усвояват лесно, особено ко-
гато са зеленчукови и нискокалорични. 
Присъствието на супи в ежедневното 
меню е своеобразна профилактика на 
затлъстяването. 
Ако пиете вода, чай или други напит-

ки по време на хранене, трябва да има-
те предвид, че те 

НАМАЛЯВАТ КОНЦЕНТРАЦИЯТА 
НА СТОМАШЕН СОК 

В резултат храната се усвоява по-
трудно и по-бавно. Можете да избег-
нете това, ако направите пауза и за-
почнете да приемате течности поло-
вин час след хранене. 
С нашествието на бързото хранене в 

живота ни се появи още един феномен 
– десакрализацията на храната. Оби-
чаят цялото семейство да се съби-
ра около трапезата и да благодари на 
бога за насъщния съществува в много 
култури, не само в християнската. Ри-
туалът придава допълнителен смисъл 
на процеса на храненето и го превръ-
ща в насищане не само на тялото, но 
и на душата. Ето защо независимо от 
наситения график се опитайте да си 
осигурите поне веднъж на ден истин-
ско ритуално хранене, такова, с кое-
то да заситите не само тялото, но 
и сетивата си. Освен хубава храна за 
това са ви необходими още спокойно 
място и приятели. 
Заради всичко, което казахме за по-

хапването, не бива да оставате с впе-
чатлението, че не трябва никога да 
си позволявате нещо такова. Две-три 
бисквитки с чая не са вредни, стига да 
не превръщате бисквитите в основно 
ястие. И... опитайте се да започнете 
да живеете така, че да приличате на 
онези ваши приятели, които се хранят 
с това, което си приготвят сами.

Идеята, че в приема на храна трябва да се ръководим от чувството за глад, има основание. 

От глад до глад обаче има разлика...

След поглъщането храната се подлага на нормалния процес на храносмилане. В стомаха тя се 

разлага на хранителни вещества, които след това се усвояват (асимилират) от кръвоносната 

система. Има два вида сигнала за глад. Първият е т. нар. глад на стомаха – когато храната е 

смляна и е започнало нейното абсорбиране от кръвта. Този глад можем да утолим с чаша чай или 

мляко. 

Глад от съвсем друг вид настъпва, когато човек е закусил стабилно, след това дълго време не 

е сложил нищо в уста (вероятно по причина на това, че е бил погълнат от работата си и прос-

то е забравил да се храни). Тогава хранителните вещества от предишното количество приета 

храна вече са се абсорбирали от кръвта и са се прехвърлили в клетките. В този случай именно 

кръвта сигнализира, че е „гладна“. Нивото на кръвната захар се понижава и вече не говорим за 

чувство на глад, което може да бъде утолено с чаша чай. В края на деня човекът, който е „гладен 

с кръвта си“, започва да се тъпче до момента, в който мозъкът не каже „стоп“. Мозъкът обаче 

дава своя сигнал едва когато всички разумни граници за количество приета храна вече са преми-

нати. Това е механизмът, по който се случва преяждането – акт, който е вреден не само за хра-

носмилането, но и за здравето на организма.

ГЛАД
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нформацията за 
теглото ни не 
бива да бъде огра-
ничавана един-

ствено до това, на колко 
килограма възлиза то. Как-
вото и да ни показва кан-
тарът – че сме се раздели-
ли с четири килограма или 
пък сме с петстотин гра-
ма повече, – цифрите не са 
достатъчни, за да си ка-
жем „Пак съм дебела“ или 
пък облекчено да въздъхнем: 
„Слаба съм! Най-после!“ 
Властта на кантара и на-

шата зависимост от него 
биха били по-малки, ако ние 
не превръщахме тази кон-
струкция от пластмаса или 
метал във върховен съдник. 
Възможно ли е да изхвър-
лим това устройство от 
нашите взаимоотношения с 
теглото ни и трябва ли да 
го направим? Всяка от вас 
може да вземе решението 
сама, но нека първо форму-
лираме онези от останали-
те наши заблуди, с които 
ще ни бъде по-лесно да се 

разделим. 

ИДЕАЛНО ТЕГЛО

Мечтите са виновни за 
всичко. Мечтите да задър-
жим или върнем идеални-
те си килограми. Но мно-
го често идеалът, към кой-
то се стремим, рядко съв-
пада с нашето естествено 
тегло, в което се чувства-
ме хармонично и комфорт-
но. Идеалното тегло може 
да бъде постигнато един-
ствено в резултат на жес-
токи диети или пък изобщо 
не може да бъде постиг-
нато, дори да се стремим 
към него през целия си жи-
вот. Идеята за идеалното 
тегло разделя медицинското 
общество на две. Предста-
вителите на едната полови-
на от лекарите изчисляват 
това тегло на базата на 
т. нар. индекс на телесна-
та маса. А тези на другата 
половина припомнят, че по-
добни изчисления се правят 
на основата на обобщени 
данни за населението като 

цяло и не могат да бъдат 
прилагани към отделния чо-
век. Според тях този инде-
ксът не отчита нито ди-
намиката на теглото, нито 
начина на живот, нито на-
следствеността. 

В РЕЗУЛТАТ, ИЗЧИСЛЯВАЙКИ 

ТОВА „МАГИЧЕСКО ЧИСЛО“, КО-

ЕТО ЕДНОВРЕМЕННО СИМВОЛИ-

ЗИРА И ТЕГЛОТО, КОЕТО Е ИДЕАЛ-

НО ЗА ЗДРАВЕТО НИ, И ТЕГЛОТО, 

КОЕТО Е ИДЕАЛНО ЗА КРАСОТА-

ТА НИ, НИЕ ПРЕВРЪЩАМЕ КАНТА-

РА В УСИЛВАТЕЛ НА СТРАХОВЕТЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕ СИ.

Какво да направим? Не е 
нужно да губим усилия и 
време, гонейки идеалното 
тегло. Вместо това е по-
добре да намерим своето 

УСТОЙЧИВО ТЕГЛО 
То се нарича още естест-

вено тегло. Него можем 
да поддържаме константно 
дълго време, при това без 
никакви усилия – само като 
се вслушваме в нуждите на 
тялото си. 
Не бива да превръщаме 

всеки качен килограм в про-
блем. Според специалисти-
те теглото на всекиго от 
нас е относително неста-
билно и се поддава на ко-
лебания, които се смятат 
за нормални. Така например 
ние сме по-леки в края на 
лятото заради по-нискока-
лоричната сезонна храна, 
която приемаме, и заради 
повечето движение, което 
практикуваме. И съответ-
но сме много по-тежки в 
края на зимата. Колебания-
та в теглото могат да бъ-
дат свързани и с химичния 
състав на някои продукти. 
Различните комбинации на 
гликогена (под формата на 
това вещество организмът 
се запасява с въглехидрати) 
и водата могат да провоки-
рат разлики в теглото до 
3 килограма в рамките на 
12–24 часа! След това, ес-
тествено, се връщаме към 
обичайното си тегло. 
Друг важен фактор е съ-

държанието на вода в 
собствения ни организъм.

КАК НИ „УДРЯ“ КАНТАРЪТ

ТОЗИ ОБИКНОВЕН УРЕД, 
КОЙТО НИЕ СМЯТАМЕ 

ЗА НАДЕЖДЕН И ОБЕКТИВЕН, 
ПОРАЖДА ИЛИ ПОДДЪРЖА 

МНОГО ЛЪЖЛИВИ ПРЕДСТАВИ 
ЗА НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ С 

ТЯЛОТО, ТЕГЛОТО И ХРАНАТА.
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КОЛКОТО ПО-МАЛКО ВОДА 

ПИЕМ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ТЕЧ-

НОСТИ СЕ ЗАДЪРЖАТ В ОРГАНИ-

ЗМА НИ. 

Задържането на вода може 
да се дължи и на стрес. Ин-
тересното е, че възобновя-
ването на заниманията със 
спорт също може да доведе 
до прибавяне на килограми 
(от 1 до 3 кг). Причината 
е, че чрез спортуването ние 
натрупваме мускулна тъкан, 
но без да слабеем. При това 
мускулната тъкан тежи по-
вече от мастната. Още 
една причина за колебание-
то на теглото е невъзмож-
ността ни да устояваме на 
лакомствата след края на 
строга диета. Винаги кога-
то се ограничаваме в прие-
ма на храна, в организма ни 
се задейства защитен меха-
низъм. Тялото ни превключ-
ва на режим „запасяване в 
случай на глад“. Ето защо 
понякога някакви си 400 г 
хляб се превръщат в цели 
2 килограма повече, когато 
се качим на кантара. И на-
края не бива да забравяме 
за хормоните, които (осо-
бено при жените) влияят 
много силно върху колеба-
нията в теглото. Мазнини-
те се натрупват бавно и, 
естествено, изчезват бавно. 
Не е нужно да минавате на 
диета, ако сте качили три 
килограма за седмица – та-
кова светкавично покачване 
на теглото може да означа-
ва само едно: задържане на 

течности. 

ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО = 
ЖЕЛАНОТО ТЯЛО

Това не е истина! Или по-
скоро е опасно преувелича-
ване на ролята на килогра-
мите в създаването на по-
ложителна представа за 
собствената ни личност. 
Ако може да се говори за 
желани килограми, то те 
трябва да бъдат устой-
чивите, естествените ни 
килограми. Тези, за които 
не са необходими специал-
ни усилия, за да бъдат за-
държан Тези, които съот-
ветстват на нашата те-
лесна конституция. Това е 
теглото, което прави тя-
лото ни красиво. 

КРАСИВО ТЯЛО ОЗНАЧАВА ТОВА, 

КОЕТО ВИЕ ХАРЕСВАТЕ, ПРИЕМА-

ТЕ, ОБИЧАТЕ И ЧИИТО ДОСТОЙН-

СТВА ВИ Е ПРИЯТНО ДА ПОД-

ЧЕРТАВАТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ 

Е СЛАБО ИЛИ ДЕБЕЛО, СТРОЙНО 

ИЛИ ЗАКРЪГЛЕНО.

За съжаление, когато гово-
рим за красиво тяло, чес-
то имаме предвид наложени-
те стандарти. Унификация-
та, стандартите са едно-
временно и заблуда, и източ-
ник на сериозни страдания 
за тези, които се намират 
далеч от наложените норми. 
Ако приемем, че теглото ни 
много се отличава от пред-
ставите ни за красиво тяло, 
то това означава, че възпри-
емаме теглото си като неу-
молим и властен свръх „аз“. 

Кантар 
Дамите, които са изпаднали в зависимост от този уред, може би няма 

да могат да се възползват от следните съвети. И все пак...

КОЛКО ЧЕСТО ДА СЕ КАЧВАМЕ НА КАНТАРА? 

Един път в месеца. Отклонение от обичайното тегло в рамките на 

1–3 кг се приема за нормално. 

КОГА И КАК ДА СЕ ТЕГЛИМ?

Няма значение дали ще стъпите на кантара сутринта или вечерта. 

Съветът ни е да се мерите с дрехи, защото така ще покажете и на 

самите себе си, че не сте побъркани на тема килограми. 

КАКВИ КАНТАРИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ?

Не използвайте свръхточни кантари. Уредите, които могат да отче-

тат и най-малкото изменение на теглото, се превръщат в автомат 

за производство на противоположни емоции: „Ура! 200 г по-малко!“ или 

„Кошмар! Плюс 250 г!“. Високата точност на кантара задълбочава фик-

сацията върху теглото ни и поддържа неточните представи за отно-

шенията между теглото и храната. 
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„Магическата“ фраза „Кога-
то стана 50 кг, тогава ще 
бъда красива!“ ни лишава от 
удоволствието да живеем 
тук и сега в собственото 
си неповторимо тяло. 

КАНТАРЪТ 
НЕ НИ Е ГУРУ

Представете си само кан-
тара в ролята на настав-
ник по хранене, който може 
да ви измъчва и поощря-
ва. Това е една от най-
катастрофалните заблу-
ди. Кантарът само зат-
върждава опасното „суеве-
рие“, че има нискокалорич-
ни продукти, които са до-
бри за нас, и висококало-
рични, към които не бива и 
да поглеждаме. Тези и други 
опасни убеждения ни под-
тикват към когнитивното 
ограничение „Щом контро-
лирам храненето си, значи 
контролирам теглото си“. 
Само че освен този начин 
на хранене, който може да 
бъде обобщен с принципа 
„да контролираш себе си“, 
има и друг начин на хране-
не, който може да бъде об-
общен с „да се вслушваш в 
себе си“. 
Контролирайки килогра-

мите си, ние превръщаме 
тялото си в потенциален, 
много опасен обект за шпи-
ониране и принуда. Ако се 
вслушаме в своите храни-

телни или телесни потреб-
ности, то нашето тяло, а 
и теглото ни ще се пре-
върнат в наши партньори, 
а не в наши врагове. 
Наложеното ново и мо-

дерно пуританство, което 
цари във всичко, отнася-
що се до храната, води до 
това, че тя става обект 
дори на морална оценка. Из-
лишните килограми, дори 
те да не са чак толкова 
много, показват, че техни-
ят притежател не е могъл 
да устои на различни събла-
зни. Съгрешил е, така да се 
каже. Позволявал си е удо-
волствия значи и сега бър-

зо трябва да се „стегне“ 
и да се приведе в прили-
чен вид. След тази морална 
присъда закръгленият човек 
ще пристъпи към самоогра-
ничения и лишения, които 
по-скоро ще се окажат без-
полезни, защото знаем, че 
безразборните и чести ди-
ети водят до такова на-
рушение в обмяната на ве-
ществата, благодарение на 
което се снабдяваме с по-
вече килограми, отколкото 
сме свалили. 

ЦИФРИТЕ НЕ МОГАТ 
ДА ЛЪЖАТ

Така си мислим и грешим! 

Вярваме им и им се до-
веряваме сляпо и напразно. 
Показанията на кантара не 
са научни истини. Килогра-
мите не могат да бъдат 
вкарани в правилните ци-
фри по простата причина, 
че всеки човек е индиви-
дуалност. Неговата фигура, 
генетика и начинът му на 
живот го правят уникален. 
Теглото само по себе си 
не може да отчете цялата 
тази сложност, която е в 
основата на нашата инди-
видуалност. Личността не 
може да бъде сведена до 
количество килограми. Кол-
кото повече зависим от 
кантара, толкова повече 
се лишаваме от най-важна-
та свобода – свободата да 
се доверяваме на собстве-
ния си избор за това, какво 
смятаме за благотворно за 
душата и тялото ни. Този 
избор се опира на собстве-
ните ни чувства.

ВАЖНО! 

ПРОДУКТИТЕ НА Beautiful White – 

СЕГА С НОВА ЦЕНА!

ИЗБЕЛВАЩА СИСТЕМА BEAUTIFUL  WHITE TEETH WHITENING SYSTEM. 
Избелете своите зъби и направете усмивката си блестяща за цялото лято! 
Ефективно, бързо и лесно придайте ослепителен блясък на усмивката си с из-
белващата система за домашна употреба Beautiful  White Teeth Whitening System. 
Подарете си блестяща усмивка сега!
СПЕЦИАЛНА ЛЯТНА ОФЕРТА с цена: 50,63 лв.
Стара цена: 81,90 лв.

BEAUTIFUL WHITE BRUSH PEN – МОЛИВ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ.
Препоръчва се за употреба между избелващи процедури, за запазване белотата 
на усмивката или за хора, които нямат време за избелващи процедури или пък 
зъбите им са съвсем слабо оцветени. Компактен и лесен за употреба.
СПЕЦИАЛНО ЛЯТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Купете Beautiful White Brush Pen на цена 
26,25 лв. Стара цена: 34,90 лв.

Красиви новини
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Маса въпроси към индекса 
на телесна маса
Индексът на телесната маса (ИТМ) е формули-

ран през 1869 г. от белгийския математик и соци-

олог Адолф Кетле (Adolphe Quetelet) и се изчислява 

по формулата I = m/h2, където I е индекс, m – те-

лесната маса, h – ръстът в метри. Измерването 

е в кг/м2. 

Тази формула не отчита типа телосложение, съот-

ношението на мастна и мускулна тъкан. Формула-

та не е подходяща за бременни, подрастващи, как-

то и за спортисти и възрастни хора. 

Изключително е точна, нали?!

И

B
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Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, кой-

то не можете да решите, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. 

Можете да го сторите лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. На-

помняме, че адресът на редакцията е 1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2, 

а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвай-

те „За рубриката „Микрофон за психолога“. Ако се чувствате несигурни и 

притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по общуване на 

телефон 0898/57-06-95.РайРайРайРайайннннаанаааааааа наааааанаааааа наааананнана аааааннаанна ааннанааааааннааанааааааа АнгАнгАнгАнгАнггАА гелоелоелоелоелоелоелоел вававвввваваавава

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

Т
ой е спортен тип. Тя – депреси-
рана дебелана. Често є се налага 
да чува: „О, скъпа, как се остави 
да стигнеш дотук?! Късметлий-

ка си, че те обичам, както и да из-
глеждаш. Виж, купил съм ти любима-
та ти торта. Хайде да похапнем!“

ТЯ ЗНАЕ, ЧЕ ТОЙ 
НЕ ХАРЕСВА ДЕБЕЛАНИ 

Знае, че пълнотата є не разпалва 
сексуалното му желание, нито пък му 
припомня образа на собствената му 
майка от детските години, която и 
сега е суперфина жена. Тогава? 
Чувала го е да казва пред прияте-

ли: „Знам със сигурност, че жена ми 
е само моя. Кой би погледнал така-
ва като нея?!“
Оказва се май, че към него като с 

верига я държи привързана точно над-
норменото є тегло. Постоянната му 
и усърдна грижа за килограмите є е 
начин да установи и утвърди превъз-
ходството си над нея. С други думи

ДА УПРАЖНЯВА 
ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ

Тя намира радост и утеха в безкрай-
ните си оплаквания. Опитвала е тол-
кова много диети и нито една не се е 
оказала ефикасна. Какво да прави? 
Истината е, че самата тя не же-

лае да промени нищо. Инстинктивно 
усеща, че всяка промяна ще взриви 
двойката им. Какво би станало, ако 
тя наистина отслабне? Той ще загуби 

чувството си за превъзходство. Са-
дизмът му ще спре да функционира. 
Ще се опита отново да я завладее, 
но с други средства – ще се прави на 
влюбен, ще бъде снизходителен към 
всяко нейно действие, ще бъде мил и 
внимателен. Пред нея ще се открият 
две възможности – 

ДА ГО НАПУСНЕ ИЛИ 
ДА СИ НАМЕРИ ЛЮБОВНИК 

От първата не би се възползвала 
– та те имат деца! Втората е не-
посилна за нея. За да бъдеш добра 
съблазнителка, не е достатъчно да 
имаш само стройна фигура. А един-
ственият начин за съблазняване, кой-
то тя владее добре, е... мазохизмът. 
С всеки изминал ден отношенията 

им ще се влошават и тя ще усеща 
нарастващото му отвращение към 
нея. Накрая и двамата ще се депре-
сират. 

ТЯ ЩЕ ОТСТЪПИ, 
А ТОЙ ЩЕ СЕ УСПОКОИ 

Тя ще започне обилно да похапва, а 
той ще възвърне своето самочувст-
вие. Изходът – посещение при психо-
терапевта. Свободата и автономия-
та на личността не са празни думи. 
Само свободната и независима лич-
ност може да се опълчи срещу неща-
та, които не харесва, и да поеме от-
говорност за собствения си живот. 
Ролята на жертва е отказ от право-
то ти на щастие. 

Райна АНГЕЛОВА,

психолог



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



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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КОУЧИНГЪТ
ПЪТЯТ, КОЙТО НИ ВОДИ КЪМ ЦЕЛТА

П
онякога имаме нуж-
да от човек, кой-
то да ни измъкне 
от трудна ситуа-

ция – да определи целите ни 
и да ни покаже верните на-
чини за тяхното постигане. 
Обикновено в тежки момен-
ти разчитаме на подкрепата 
на роднините и на най-близ-
ките си приятели, но днес 
вече разполагаме и с надежд-
ното рамо на професиона-
лист – коучъра.
След неговата компетент-

на намеса ние можем с ле-
кота успешно да преустро-
им живота си, да изгладим 
конфликтите в семейство-
то и на работа, да започ-
нем да постигаме професио-
нални успехи... И въобще – 

ДА ЗАПОЧНЕМ 
ДА ЖИВЕЕМ 

ПЪЛНОЦЕННО

Интересът към коучин-
га напоследък е възбуден и 
у нас. Този вид услуга се 
предлага от различни фир-
ми, които се занимават с 

психотренинги, консулта-
ции и т.н. „Да поискаш, да 
си поставиш цел, да я по-
стигнеш“ – тази формула 
звучи не само подкупно за-
ради своята простота, но 
и ни подканя да си зада-
дем въпроса: „Наистина ли 
всичко е така просто?“
Английската дума coach 

буквално се превежда като 
„треньор“, „наставник“, „чо-
век, който води към до-
бри резултати, към победа“. 
Дълги години идеите на ко-
учинга са се развивали един-

ствено в сферата на спор-
та с цел усъвършенстване 
на спортните постижения. 
Именно така са били фор-
мулирани и 

ПРИНЦИПИТЕ 
на коучинга:  Разкриване 
на потенциала на човека с 
цел постигане на най-добри 
резултати.  Концентри-
ране върху възможностите 
му, а не върху миналите му 
грешки.
Съвсем разбираемо е защо 

тези идеи със стъпки бър-

зи се преселват първо в 
света на бизнеса. Основно-
то направление в работата 
на коучъра станало разви-
ването на лидерски качест-
ва – гаранция за раждането 
на оригинални идеи в бизне-
са, от които да се вдъх-
новяват и други хора. След 
това коучингът се пренася 
и в сферата на индивиду-
алната психологическа по-
мощ – появява се т. нар. 
lifecoaching. 

Методът лайфкоучинг е в 
услуга на тези, които имат 
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да решават 

КОНКРЕТНА 
ЖИЗНЕНА ЗАДАЧА 

предстои им да прескочат 
някаква летва в живота 
си – да вземат изпит, да 
се справят с някакъв кон-
фликт. Коучърът не е екс-
перт по живота, а е внима-
телен и квалифициран събе-
седник, който ви помага да 
уточните целта си, да взе-
мете вярното за дадени об-
стоятелства решение и да 
си изработите ефективна и 
гъвкава стратегия за пове-
дение и за бъдещи подобни 
ситуации. 
Към коучинга обикнове-

но се обръщат тези, кои-
то са изгубили пламъка си 
за живот. Хора, за които 
е важно да се развиват, но 
не знаят как. Коучърът им 
оказва необходимата по-
мощ. Методът е подходящ 
за най-различни хора. От-
тук идва и неговото пара-
доксално определение, че е 

ТЕРАПИЯ 
ЗА ЗДРАВИ ХОРА 

От гледна точка на кли-
ента най-силната страна 
на коучинга е във възмож-
ността, която той дава за 
ориентация, и в бързите 
и осезателни резултати. 
В същото време именно в 
това е заключена и главна-
та причина за уязвимостта 
на този метод. Добре из-
вестно е, че причините за 
затрудненото решаване на 
на пръв поглед лесно реши-
ми задачи (например това 
да смениш работата си) се 
коренят дълбоко в минало-
то на човека. Коучингът 

НЕ РАБОТИ 
С МИНАЛОТО 

както прави психотерапи-
ята. Той е съсредоточен 
върху това да моделира бъ-
дещето. Главната му зада-
ча може да се формулира с 
въпроса „Какво да направя, 
че да постигна набелязана-
та цел?“, а не със: „Защо 

не мога да постигна поста-
вената цел?“
В същото време коучингът 

не игнорира съвсем минало-
то, а го третира като из-
ходна позиция – как аз (та-
къв, какъвто са ме направи-
ли моята природа и моят 
уникален жизнен опит) мога 
да действам при дадени 
жизнени обстоятелства? 
Психотерапията ни позво-

лява по-добре да опознаем 
себе си, но за жалост въ-
трешните промени невина-
ги водят до външни проме-
ни в поведението или в на-
чина на живот. Коучингът 
се прицелва в 

БЪРЗА КОРЕКЦИЯ 
НА ПОВЕДЕНИЕТО 

– без специално да въз-
действа върху дълбоките 
психологически травми, ко-
ито пречат на развитието 
на човека. 
Понякога новият метод 

коучинг бива сравняван с ня-
кои от видовете кратко-
срочни терапии, като тран-
сакционния анализ, гещалт-
терапията и психологическо-
то консултиране. Във все-
ки случай те са принципно 
различни. Вместо психотера-
певтичната задача „помогни 
си да се разбереш и ори-
ентираш“ коучингът решава 
друга задача – „помогни си 
да постигнеш“. 
Коучингът може да бъде 

поставен някъде там, къ-
дето се пресичат психо-
тренингът, психологическо-
то и бизнес консултиране-
то. Той не е просто комби-
нация „три в едно“, а сплав 
от ценности, които поз-
воляват да се стигне до 
одухотвореност и практич-
ност едновременно. 
За осъзнаването и 

ПРАВИЛНОТО 
ФОРМУЛИРАНЕ 

НА ЦЕЛТА 
ни помага методът, разра-
ботен от американския ко-
учър Робърт Дилтс. Необ-
ходимо е да бъдат направе-
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На първата среща клиентът разказва за това, което иска да по-

стигне. Коучърът го насочва да уточни истинската си цел (по-

някога се оказва, че истинската цел е съвсем различна от тази, коя-

то клиентът се опитва да формулира в началото на разговора). Оп-

ределят се правилата за взаимодействие, както и продължителнос-

тта на курса. 

При следващите срещи се анализират препятствията по пътя към 

поставените цели. Обсъждат се наличните ресурси, изработва се 

стратегия за постигане на целта/целите и се уточняват конкрет-

ни стъпки, които трябва да бъдат направени. Клиентът самосто-

ятелно пристъпва към действие и от време на време се обръща за 

помощ към коучъра. Продължителността на работата зависи от за-

дачите на клиента. Коучингът може да трае от една среща до сре-

щи в продължение на няколко месеца, като честотата им може да 

бъде веднъж седмично или веднъж на три месеца. Първата среща за-

дължително трябва да бъде на живо. Следващите могат да се „про-

веждат“ и по телефона или в интернет. Цената на първата среща в 

Америка започва от 50 долара. 

ЕТАПИ НА РАБОТА

ни шест стъпки, да бъдат 
дадени отговори на шест 
въпроса.

1. КАКВО ИСКАМ ДА ПРОМЕНЯ? 

По-лесно ще ви бъде да из-
ходите от негативната си-
туация, която искате да 
промените. Например „Же-
лая да спра да се вълнувам 
и притеснявам, когато из-
лизам пред публика“.  

2. КОЕ Е ПРОТИВОПОЛОЖНО-

ТО НА ОНОВА, КОЕТО ИСКАТЕ ДА 

ПРОМЕНИТЕ?

Уточнете целта. Например 
„Искам да говоря уверено 
и да предизвиквам интереса 
на аудиторията“.

3. КОЙ Е УСПЯЛ ДА ПОСТИГНЕ 

СЪЩАТА ТАЗИ ЦЕЛ?

Около всеки човек има 
хора, които го вдъхновяват 
(„Бих искал да говоря тол-
кова убедително и увлека-
телно като моя баща.“).

4. КОИ СВОИ КАЧЕСТВА ЩЕ 

МОГА ДА ПРОЯВЯ, КОГАТО ПО-

СТИГНА ТАЗИ ЦЕЛ? 

Опишете тези качества. 
Например „Остроумие, на-
ходчивост и убедителност 
в говоренето. Искам да 
мога лесно да подбирам най-
точните думи и най-убеди-
телните аргументи“.

5. КОИ СВОИ КАЧЕСТВА ИСКАМ 

ДА РАЗВИЯ? 

Повторете желанието си 
по-настойчиво. Например 
„Искам да стана по-убеди-
телен, когато говоря пред 

публика“. 

6. КАК ЩЕ ДЕЙСТВАМ, СЛЕД 

КАТО УСПЕЯ ДА ПОСТИГНА ТАЗИ 

ЦЕЛ?

Представете си тази ситу-
ация и уточнете детайли-
те. Например „Когато ста-
на добър оратор, ще започ-
на да говоря по-бавно и да 
правя смислови паузи“. 
Независимо от нараства-

щата популярност на ко-
учинга работата на хора-
та, които се занимават с 
това, непрекъснато е под-
ложена на 

КРИТИКИ ОТ 
РАЗЛИЧНИ СТРАНИ 
Основният упрек към тях 

е, че лайфкоучингът не може 
да бъде ясно и точно дефи-
ниран като дисциплина и че 
никой не контролира тази 
дисциплина. В чужбина ув-
лечението по този метод 
станало причина за поява-
та на множество специали-
сти коучъри, чиито клиенти 
обаче никак не били доволни 
от резултатите. Самият 
термин „коуч“ предполага 
определено ниво на образова-
ние и подготовка от стра-
на на специалиста, на кого-
то ние доверяваме живота, 
работата, кариерата, взаи-
моотношенията си. При ра-
ботата с коучър съществу-
ва риск да чуем съвети, кои-
то той е почерпил и форму-
лирал единствено на базата 

на своя жизнен опит. 
В голямата си част коучъ-

рите действително са спе-
циалисти, които сами са се 
превърнали в такива. Това 
са хора, които са успели да 
постигнат целите си, мно-
го внимателно са анализи-
рали своето поведение и са 
готови да помогнат на дру-
ги да намерят собствен на-
чин за изменение на живо-
та. За да може обаче един 
човек да се нарече „коучър“ 
и да помага на други хора, 
той е длъжен да премине 
сериозна теоретична подго-
товка, да притежава съот-
ветните дипломи и свиде-
телства, които потвържда-
ват неговото образование. 
Принципно базово образова-
ние за професионалния ко-
учър може да е една от 
следните науки: медицина, 
психология или педагогика. 
От тези научни дисциплини 
са излъчени повечето прак-
тикуващи коучъри и психо-
терапевти. 
Международната федера-

ция по коучинг е приела 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 
в който много точно е ка-
зано какво може и какво не 
може да прави коучърът, но 
много зависи и от съвест-
та на конкретния човек. 
За какво да внимавате, 

че да не сбъркате в избо-
ра си на коучър? Наблюда-
вайте, питайте, интересу-
вайте се. Вслушвайте се в 
своята интуиция и в субек-
тивната си първа реакция. 
Бъдете готови да смените 
коучъра и да намерите друг, 
който може и да е с по-ма-
лък, но с далеч по-позити-
вен опит. 
За много от нас психоте-

рапията си остава едно не-
понятно определение, което 
предизвиква само недоверие-
то ни. Освен това форми-
раната по времето на со-
циализма представа, че пси-
хически здравият човек не 
може да посещава психоте-
рапевт, често не ни поз-
волява да се обръщаме към 

такива хора, въпреки че 
усещаме необходимост от  
това. Възможно е именно 
тези особености на нацио-
налната ни менталност да 
стимулират интереса към 
лайфкоучинга – метод, чи-
ето главно предимство са 
прагматичният подход и 
отсъствието на медицинска 
асоциация, под чиято шапка 
би могъл да се подслони. В 
същото време 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ МУ 
НЕ БИВА ДА СЕ 
НАДЦЕНЯВАТ 

Не е по силите на този 
метод да замени психоте-
рапията. Психотерапевтът 
много тънко улавя и най-
фините трептения на ду-
шата на своя клиент. Ко-
учърът няма такава задача, 
той се съсредоточава вър-
ху възможностите на изпъл-
нението на целите и не се 
впуска в подробности от 
друго естество, които оба-
че в много случаи се оказ-
ват ключови. 
По мнение на специали-

стите коучингът е 

ПОЛЕЗЕН НАЙ-ВЕЧЕ 
В ДЕЛОВАТА СФЕРА 

НА ЖИВОТ

Той помага на амбициозни 
мениджъри по-добре да раз-
берат себе си, както и да 
мотивират и да овладяват 
своите подчинени. Коучин-
гът е полезен и на тези, 
които са в началото на 
своя професионален път и 
искат да развият у себе си 
качества, които да им по-
могнат да напреднат в ка-
риерата, максимално ефек-
тивно да изявят себе си. 
Коучингът от своя страна 
не бива да се опитва да за-
меня вече съществуващите 
професионални направления, 
оказващи помощ на човека, 
и в частност психологиче-
ското консултиране. За вас 
пък главното е да се убе-
дите, че имате срещу себе 
си професионалист с опит, 
който е в състояние да по-
могне точно на вас.
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В
ъв Великобритания 
3,5 млн. жени взи-
мат противозачатъч-
ни таблети – това 

е най-популярната форма 
на контрацепция в Обеди-
неното кралство. Обясне-
нието е, че при правилен 
прием тези комбинирани 
препарати (съдържат ес-
троген и прогестерон) са 
ефективни до 99%. Освен 
това притежават и ле-
чебен ефект, гарантират 
минимален риск от различ-
ни нарушения на обмяната 
на веществата.
За първи път контрацеп-

тивни таблетки са били 
одобрени за продажба през 
1960 г. в САЩ. Противоза-
чатъчните хапчета, които 
купуваме днес, съдържат 
само 1,2% хормони от пър-
воначалната доза. Твърди 
се, че приемът на хапчета-
та от най-ново поколение 
не само че не вреди, но е 

и полезен за здравето. За-
щото науката и медицина-
та не стоят на едно мяс-
то, а се развиват. Според 
последни изследвания пове-
чето жени експерименти-
рат с повече от два вида 
антибебе хапчета, докато 
открият подходящото за 
себе си. В процеса на тър-
сене на най-ефективното 
те, естествено, се сблъск-
ват с някои странични 
ефекти, като натрупване 
на излишни килограми, рез-
ки спадове на настроение-
то, загуба на либидо... Ос-
вен това битуват съмне-
ния, че приемът на орал-
ни контрацептиви, освен 
че влияе зле на фертил-
ността (способността за 
зачеване), води и до пред-
разположение към определе-
ни видове ракови заболява-
ния. Така ли е всъщност? 
Ето каква информация от-
крихме.

РУНД 1

РИСК ОТ РАКОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

 КОНТРАЦЕПТИВИТЕ НАМАЛЯВАТ 
РИСКА ОТ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Според последни изслед-
вания редовният прием 
на орални контрацептиви 
действително намалява ри-
ска от ракови заболявания. 
Особено през периода преди 
настъпване на климактери-
ума. Едно от най-задълбо-
чените изследвания по този 
въпрос е на университета 
в Абърдийн и доказва, че 
общият риск от онкологич-
ни заболявания е намалял с 
12% при жените, използва-
щи оралната контрацепция 
като метод за предпазване 
от бременност. При това 
този ефект се запазва в 
продължение на 15 години, 
след като приемът на таб-
летките е бил прекратен. 

Изключение правят тези 
представителки на нежния 
пол, които са взимали ан-
тибебе хапчета без прекъс-
ване повече от 8 години 
(приблизително 25% от из-
ползващите противозача-
тъчни таблетки) – за тях 
рискът от ракови заболява-
ния се увеличава с 22%.

 ПРЕДПАЗВАТ ОТ РАК 
НА ЯЙЧНИЦИТЕ

Оралните контрацептиви 
ежегодно спасяват живота 
на повече от 3000 жени 
в Европа, предпазвайки ги 
от рак на яйчниците. Тези 
резултати се подкрепят 
от изследване на „Бритиш 
джърнал ъв кансер“ (Бри-
танско списание за рака), а 
също и от мащабно изслед-
ване на Центъра за изслед-
ване на рака в университе-
та „Дюк“ (Duke University 

Medical Center) в Северна 
Каролина, които доказват, 
че всички форми на орална 
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ОНОВА
  
НА РИНГА
хапчехапче
ГОВОРИ СЕ, ЧЕ ТЕ ПРЕДИЗВИКВАТ РАК, НО СЪЩО И ЧЕ 
ПРЕДПАЗВАТ ОТ НЕГО. ЧЕ ПРЕДОТВРАТЯВАТ НЕЖЕЛАНА 
БРЕМЕННОСТ, НО ПЪК ПОНИЖАВАТ ЛИБИДОТО. КАК 
ЕДНО ТОЛКОВА МАЛКО ХАПЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТОЛКОВА 
ПРОТИВОРЕЧИВО И ДА ПОВДИГА ТОЛКОВА МНОГО 
ВЪПРОСИ?! ЩЕ СЕ ПОСТАРАЕМ ДА ОТГОВОРИМ НА НАЙ-
ВАЖНИТЕ ОТ ТЯХ В ТАЗИ СТАТИЯ.

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ 
ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНИТЕ 
ТАБЛЕТКИ
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контрацепция намаляват 
риска от заболяване от 
рак на яйчниците с цели 
50%, като най-ефективни 
са оралните контрацепти-
ви, съдържащи висок про-
цент прогестерон.

 НАМАЛЯВАТ РИСКА ОТ 
КОЛОРЕКТАЛЕН РАК (РАК НА 
ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО)

При жените, приемащи 
противозачатъчни контра-
цептиви, рискът от разви-
ване на колоректален рак се 
понижава с 20% по данни 
от изследвания на италиан-
ски учени. Според тях за-
слугата за това е на естро-
гена, съдържащ се в таб-
летките, който понижава 
количеството жлъчни кисе-
лини. Твърди се, че именно 
повишеното количество на 
жлъчни киселини води до за-
боляване от рак на дебело-
то черво. 

НО...
 ТЕ УДВОЯВАТ РИСКА 

ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ РАК 
НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

Според изследване, пуб-
ликувано в списание „Лан-
цет“ (The Lancet), жените, 
приемащи орални контра-
цептиви, действително са 
изложени на риск от за-
боляване от рак на ший-
ката на матката. Колко-
то по-продължителен е 
приемът на таблетките, 
толкова по-голям става и 
този риск. Вероятността 
от развитие на този рак 
е два пъти по-голяма при 
дамите, които в продъл-
жение на години без пре-
късване са приемали орална 
контрацепция, в сравнение 
с тези, които никога не 
са се възползвали от анти-
бебе хапчетата. Ако оба-
че приемът на контрацеп-
тиви бъде спрян, след 10 
години рискът отново на-
малява до същата степен, 
както при жените, които 
никога на са ползвали таб-
летки. 

 ПОВИШАВАТ РИСКА 

ОТ РАЗВИТИЕ НА РАК НА ГЪРДАТА

Подробно изследване в 
САЩ, проведено неотдав-
на, доказва, че при жените 
в постменопауза (след ме-
нопаузата), които са прие-
мали орални контрацептиви 
преди раждането на първо-
то си дете, рискът от за-
боляване на рак на гърда-
та е с 44% по-голям, от-
колкото при жените, кои-
то никога не са използвали 
таблетки антибебе. Смята 
се, че това е свързано с 
естрогена, съдържащ се в 
комбинираните орални кон-
трацептиви.

РЕЗУЛТАТ: 3:2 ЗА ХАПЧЕТО

РУНД 2

ХОРМОНИ ПОД КОНТРОЛ

 КОНТРАЦЕПТИВНИТЕ ТАБЛЕТКИ 
МОГАТ ДА ЛЕКУВАТ ПМС

Изследвания, проведени в 
САЩ, показват, че физи-
ческите и емоционалните 
симптоми, които изпит-
ват много жени седмица 
преди менструалния си ци-
къл в резултат на хормо-
налните промени, са значи-
телно по-малко при жени-
те, които приемат орал-
ни контрацептиви. В из-
следването са участвали 
700 жени, 72% от които 
са се оплакали от различни 
проявления на ПМС – спад 
на настроението, сълзли-
вост, депресивни състоя-
ния... След редовния прием 
на контрацептиви оплаква-
нията им намалели практи-
чески наполовина. 

НО...
 ВОДЯТ ДО ПОСТЕПЕННА ЗАГУБА 

НА ЛИБИДОТО

Ако сравним списъка със 
странични ефекти, предиз-
викани от противозача-
тъчни таблетки от раз-
лични марки, на първо мяс-
то в този списък без-
спорно се нарежда загуба-
та на либидо. Оралните 

контрацептиви възпрепят-
стват производството на 
тестостерон, който вли-
яе на сексуалните жела-
ния. Освен това контра-
цептивните препарати по-
вишават нивото на глобу-
лина (свързващ полов хор-
мон, изписван на латиница 
за по-кратко SHBG), кой-
то блокира тестостерона. 
Това притъпява страстта 
и намалява вероятността 
за постигане на оргазъм. 
До настоящия момент се 
е смятало, че тези проце-
си са обратими, но неот-
давна изследване на амери-
кански учени доказа, че ни-
вото на SHBG е 3 или 4 
пъти по-високо при жени, 
прекратили приема на про-
тивозачатъчни, в сравне-
ние с жени, които нико-
га не са приемали такива 
хапчета. 

РЕЗУЛТАТ: НЯМА ПОБЕДИТЕЛ!

РУНД 3

ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ

 ТЕ НЕ ВЛИЯЯТ НА 
ФЕРТИЛНОСТТА

Ново изследване, направе-
но в САЩ, констатира, че 
на жените, спрели приема 
на антибебе хапчета, не им 
трябва повече време да заб-
ременеят в сравнение с же-
ните, които никога не са 
употребявали орални кон-
трацептиви. От 2064 жени, 
взели участие в изследва-
нето, 21% са били бремен-
ни след първия менструален 
цикъл след приключване на 
приема на таблетки. Това 
е сравнимо с естествена-
та вероятност за настъп-
ване на бременност. Година 
след приключване на приема 
на таблетките 79% от же-
ните са били бременни. Това 
показва, че женският орга-

Бела, брой 7 (137), 2009 53



низъм не се нуждае от „въз-
становителен“ период след 
спирането на противозача-
тъчните, за да се осъщест-
ви зачатие. Това твърдение 
е отживелица. 

НО...
 ТЕ МОГАТ ДА МАСКИРАТ 

ПРОБЛЕМИ С ФЕРТИЛНОСТТА

Противо з а ч атъчните 
таблети ви гарантират 
„фалшива“ редовна мен-
струация и затова редица 
фактори, които влияят на 
фертилността, могат да 
останат незабелязани от 
вас. Най-разпространеният 
от тях е синдромът по-
ликистозни яйчници, кой-
то с годините може да ос-
тане недиагностициран при 
жени, приемащи антибебе 
таблетки. 

Редовните менструации 
вследствие приема на анти-
бебе хапчета могат да при-
крият нередовните менстру-
ални цикли, провокирани от 
синдрома поликистозни яйч-
ници. Но щом жените прес-
танат да взимат противо-
зачатъчни таблети, на тях 
много често им се налага да 
се преборят с този проблем, 
свързан с понижената функ-
ция на фертилността. 

 МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ 
ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ВИ 
КЪМ МЪЖЕТЕ 

Ако изведнъж забележите, 
че започват да ви привли-
чат по-груби мъже в срав-
нение с времето, преди да 
започнете приема на кон-
трацептивни таблети, да 
знаете, че това е нормално. 

Група психолози неотдавна 
откри, че жените, приема-
щи орални контрацепти-
ви, предпочитат мъже тип 
мачо пред по-нежните мъже 
тип юноша бледен.

РЕЗУЛТАТ: НЯМА ПОБЕДИТЕЛ!

РУНД 4

КАК ВЛИЯЯТ НА 
СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА 

СИСТЕМА

 НАМАЛЯВАТ РИСКА ОТ АНЕМИЯ

Около 8% от жените стра-
дат от анемия заради недос-
тиг на желязо в организма. 
Една от основните причини 
за това се явява загубата на 
кръв по време на менстру-
ация. Противозачатъчните 
таблети правят менструал-
ния цикъл по-краткотраен, 

а самата менструация – не 
толкова обилна, което пък 
прави загубите на желязо в 
организма минимални. 

 ТЕ МОГАТ ДА ПОНИЖАТ 
РИСКА ОТ СЪРДЕЧНОСЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Дълги години се смяташе, 
че контрацептивните таб-
летки повишават кръвното 
налягане. Последни изслед-
вания, направени в САЩ, 
обаче доказаха, че жените, 
приемащи контрацептивни 
таблетки, в 8% от случа-
ите са намалили риска от 
сърдечносъдови заболявания, 
включително от сърдечни 
пристъпи и инсулти. Уче-
ни от университета в Де-
тройт заключили, че това 
се дължи на естрогена в съ-
държанието на препарати-
те. Естрогенът възпрепят-
ства образуването на отла-
гания по стените на кръво-
носните съдове. 

НО...
 УВЕЛИЧАВАТ РИСКА 

ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА ТРОМБОЗИ

Това е така. Но този риск 
е минимален. При жените, 
които не употребяват кон-
трацептивни таблетки, се 
диагностицират 5 случая 
на тромбоза на дълбоките 
вени на 100 000 жени го-
дишно. При жените, при-
емащи таблетки, цифрата 
може да се повиши до 25 
случая на 100 000 жени на 
година. Пушенето при при-
емане на противозачатъч-
ни хапчета е много негати-
вен фактор и увеличава до 
30 пъти вероятността от 
образуване на тромби. 

 БЛАГОПРИЯТСТВАТ 
НАПЪЛНЯВАНЕТО

Изследванията показват, 
че приемът на такива таб-
летки води до натрупване 
на излишни килограми. За-
това лекарите често пре-
поръчват препарати с ни-
ско съдържание на естро-
ген, от които се напълнява 
значително по-малко. 

РЕЗУЛТАТ: НЯМА ПОБЕДИТЕЛ!
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– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ ПРИЕМЪТ НА КОНТРАЦЕПТИВИ И БЕЗ СЕДЕМДНЕВНО ПРЕКЪСВАНЕ?

– Хормоналните таблетки могат да се приемат в непрекъснат режим в 2 случая. Първия – при медицински 

показания за лекуване на прогресираща ендометриоза. В този случай се назначава 6-месечен курс без пре-

късване. Във втория случай, ако на жената є е препоръчана орална контрацепция с цел предпазване от не-

желана бременност, непрекъснат режим на прием за отсрочване на менструацията е оправдан само в слу-

чаи, при които няма да има никакви противопоказания. Не забравяйте, че и в двата случая трябва да се кон-

султирате с лекар, защото единствено той може да определи режима на прием. 

– КОЛКО МАКСИМАЛНО ДЪЛГО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ПРИЕМЪТ НА ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНИТЕ ТАБЛЕТКИ?

– Последни изследвания показват, че нискодозираните препарати могат да се приемат до 5 години без пре-

късване, отчитайки обаче, че по данни на онкогинеколозите този срок на прием не намалява вероятността 

от заболяване на рак на яйчниците с 50%. 

– ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ ТАБЛЕТКИТЕ ПРЕДИЗВИКВАТ БЯЛО ТЕЧЕНИЕ?

– Гъбички от типа Сandida се явяват патогенни микроорганизми само при определени условия – иначе при-

състват във влагалището на всяка жена. Най-важното е тяхното количество да не надвишава допусти-

мите норми. Пероралният прием на хормонални препарати по принцип не влияе на биоценозата (популация-

та) им във влагалището. Предписването на контрацептиви, които се поставят директно във влагалище-

то, може обаче да доведе до промяна на флората на влагалището при жени, склонни към дисбактериози. При 

поява на кандидозен колпит (възпаление на влагалището, съпроводено с гъсто бяло течение) следва да се 

обърнете към лекар, а също и да препоръчате медицински преглед и на половия си партньор. 

ВЪПРОС – ОТГОВОР
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Т
е са по-често срещани 
в детска възраст, но 
и възрастните не са 
застраховани от инци-

денти със зъбите. Важно е 
да знаете как правилно да 
реагирате, ако ви се случи 
нещо от долуизброеното. 

КОНТУЗИЯ

Получава се при пряк удар 
в зъба. Ако се развие въ-
трешен кръвоизлив в зъба, 
се налагат незабавното му 
умъртвяване и кореново ле-
чение, за да се избегнат са-
моумъртвяването и потъм-
няването на зъба впослед-
ствие. Ако ударът е бил 
лек, зъбът може само леко 
да се изпили, за да не се 
травмира при стискане на 
зъби.

ЛУКСАЦИЯ

се нарича изместването на 
зъба от мястото му. В 
този случай зъбът трябва 
да се намести и шинира. Но 
има и някои по-особени си-
туации. Ако например зъбът 
е вбит в костта, може да 
се остави да пробие нано-
во сам, като постоянно се 
следи дали е жив, или не. 
Ако не е, се провежда ко-
реново лечение. Ако става 
дума за млечен зъб на паци-
ент до 2-годишна възраст, 
той не се лекува. На па-
циенти от две и полови-
на до 5-годишна възраст зъ-
бът се вади, за да не се ув-
реди зародишът на посто-
янния зъб, но се поставя 
местопазител на мястото 
на извадения зъб, за да не 

се съберат там съседните 
зъби и за да се направи мяс-
то да пробие постоянният. 
На деца над 5-годишна въз-
раст млечният зъб направо 
се вади, без да се поставя 
местопазител.

ФРАКТУРА

Това е счупване на зъба. 
Ако е счупено само ръбче 
от зъба, проблемът се ре-
шава чрез заглаждане в зъ-
болекарския кабинет. Ако е 
счупена част от коронка-
та, се прави пломба. Ако 
е засегната пулпата на 
зъба, той задължително се 
умъртвява. Ако счупването 
е по-голямо, зъбът се обли-
ча в металокерамична ко-
ронка.
При счупване на ниво 

шийка зъбът се умъртвява 
и се поставя щифт. При 
коренова фрактура решени-
ето зависи много от ниво-
то и вида на самата фрак-
тура. Но най-често се при-
лагат умъртвяване и шини-
ране на зъба. Ако счупване-
то е косо или надлъжно на 
корена, зъбът се вади. Ако 
е счупено само кореновото 
връхче, може да се наложи 
изваждане само на връхче-
то, в случай че то е пре-
дизвикало възпаление.

ЕКСПУЛСИЯ

се нарича механичното из-

биване на зъба. Понякога, 
ако след избиването кост-
та е здрава, падналият из-
бит зъб може да бъде вър-
нат на мястото му чрез 
реплантация. Колкото по-
бързо се реагира в такъв 
случай, толкова по-голям е 
шансът организмът да при-
еме зъба. Ето и още ня-
колко важни неща, които 
трябва да знаете, за да е 
успешна реплантацията. 
Избитият зъб не бива да 

оставя на сухо! Най-лес-
но е, докато стигнете до 
зъболекарския кабинет, да 
държите зъба в устата си, 
за да го мокри слюнката 
ви постоянно. Евентуално 
можете да го сложите и в 
прясно мляко. 
След като стигнете при 

зъболекаря, той обработва 
зъба, правейки му корено-
во лечение (в краен случай 
то може да се направи и 
2 седмици след репланта-
цията). Мястото, където 
ще се реплантира зъбът, се 
почиства под упойка и са-
мият зъб се поставя там, 

като се шинира за съсед-
ните зъби, за да се обез-
движи. Ако се изчака пове-
че от 2 часа след избиване-
то на зъба или пък зъбът 
е стоял сух до отиването 
на зъболекар, успеваемост-
та на реплантирането му е 
минимална. Ако се действа 
бързо, има голям шанс зъ-
бът да се срасне с кост-
та и да остане в устата 
и 10 години след инцидента. 
Корените на такива зъби 
обаче винаги се разграждат 
(макар и бавно във време-
то) и след определено вре-
ме реплантираният зъб се 
отхвърля от организма.
За поставянето на точ-

на диагноза при различните 
травми от голямо значение 
е качеството на рентгено-
вата снимка. Грешката при 
разчитане на снимката може 
да коства изваждането на 
зъб, който може иначе ус-
пешно да бъде излекуван. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

ТРАВМИ 
НА ЗЪБИТЕ
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„Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-често ужасно прозаични. 

Толкова прозаични, колкото обикновено е и самият живот.“ 

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

К
онстантин седеше и мълчеше, 
загледан в кутията цигари пред 
себе си. Очите му бяха тъж-
ни и влажни след разказа, кой-

то току-що беше приключил. Беше 
толкова отчаян, че ми се прииска на 
мига да направя чудо. Но чудесата в 
психотерапията се правят стъпка по 
стъпка, сесия след сесия, месец след 
месец, а може и година след година. 
Дори когато животът ни изненада с 
нещо дребно, трябва ни повечко вре-
ме, за да свикнем с новата ситуация 
и с новите обстоятелства. А какво 
остава, когато се налага да променим 
формирани с години черти на харак-
тера, навици, възгледи, нагласи, вярва-
ния, стереотипи! 
И все пак исках бързо да направя 

нещо, така че Константин да може 
поне за кратко да изпита състоя-
ние на 

ЛЕКОТА И УВЕРЕНОСТ В СЕБЕ СИ 
което толкова му липсваше в момен-
та. Исках поне за миг да му върна 
надеждата, стремежите и вярата. Да 
бъда нещо като неговата „светлина в 
дъното на тунела“, която да го сти-
мулира по време на терапията. Погле-
днах часовника, набързо прецених ос-
таващото до края на сесията време 
и без повече да обмислям, казах:
– Искам да ти предложа да напра-

вим нещо сега. Избери си един стол. 
Константин огледа набързо каби-

нета и посочи най-близкия до него 
стол. 
– Избирам си ето този. 

БЕШЕ ДЪРВЕН СТОЛ ОТ 80-ТЕ 
– „видял“ и „преживял“ доста през 

годините. Реставриран наскоро, има-
ше приемлив външен вид, но единият 
му крак се въртеше около оста си. 
Леля Данче, чистачката, всяка вечер 
завинтваше този крак уж в правил-
ната посока, но той продължаваше да 
си се върти, накъдето му падне. Ина-
че столът беше здрав и нямаше риск 
да се падне от него. 
Аз обаче възразих на Константин: 
– Този е малко счупен.
– Е, няма значение – прекъсна ме 

Константин, – аз ще внимавам.
– Не, не! За това, което ще правим, 

ще ти е нужен по-стабилен стол, 
върху който се чувстваш удобно и 
сигурно. Избери друг и го постави в 
средата на стаята. 
– Добре! – Отвърна той и започ-

на да оглежда внимателно всичките 7 
стола в помещението, включително и 
моя зад бюрото, и продължи: – Тога-
ва може ли да е този? 
– Може – отговорих му и той оти-

де да примъкне едно голямо кресло 
от ъгъла към средата на стаята. 
В този момент в главата ми изплу-

ва спомен за друг мой пациент, който 
много обичаше да сяда на това кре-
сло и впрочем също се казваше Кон-
стантин, за по-кратко, Косьо. Косьо 
беше на 4 години. Слабичък и дребен 
за възрастта си, той се покатерва-
ше на креслото, след което се завър-
таше върху него, за да може да сед-
не, и краката му висваха от 

„ПРЕСТОЛА“ 
(така наричаше той този голям фо-
тьойл). Само в тази поза Косьо ус-
пяваше да застане очи в очи с мен. 

Иначе трудно успявах да срещна по-
гледа му, докато си говорим. Възка-
чеше ли се обаче на „престола“, той 
сякаш порастваше с няколко години. 
Но това е една друга история... 
– Готово. Така добре ли е? – попита 

ме Константин, донамествайки теж-
ката мебел в средата на стаята. 
– Да, добре, само мъничко назад го 

премести, за да имаш повече мяс-
то отпред. Такааа. Застани сега пред 
него с десния хълбок напред. Стегни 
юмруците си. Стисни ги здраво! Още 
по-здраво! Стегни и раменете сега. 
Такааа... А сега затвори очи и запо-
чни да дишаш бавно. Бавно! Както 
си стоиш в тази поза, спомни си за 
Ивана, Лора, Мария... Въобще за всич-
ки твои неуспешни връзки, за които 
току-що ми разказа. Спомни си хора-
та, които наистина са се държали с 
теб по недостоен или жесток начин. 
Спомни си тези, които са те нара-
нили най-силно, най-дълбоко и които 
би искал да забравиш. Представи си, 
че те всички стоят в този момент 
пред теб. Позволи си да почувстваш 
отново болката, която някога в ми-
налото са ти причинили. Спомни си 
я добре. Почувствай я! Чувстваш ли 
колко горчиво боли? Сега се запитай 
какво трябва да си си мислел за себе 
си тогава, та си могъл да изтърпиш 
такова едно поведение, такова едно 
отношение на другите към теб? Ми-
слел ли си, че 

НЕ ЗАСЛУЖАВАШ 
НИЩО ПО-ДОБРО? 

Че това е максимумът, който мо-
жеш да получиш, та затова трябва 

Н и с к о 
САМОЧУВСТВИЕ
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато четете историите, които раз-
казвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. Можете да се 
обадите на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обадете се на приятелка-
та си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.
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да търпиш? Защото няма кой да те 
хареса, в теб няма кой знае какво 
да се оцени? Мислел ли си, че не си 
достоен за любов и уважение? Да?... 
Сега си поеми дълбоко въздух и си за-
дай следния въпрос: „Искам ли сега, в 
този момент, да се отърва от тази 
ужасни мисли за себе си?“ Задай си 
въпроса и се вслушай в отговора на 
душата ти. Ако отговорът е „да“, 
представи си как събираш всичките 
тези болезнени чувства, които си из-
питвал, идиотските мисли, които си 
имал за себе си, обидата и огорчени-
ето, които си преглъщал, и ги про-
жектирай мислено върху стоящите 
пред теб бивши любовници. Само си 
представи 

КАК СТОВАРВАШ ВСИЧКАТА 
ТАЗИ БОЛКА

обратно върху тях. Обърни внимание 
на това, как се чувстват те. Ужас-
но, нали? А сега искам да си пред-
ставиш, че държиш в ръката си го-
лям флакон спрей. Представи си как 
го насочваш към тях. Натискаш бу-
тона и почваш да пръскаш. Не от-
лепяш пръста си от бутона, дока-
то не го изпръскаш целия. Постепен-
но образите на твоите жени се об-
гръщат от мъглата на спрея, докато 
накрая се окажат затворени в голям 
латексов балон. Сега те са отделени 
от теб. Отстранени от теб. Поеми 
дълбоко въздух и усети какво е да си 
свободен от тях. Сега си предста-
ви, че в другата ръка държиш 
голяма остра игла. Аха, виж-
дам, че по лицето ти преми-
на лека усмивка. Вече знаеш 
какво ще те накарам да на-
правиш? Точно така. Когато 
си готов, пробий с игла-
та големия балон и наблю-
давай с удоволствие как 
казва „пук“ и после бързо 
изчезва във въздуха. Тези 
жени сега са далеч от 
теб. А заедно с тях и 
болезнените чувства и 
преживяванията от 
миналото. А сега 
седни удобно на 

стола. Затвори очи и дишай нормал-
но. Обърни внимание как се чувстваш 
като човек 

СВОБОДЕН ОТ БРЕМЕТО 
НА СВОЕТО МИНАЛО 

Усети прилива на енергия от нови-
те възможности, които те очакват. 
Усети силата на увереността и под-
крепата. Усещаш ли вече лекотата и 
порива отвътре? Наслади се на това 
състояние. Задръж го в душата си и 
му се наслаждавай дълго. А аз ще ти 
задам няколко въпроса. Обърни внима-
ние на отговорите, които ти идват 
веднага наум. 

1. Какво мислиш за себе си в слу-
чаите, когато все пак откриваш, че 
си привлякъл сродна душа? 2. Какъв 
мислиш, че си бил в този момент? 
3. Мислиш ли, че трябва да си бил 
симпатичен? 4. Мислиш ли, че с нещо 
трябва да си бил интересен? 5. Ми-
слиш ли, че с нещо трябва да си 
бил заслужил вниманието на другите? 
6. Кои трябва да са били тези неща, 
мислил ли си? 

Представи си, че сега към теб пъ-
тува твоята желана, единствена „по-
ловинка“. И това е шанс, който не 
бива да изпускаш. Ти се страхуваш, 
че още не си готов, че няма с как-
во да я посрещнеш. А с всяка мину-
та времето за подготовка изтича. 
Спри да тичаш обезумял насам-на-
там и помисли какво вече можеш да 
є предложиш, ако позвъни в този мо-
мент на вратата ти. В случай че си 
забравил, ще се опитам да помогна – 
може би това е 

ТВОЯТА ГОТОВНОСТ 
ДА ДАДЕШ ЛЮБОВ 

Може би топлината и романтич-
ността, които излъчваш. А може 
това да е твоят идеализъм. Творче-
ският ти дух... Да не изреждам ос-
таналите ти таланти...

7. А сега помисли за следното: ако 
в този момент тя можеше да види 
отнякъде живота ти, щеше ли ти да 
си напълно доволен от това, което 
ще види тя? 8. Щеше ли това, кое-
то ще види, да є хареса според теб? 
9. Дали няма някои неща, които би 
искал да промениш преди пристигане-
то є? Започни да живееш така, като 
че ли това се е случило. 
Той отвори очи и продължаваше 

да не казва нищо. Трябваше да му 
дам известно време, за да дойде на 
себе си. Аз също мълчах и не каз-
вах нищо. 
– За миг сякаш усетих, че съм друг 
човек – бавно заговори той. – 
Беше ми хубаво... Но реалности-
те са други...

– Някои реалности можем да 
променяме. Особено тези, кои-
то са вътре в нас. Но за това 
трябва време. И работа. Сега 
исках само да ти дам възмож-
ност да се докоснеш до това 
и да знаеш, че то е възмож-
но, и ще се радвам, ако съм 
успяла. 
– Хм! – усмихна се той.
– А другия път ще погово-
рим повече за това...

– Да. Готов съм.
(Следва) 
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

ЖОНИ 
ЕП УКРОТЕНИЯТ ГАМЕН

ЗА НЕГО СЛАВАТА Е КАТО ОТРОВА. ЗАТОВА ТОЙ ПРАВИ ВСИЧКО 
ВЪЗМОЖНО ДА Я ИЗБЕГНЕ. ДА, ДЖОНИ ДЕП НАИСТИНА НЕ Е БОЛЕН 
ОТ ЗВЕЗДНА БОЛЕСТ. НО НЕСТАНДАРТНИТЕ МУ РОЛИ И БУНТАРСКОТО МУ 
ПОВЕДЕНИЕ ГО НАПРАВИХА ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗВЕЗДИ НА ХОЛИВУД. 
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВО МИСЛИ ТОЙ ПО ВЪПРОСА.

Снимки © „Прооптики“
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Д
жони дълги години 
води война с Холи-
вуд – с този Холи-
вуд, който може да 

издигне обикновено момче до 
върха, но после да го запра-
ти в ада. Деп е от хора-
та, които трудно се нагаж-
дат към стереотипи. Вина-
ги си е бил такъв. Затова, 
когато за първи път се до-
косва до славата със сериала 
„Джъмп Стрийт 21“, той 
прави нещо, което никой не 
очаква от него. „Не исках да 

направя кариера, като се поя-

вя без риза на екрана – обясня-

ва после той. – Исках да обръс-

на главата си и веждите си. И 

го направих за ужас на всички. 

Не обвинявам младите звез-

ди, които с голямо удоволст-

вие позират полуголи за тий-

нсписанията. Те просто не мо-

гат да устоят на предложени-

ето да спечелят бързи пари, но 

след две години никой няма да 

е чувал за тях. Аз никога не съм 

целял това.“ Заради тези 

СТРАННИ ДЕМОНСТРАЦИИ 
заради скандалите, наркоти-
ците и потрошените хотел-
ски стаи името на Джони 
Деп дълги години докарва ки-
сели физиономии върху лица-
та на босовете на големи-
те студиа. Джони обаче не 
се притеснява от това и се 
снима в мрачни и противоре-
чиви артфилми, с които пе-
чели уважението и на специ-
алистите в бранша, и на ре-
довите зрители. А след изя-

вата му като Джак Спароу 
в „Карибски пирати: Про-
клятието на „Черната пер-
ла“ ненавижданият от мно-
зина актьор се превърна в 
най-търсената и високопла-
тена звезда. За този филм 
той получи и нещо, което 
винаги му се изплъзваше – 
номинация за „Оскар“. 
Деп има вече общо три 

номинации, а сега предстои 
да го видим в ролята на 
най-известния американски 
гангстер, която, нищо чуд-
но, най-накрая и да му до-
несе позлатената статуе-
тка. Не че той толкова 
държи на нея...

АБСОЛЮТЕН КОШМАР

– може би това е най-точ-

ното определение за дет-
ството на Джон Крис-
тофър Деп Втори. Той е 
кръстен на баща си, кой-
то заради работата си на 
инженер постоянно пътува 
из Америка. С него е и се-
мейството му и покрай не-
прекъснатото местене об-
становката вкъщи е дос-
та изнервена. Най-трудно с 
всичко това свиква изтър-
сакът Джони. „Бяхме като 

истински номади. Докато на-

върша 15, сменихме между 

30 и 35 къщи. Винаги бях не-

познатият, новакът, момче-

то, което никой не познава, и 

ми беше много трудно да на-

мирам приятели“ – признава 
бъдещата звезда. 
Той наистина е странно 

„ОБЩЕСТВЕНИ ВРАГОВЕ“

Може би няма по-подходящ избор от Майкъл Ман за създаването на биографичен филм за най-прословутия гангстер в исто-

рията на САЩ. Режисьорът на „Жега“ обещава истинско зрелище с три банкови обира, две бягства от затвора и ефектни 

престрелки. А вместо Де Ниро и Пачино от двете страни на закона са Джони Деп и Крисчън Бейл. Деп е в ролята на легендарния 

обирджия Джон Дилинджър, за когото обирането на банки е като детска игра. Преследван от закона, заедно със своята банда от 

„обществени врагове“ той се превръща в герой на масите. Джони, чийто дядо е имал контрабанден магазин в Кентъки по време-

то на сухия режим, признава, че е израснал, идеализирайки бандити като Дилинджър: „Някои хора могат и да не се съгласят, но ми-

сля, че той е бил един истински Робин Худ. Дилинджър е знаел, че часовникът тиктака и ако сега не е най-подходящото време да 

си изкараш добре, кога ще е?!“ Така че когато Ман му предлага ролята, не е трябвало да го увещава дълго. А и Деп е адски развъл-

нуван, че се снима в истинското легло на гангстера и в личната му баня, в която по стените все още са запазени дупките от 

куршуми. Режисьорът описва Дилинджър като разбивач на женски сърца, със зализана назад черна коса, известен със своите 

ГРАЦИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ОБИРИТЕ 

В неговия образ има нещо от капитан Джак Спароу, и по-точно, нещо от самия Деп. „Деп е невероятен – казва Ман. – Смятам, че 

едно от нещата, които го привлякоха към героя, е, че има определена тъмна страна от неговия живот, която му помага да от-

крие прилика с Дилинджър. „Обществени врагове“ като цяло е биография на престъпника, чийто вид на филмова звезда и любов 

към картечниците са го превърнали в обществен враг №1 през първите години от основаването на ФБР. Но историята нямаше 

да бъде пълна, ако той нямаше своя силен противник Мелвин Първис (Бейл). Той е дясната ръка на Джон Едгар Хувър и неговото 

все още прохождащо ФБР и е известен с това, че е заловил повече „обществени врагове“ от всеки друг федерален агент.“ 

Бела, брой 7 (137), 2009 59



дете и често има проблеми 
в училище. Бяга от часове-
те и бързо излиза от кожа-
та си. Веднъж дори заплаш-
ва със саморазправа учите-
ля си по физическо. Кога-
то е на 12 години, буйният 
младеж вече пуши. Малко 
след това в списъка с пре-
грешенията се включват 
алкохолът и наркотиците. 
Освен това Джони се за-
бърква в кражби и вандали-
зъм. Изгубва девственост-
та си на 13-годишна въз-
раст. Нищо чудно, че 

СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА 
В „ПРОПАДАНЕТО“ МУ

е рокендролът. Джони от-
крива любовта си към му-
зиката, когато за първи 

път посещава църквата на 
чичо си – ревностен пас-
тор фундаменталист. До-
като чичо му проповяд-
ва, племенникът се опияня-
ва от госпълите. По-къс-
но момчето получава пода-
рък от майка си – елек-
трическа китара за 25 до-
лара, в която влага цяла-
та си енергия. След като 
открадва учебник по кита-
ра с акорди от местен му-
зикален магазин, Деп се за-
тваря в стаята си и се 
мъчи да свири, налучквай-
ки мелодията на „Дим над 
водата“ (Smoke оn the Water) 
на „Дийп пърпъл“ и някои 
от хитовете на „Лед Це-
пелин“. Постепенно рокму-
зиката го обсебва изцяло и 

той събира група съмишле-
ници от квартала. Те се 
наричат съвсем подходя-
що „Бед бойс“ (Bad Boys – 

„Лоши момчета“) и започ-
ват да свирят по домашни 
партита класики на „Бий-
тълс“ и Чък Бери. Кога-
то Джони навършва 16 го-
дини, може да се похвали, 
че изкарва по 25 долара на 
вечер със своята група из 
нощните клубове на Флори-
да. Убеден, че е поел в пра-
вилната посока, той напус-
ка училище. Родителите му, 
които междувременно се 
развеждат, обаче му заявя-
ват, че щом може да мине 
без образование, значи може 
и да се издържа без тяхна 
помощ. Размислил, младият 

рокер решава да се срещ-
не с директора на училище-
то си, за да измоли за себе 
си втори шанс като уче-
ник. Директорът обаче му 
отказва и го подтиква да 
продължава да се занима-
ва с музика, защото според 
него това било единствено-
то нещо, на което Джони 
се бил отдал изцяло. 
Повлияни от „Клаш“ (The 

Clash), Елвис Костело и 
„Ю ту“ (U2), „Бед бойс“ се 
прекръстват на „Кидс“ (The 

Kids) и поемат по мечта-
ния път на славата, подгря-
вайки групи като „Токинг 
хедс“ (Talking Heads), „Ра-
монес“ (The Ramones), „При-
тендърс“ (The Pretenders) и 
Иги Поп. Вдъхновени от 
успеха, „Кидс“ се местят 
в Лос Анджелис, надявай-
ки се да се сдобият с до-
говор с голяма звукозаписна 
компания. Това обаче така 
и не се случва. Макар и без 
договор, Деп все пак нами-
ра тук 

ЛЮБОВТА НА 
ЖИВОТА СИ 

Едва навършил 20 години, 
той вече е женен за Лори 
Ан Алисън. Тя е гримьорка 
в киното и е с пет години 
по-голяма от него. Тъй като 
групата няма много ангажи-
менти, Джони си търси ра-
бота, за да издържа семей-
ството. Продава химикалки 
по телефона, щампова те-
ниски, работи като серви-
тьор и в строителството. 
Един ден съпругата му из-
мисля спасително решение 
– кара го да стане актьор. 
Самата Лори Ан го запоз-
нава със своя приятел Ни-
кълас Кейдж, който тогава 
прави първите си стъпки 
в киното. Двамата с Джо-
ни си пасват моментал-
но и са неразделни от су-
трин до вечер. Кейдж го 
запознава със своята ком-
пания кинаджии и успява да 
го срещне с агентката си. 

Джони като Дилинджър

Бела, брой 7 (137), 200960



Тя е очарована от Деп и 
му урежда прослушване за 
бъдещия хит „Кошмар на 
Елм Стрийт“. Деп обаче не 
е особено въодушевен от 
идеята, но се явява на кас-
тинга, одобрен е от режи-
сьора и така дебютира в 
киното.
Тъй като поставя музика-

та на първо място, Джони 

НЕ ГЛЕДА СЕРИОЗНО 
НА КИНОТО 

Въпреки успеха на филма 
и добрите отзиви за иг-
рата му той предполага, 
че няма да се снима пове-
че. Но след разпадането на 
„Кидс“ доскорошният ро-
каджия решава да продъл-
жи с актьорството. След 
като участва в глупова-
та секскомедия, се записва 
в едно актьорско училище. 
Съвсем скоро идва добра-
та новина, че е одобрен за 
роля в шедьовъра на Оли-
вър Стоун „Взвод“. За жа-
лост повечето сцени с Деп 
са отрязани при монтажа. 
След това се снима в ня-

колко отдавна забравени тв 
сериала, единият от които 
обаче постига изненадващ 
успех – „Джъмп Стрийт 
21“ се превръща в абсолю-
тен хит сред тийнейджъ-
рите. Младият актьор оба-
че въобще не е очарован 
от всеобщото внимание на 
журналистите и феновете 
към него. В опитите си 
да скъса с лигавия имидж 
от сериала той се отдава 
на безпаметно пиянство и 
наркотично опиянение. „Ни-

кога не съм искал да бъда цен-

тър на внимание. Единстве-

ният начин да се спася от 

това беше с помощта на ал-

кохола. Не изтрезнях в про-

дължение на години“ – при-
знава Джони. 
Другият начин, с който 

той „притъпява болката“, 
са жените. След развода си 
с Лори Ан Деп започва да 
ги сменя като носни кър-
пи. И всяка следваща е го-

лямата му любов, и с вся-
ка той бърза да се сгоди. 
Дори признава, че това не-
гово поведение се дължи на 
несигурността, която бил 
изпитвал като дете. Но 
пък бурните му връзки с 
Уинона Райдър (той е пър-
вият мъж в живота є) и 
с Кейт Мос (заради която 
на няколко пъти има сблъ-
съци със силите на реда) 
разнасят 

СЛАВАТА МУ 
НА ЛОШО МОМЧЕ 

Все пак животът на Джо-
ни се променя коренно, след 
като среща Ванеса Паради. 
Той обича да разказва как 
разбрал, че тя ще е же-
ната на живота му, още 
при първата им среща в 
Париж. „Бях отседнал в един 

хотел във френската сто-

лица. Един ден видях Ване-

са в другия край на фоайето. 

Всъщност видях само гърба є, 

но бях поразен. А тогава дори 

не знаех какъв страхотен чо-

век е и каква страхотна май-

ка ще стане“ – казва Деп. 
Ванеса му ражда две деца 

– Лили-Роуз Мелъди и Джак, 
с които той обожава да 
гледа анимационни филми 
вкъщи. Покрай тях Джони 
се отказва от един от по-
роците си – пушенето. 
Днес някогашният бунтар 

е семеен човек, който пре-
карва по-голяма част от 
живота си във френската 
провинция. И все още е об-
себен от навика си да пъ-
тува. Този навик не го е 
напускал от дете. И днес 
Джони често е на път с 
Ванеса и децата, сновейки 

МЕЖДУ САЩ, 
ФРАНЦИЯ И КАРИБИТЕ 

където семейството при-
тежава къщи. Когато рабо-
ти обаче, Деп не може да 
понесе мисълта, че е далеч 
от семейството си. „Сти-

гаш до един момент, в който 

трудно запазваш самообла-

дание, ако не ги виждаш чес-

то“ – споделя той. Затова 
двамата с Ванеса правят 
всичко възможно да водят 
децата със себе си. Въпре-
ки че Лили-Роуз и Джак 
имат уникалния шанс да го 
гледат как работи, нямат 
възможност да гледат фи-
лмите му. „Те не са готови 

за всичките ми филми. Всъщ-

ност гледаха „Чарли и шоко-

ладовата фабрика“, което 

адски ме изнерви. Бях изпла-

шен, че ще се върнат вкъщи и 

ще кажат: „Тате, повече къс-

мет следващия път.“ Но те 

се върнаха и цитираха репли-

ки от филма, което беше из-

ключително приятно.“ 
За Деп най-хубавото нещо 

е, че децата му все още 
не могат да оценят ефекта 
от славата му на актьор. 
А той самият споделя, че 
вече се снима само във фил-

ми, с които се надява де-
цата му да се гордеят след 
време. А чувства ли се про-
менен след огромния успех 
на „Карибски пирати“, чия-
то четвърта част е в про-
цес на подготовка? „Успе-

хът не промени моята работ-

на етика, моя подход и отно-

шение към работата. Имал 

съм голям късмет в този биз-

нес и много добре знам, че ако 

всичко върви добре тази сед-

мица, на следващата всичко 

може да изчезне и отново да 

започна да свиря на китара 

или да продавам химикалки. А 

то наистина може да се слу-

чи, защото си е истинско чудо 

това, че все още си намирам 

работа в киното. Винаги съм 

казвал, че не съм алергичен 

към комерсиалния успех. Ва-

жен е начинът, по който сти-

гаш до успеха.“ 
Ивайло ТОДОРОВ
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

– КАКВО НОВО ОКОЛО ТЕБ, 

ВИЛИ?

– Около мен непрекъснато има нови 
неща... Съвсем скоро започнах нов 
спектакъл в Сатиричния театър с 
партньора ми от  „Денсинг старс“ 
Атанас Месечков, с Нона Йотова и 
Емилия Радева. Премиерата беше през 
май. Паралелно с това готвя и ди-
пломен спектакъл с Пламен Марков 
в академията. И, разбира се, се оп-
итвам да посещавам редовно лекции, 
за да не изоставам с материала. Ре-
кламно лице съм на марката за дре-
хи „Фокс“, снимам фотосесии, а пре-
ди месец завърших снимките на „Уни-

версален войник“ с Жан-Клод ван Дам 
и Долф Лундгрен. Имах честта да из-
пълнявам главна роля, което си е ис-
тински комплимент за всеки актьор, 
особено сред по-младите. Скоро ще 
се състои и премиерата на нов стра-
хотен български филм на Анри Кулев, 
където изпълнявам роля на принце-
са! Въпреки всички тези ангажименти 
очаквам още нови предложения. Много 
ми се работи! Искам непрекъснато да 
се усъвършенствам, работейки. Един-
ствено в това виждам смисъл.

– ЗВУЧИ СТРАХОТНО! НО ВСЕ 

ПАК ТИ СИ САМО НА 22 ГОДИ-

НИ. ПОВЕЧЕТО ОТ ВРЪСТНИЦИ-

ТЕ ТИ НЯМАТ ТАКИВА АМБИ-

ЦИИ, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА АНГА-

ЖИМЕНТИ. НЕ СЕ ЛИ УМОРЯ-

ВАШ ПОНЯКОГА? НЕ ТИ ЛИ СЕ 

ИСКА ДА ЗАХВЪРЛИШ ВСИЧ-

КО И ДА СЕ НАСЛАЖДАВАШ НА 

ЖИВОТА?

– При мен насладата от живота 
идва с работата. Освен това съм чо-
век, който умее да си разпределя вре-
мето и да съчетава добре ангажимен-
тите си, независимо дали са лични, 
или професионални. Млада съм, енер-
гична съм, животът е пред мен, ня-
мам право да изпитвам умора! Ако в 
разцвета на младостта и силите си 
не работя и не се развивам, кога ще 
го правя?! Имам и трудни моменти, 
разбира се, когато се чувствам зле 
емоционално. Тогава танцувам. Обожа-
вам да танцувам – отдавам се на вся-

ВИОЛЕТА МАРКОВСКА:

„МНОГО 
МИ СЕ 
РАБОТИ!“
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ка една мелодия, на всяка една стъпка, 
на всяко едно движение. Е, и аз изли-
зам понякога да се забавлявам, но не 
бих си простила, ако започна да пре-
карвам повече време по заведения, от-
колкото в работа. Висенето по заве-
дения в чудене кого да си хвана за га-
дже ми се струва безпредметно. Ня-
мам право на такава безотговорност. 
Родителите ми не са известни, тряб-
ва сама да се доказвам на себе си и на 
хората. Но това не ми тежи, защото 
обичам работата си. Тя ми дава много 
повече стимул и енергия, отколкото 
биха ми дали мързелуването и почив-
ката. Аз съм амбициозен човек, който 
се стреми към непрекъснато усъвър-
шенстване и независимост. Изискват 
се силен дух и безкомпромисност, осо-
бено към самия себе си, за да оцелееш 
в този вълчи свят. Не разчитам на 
никого освен на себе си и на подкрепа-
та, която получавам от майка си. Ня-
мам богат приятел, който да ме из-
държа. За мен е важно друго – да об-
щувам с успели хора, споделящи моите 
принципи, възпитание и начин на жи-
вот. Хора, артисти по душа. С Наско 
например се забавлявам най-добре. Обо-

жавам да излизаме заедно по заведения вечерно време! 
– ИМАШ ЛИ ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛИ СРЕД АКТЬОРСКА-

ТА ГИЛДИЯ?

– Имам, но не са много. Една от най-близките ми колежки 
и приятелки е Александра Сърчаджиева. Тук е моментът да 
є кажа, че много я обичам! Обичам също и Филип Аврамов, 
Нона Йотова, Христо Мутафчиев – хора, които винаги са ме 
подкрепяли и уважавали! 

– УСЕЩАШ ЛИ ПОНЯКОГА ЗАВИСТТА НА СВОИ КО-

ЛЕЖКИ? КОНКУРЕНЦИЯТА ГРАДИВНА ИЛИ ДЕГРАДИВ-

НА Е В ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО?

– Усещала съм завистта на мои колежки, откакто се пом-
ня. Голяма част от тях ме смята за надменна и предвзета, 
защото не контактувам с тях. Но както вече споменах, оби-
чам да се обграждам с успели и интелигентни хора, а не със 
завистливи и злобни. Те само биха ме напрегнали. От малка 
отсъствам от училище заради рекламни ангажименти и вина-
ги се е намирал някой, който да опетни името ми в мое от-
съствие. На такива хора отговарям с пълно безразличие. Не 
трябва да ти пука в този живот, уверявам се в това с всеки 
изминал ден. Човек трябва да си подарява малко самочувст-

С партньора си от тв играта Dancing Stars 

Атанас Месечков
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вие и увереност от време на време, 
дължи си го! 

– КАКВА Е ЦЕНАТА, КОЯТО БИ 

ПЛАТИЛА, ЗА ДА НЕ СЛЕЗЕШ НИ-

КОГА ОТ ВЪРХА? С КАКВО БИ 

НАПРАВИЛА КОМПРОМИС И 

С КАКВО НЕ БИ НАПРАВИЛА В 

ИМЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

СИ РАЗВИТИЕ?

– Аз плащам тази цена години на-
ред, лишавайки се от типичните мла-
дежки трепети и вълнения. Въпреки 
това не съжалявам за нищо. Един-
ственото, с което не бих направи-
ла компромис обаче, е достойнство-
то ми. Не бих загърбила развитието 
си като актриса и като личност за-
ради мъж, който се опитва да доми-
нира над мен и да ме унижава, за да 
се чувства по-силен. Възпитавана съм 
да бъда уверена и самостоятелна. Не 
бих преживяла реплики от типа „Тя 
получи ролята, защото преспа с еди-
кого си“. Все пак един ден, живот и 
здраве, ще бъда майка, която ще въз-
питава морални ценности у своите 
деца. Не искам те да бъдат ощетени 
от това заради мои грешки от мина-
лото. Затова съветът ми към всич-
ки е никога да не правят неща, от 
които след време биха се срамували. 
Те тежат цял живот! 

– В КОЙ МОМЕНТ СИ СТРАДАЛА 

НАЙ-МНОГО? КОЕ Е НАЙ-ГОЛЯ-

МОТО ТИ РАЗОЧАРОВАНИЕ ИЛИ 

ГРЕШКА В ЖИВОТА? 

– Нямам такива трусове, слава богу! 
Като изключим смъртта на баща ми, 
всичко друго е преодолимо. Майка ми 
и аз се грижим една за друга – тя 
за мен, аз за нея. Като цяло не съм 
имала кой знае какви разочарования, 
нито в личен, нито в професионален 
план, за което благодаря на господ. 
Вярна съм на себе си и не съжалявам 
за нито една своя постъпка или ре-
шение в даден момент.

– СПОМЕНА БАЩА СИ. КАКВО 

БЕШЕ ДЕТСТВОТО ТИ? КАК ТЕ 

ВЪЗПИТАВАХА РОДИТЕЛИТЕ ТИ? 

КОЙ ТЕХЕН УРОК ИЛИ ДУМА ЩЕ 

ПОМНИШ ВИНАГИ?

– Бях на 6 години, когато баща ми 
почина, така че нямам много спомени 
с него. Няма да забравя обаче, че ме 
наричаше „Вили Белята“, защото не-
прекъснато правех някоя пакост. Имах 
прекрасно детство, защото съм била 
много обичано дете, а това е най-ва-
жното. Майка ми постоянно повтаря-
ше и досега повтаря: „Хляб и сол яж, 
но спи спокойно!“ А от баща си пом-
ня: „Хвърли зад теб, за да има пред 
теб!“ Аз съм възпитавана в духа на 
християнските добродетели и вярвам, 
че има сила, която ми помага.

– ЧЕСТО СПОМЕНАВАШ МАЙКА 

СИ. ТЯ ЛИ Е НАЙ-БЛИЗКИЯТ ТИ 

ЧОВЕК? КАКВО БИ ИСКАЛА ДА 

Є КАЖЕШ, А ВСЕ ОЩЕ НЕ СИ?

– Всичко съм є казала. Тя е моята 
най-вярна приятелка.

– СЪЖАЛЯВАШ ЛИ ЗА НЕЩО В 

ЖИВОТА СИ? ИМА ЛИ ЧОВЕК, 

КОГОТО СИ НАРАНИЛА И ОТ КО-

ГОТО ИСКАШ ДА ПОЛУЧИШ 

ПРОШКА ЗА НЕЩО?

– Не, няма такъв, освен ако не съм 
го обидила неволно. Но няма нищо 
срамно в това човек да се извини, на-
против – достойно е.

– НА КОГО СЕ ВЪЗХИЩАВАШ? 

КОГО СЪЖАЛЯВАШ? 

– Възхищавам се на успелите хора! 
На онези, които са постигнали всич-
ко с много труд и воля. Възхищавам 
се на родителите, отглеждащи деца 
в неравностойно положение – възхи-
щавам се на тяхната сила и дух, за-
щото едва ли е лесно да се живее с 
такава тегоба. Мъчно ми е за безпо-
мощните възрастни хора, които ни-
как не са рядкост в нашата държава. 
Това се отнася и за бездомните ку-
чета – една подобна гледка е в със-
тояние да ме срине. Що се отнася до 
това, кого съжалявам, съжалявам оне-
зи, които мислят, че с пари могат да 
си купят всичко – образование, лю-
бов, здраве, щастие, култура, инте-
лект, възпитание. Такива хора надали 
са стъпвали някога в театъра...

– ТИ СИ ПОПУЛЯРНА ЛИЧ-

НОСТ. КАКВО ПРАВИШ, КОГА-

ТО ИМАШ НУЖДА ДА ОСТАНЕШ 

САМА И ДА СЕ АБСТРАХИРАШ 

ОТ ВСИЧКО И ВСИЧКИ? КАК РЕ-

ЛАКСИРАШ НАЙ-ПЪЛНОЦЕННО?

– Релаксирам най-вече когато сни-
мам филм. Обожавам да ходя на те-
атър, на фитнес и на сауна. Прият-
но ми е да се разхождам безгриж-
но, „придружена“ от цигара и чашка 
кафе, без грим и пози. Мога да се на-
слаждавам цял ден на красивата бъл-
гарска природа. Обичам да събирам 
тен на плажа, да плувам, да говоря с 
одухотворени хора за театър, лите-
ратура и балет. Те да ми разказват, 
а аз да ги слушам... Обичам да ми раз-
казват за извънземни, за звездите, за 
зодиите, за всичко. Много съм любо-
питна. Така „крада“ важен опит, чу-
вам и друга гледна точка, а това е 
много важно за професията ми. По-
някога пък имам настроение да изля-
за с готина компания, да си пийна, да 
се натанцувам едно хубаво и после да 
спя цял ден.

– А КАКВИ СА ТВОИТЕ ТРИКОВЕ 

ЗА ПЕРФЕКТНА ФИГУРА? КАК 

УСПЯВАШ ДА ИЗГЛЕЖДАШ ТОЛ-

КОВА ДОБРЕ? СПОРТУВАШ ЛИ?

Кадри от филма „Шивачки“
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– Всяка жена си има периоди, в 
които понапълнява и не се чувства 
добре. По същия начин е и с мен. 
Не мислете, че винаги съм изглежда-
ла перфектно, и аз съм човек. Държа 
много на здравословния начин на жи-
вот, въпреки че пуша и пия от вре-
ме на време. По отношение на хра-
ната съм много капризна: спазвам мо-
нодиета, т.е. ям една и съща храна 
през целия ден, а на следващия – дру-
га. Спортът е съществена част от 
здравословния начин на живот. Спор-
тувам. Един от моите трикове е да 
мия зъбите си по-често – така ог-
ладнявам по-рядко. Също така мно-
го държа на качествената козметика, 
особено когато става въпрос за кожа-
та. Човек не бива да бъде прагмати-
чен в това отношение, напротив.

– НЯМА КАК ДА НЕ ТЕ ПОПИТАМ 

ВЛЮБЕНА ЛИ СИ В МОМЕНТА?

– Дa!
– СПОДЕЛЕНА ЛИ Е ЛЮБОВТА 

ТИ? КАКЪВ МЪЖ БИ СПЕЧЕЛИЛ 

СЪРЦЕТО ТИ? КАКВО НАЙ-МНО-

ГО ТЕ ВПЕЧАТЛЯВА У МЪЖЕТЕ?

– Слава богу, споделена е! Искам 
да знам, че човекът, с когото имам 
връзка, е съвестен и независим като 
личност. Най-важното е да ме оби-
ча и да подкрепя това, което върша. 
Ще бъде страхотно, ако ми показва 
поне от време на време, че съм най-
важното нещо в живота му. Нали-
це ли са тези характеристики, съм 
с него и само с него. Иначе съм без-
компромисна.

– КАКВО ТИ ДАВА ЛЮБОВТА? 

КАКВО ТИ ВЗИМА? ИЗЖИВЯВА-

ЛА ЛИ СИ НЕСПОДЕЛЕНА ЛЮ-

БОВ? ПЛАКАЛА ЛИ СИ ЗА МЪЖ?

– Не съм изживявала никога неспо-
делена любов – гледам да се пазя от 

нея, колкото и алогично да звуча. Не 
искам да познавам любовта в така-
ва светлина, не смятам такава любов 
за честна спрямо мен самата. Аз съм 
много ранима душа. За щастие реше-
нията, с кого да бъда и с кого – не, 
винаги съм взимала аз, не съм се ос-
тавяла да ме манипулират и употре-
бяват като вещ. Любовта ме моти-
вира и ми дава стимул да продължа-
вам смело напред. А дали съм плака-
ла за мъж – случвало се е, да, но си 
спомням детайлите бегло, беше мно-
го отдавна. Няма мъж, който да за-
служава тази чест, както и няма не-
заменими хора.

– РЕВНИВА ЛИ СИ? 

– Като всеки нормален човек аз 
също имам своите моменти на сла-
бост, разбирайте, на ревност. Но ако 

ревността е в нормални граници, тя 
е по-скоро полезна. Проблем е, кога-
то се превърне в параноя, защото па-
раноите развалят красотата в една 
връзка, а после и самата връзка. 

– БИ ЛИ ПРОСТИЛА ИЗНЕВЯРА?

– Ако разбера, че някой ми е изневе-
рил, без значение що за личност е, не 
правя компромиси. Предпочитам да не 
знам, ако се случи нещо подобно.  

– УДРЯЛ ЛИ ТЕ Е МЪЖ?

– О, не! Пази, боже! Но аз съм уд-
ряла шамар на мъж.

– ОТ КАКВО СЕ СТРАХУВАШ?

– От смъртта. Страхувам се и 
от болести, защото се чувствам без-
помощна пред тях, а това е най-
страшното.

– КОГА БЕШЕ ПЪРВАТА ТИ ЦЕ-

ЛУВКА? 

– За първи път се целунах с момче 
на 17 години. Беше прекрасно! Винаги 
ще помня тази първа целувка. 

– ВЯРВАШ ЛИ В ЛЮБОВТА ОТ 

ПРЪВ ПОГЛЕД?

– Не мисля, че вярвам в нея. Не 
мога да се влюбя в човек, когото не 
познавам. По-скоро би било някакво 
нетрайно увлечение.

– ПЛАЧЕШ ЛИ ЧЕСТО? 

– Ако трябва да бъда честна, плача 
рядко, предимно когато съм сама. 

– КОЯ ЧЕРТА ОТ ХАРАКТЕРА СИ 

БИ ПРОМЕНИЛА?

– Бих искала да съм по-концентрира-
на, много разсеян човек съм. Пожела-
вам си да бъда по-подредена, защото 
около мен е постоянен хаос. 

Интервю на Силвия НИКЛЕВА

С Атанас във вихъра на танца

С майка си
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Н
яма да я откриете на кар-
тата, но миризмата от 
запалено благоухание ще ви 
покаже пътя към нея.

СТОЛИЦАТА НИ ОБЛЕЧЕ САРИ 
и се изрисува с къна за първи път 
по време на първото издание на тра-
диционния фестивал „Ратха Ятра“, 
който между другото се чества на 
страшно много места по света. От-
тогава минаха доста години и колес-
ницата на бог Джаганат се превър-
на в обичайна гледка всяко лято за 
„Раковски“, „Попа“ и градинката пред 
НДК, където тържествено спира, за 

да се разгорят по тъмно и въглените 
на специалната огнена церемония.
Малко пї друг обаче е огънят, кой-

то гори в сърцата на няколко мо-
мичета, прегърнали златната възмож-
ност да изучават насред Балканите 
спецификите на индийския танц ба-
ратанатям. Този шанс за тях идва у 
нас с една италианка на име Вивиана 
Джентили, която започва да събира 
ученички и да им показва сигурно най-
отрупаните с ритуалност движения, 
познати в съвремието ни. Отделната 
стъпка, всеки малък жест са натова-
рени със своето символично значение 
и именно познаването на тези значе-
ния и от страна на танцьорите, и 
от страна на публиката прави бара-
танатям неповторимо преживяване.
Неочаквано сигурно и за самата нея, 

Джентили се оказва обградена от та-
ланти, за които е и тази история... 
Когато надянат своето сари и за-
вършат често неколкочасовия ритуал 
по гримирането си, последното, кое-
то ти хрумва за тях, е, че са българ-

ки. И това още преди да са направи-
ли първата стъпка на сцената.

ПЪРВАТА СТЪПКА НА МИНА

В индийската митология Вселена-
та възникнала именно в резултат 
на тази първа стъпка и първи звук. 
Дело са на Шива, който точно зара-
ди това е наречен и Танцуващия бог. 
Казват, че оттогава танцува непре-
къснато, а всяка танцьорка на бара-
танатям му се отдава чрез танца... 
Именно това усещане струи и от 
Мина. Ако искате, вярвайте, но тя е 
адвокат по професия. Да стои в кан-
тора и да съветва клиенти, е послед-
ното занимание, което би є хрумна-
ло в момента.
Мина напуска света на дребните 

тревоги и грижи именно когато об-
лича сари за първи път. Влюбва се 
в танца така безрезервно, че започ-
ва да търси възможности да усъвър-
шенства себе си. Намира ги в запоз-
нанството си с Вивиана, а по-късно 
и с нейния учител – един симпати-
чен индиец, при когото отива да изу-
чава баратанатям. Следващата стъп-
ка обаче е още по-отговорна, защото, 
когато танцуваш баратанатям, всич-
ки пътища водят към Индия. И по-
неже е оставила танцът да я води, 
в Индия Мина намира най-ценното – 
своя гуру. Оприличава отношенията 
си с Анита Гуха като сливане, като 
любовна история, която няма начало 
и край. И така се отдава на тан-
цуването, че я включват например в 
журита на конкурси за танци – да, в 
самата Индия.

ТЪЛКУВАТЕЛКАТА 
НА ТАНЦА РАСА ЛИЛА

За да научиш този танц обаче, лю-

ГРАДЪТГРАДЪТГРАДЪТ

Животът на Мина Паталенска се про-

меня, след като открива баратанатям. 

Оставя всичко останало, напуска работа-

та си и се отдава на танца. „Смея да кажа, 

че целият ми живот се преобърна. Имам 

чувството, че докато се старая и работя 

за танца, самият танц работи върху мене, 

върху живота ми, върху характера ми. Бла-

годаря му от сърце!“

?=2A2 Индия
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бов и себеотдаденост не са доста-
тъчни, трябва да си и... българка. Не 
само историята на Мина го доказва, 
чуйте и тази на едно друго българ-
ско момиче. Наричат го Раса Лила и 
именно с това име наскоро плакати-
те за неин концерт бяха залели Со-
фия. Раса Лила е родом от Благоев-
град и завършва Държавното хорео-
графско училище в София. После пе-
чели стипендия от Индийския съвет 
за културни взаимоотношения и... 
приказката започва.
Ако може да се говори за съвремен-

на история на баратанатям, именно 
Раса Лила я променя. Когато други-
те момичета от България я спомена-
ват, винаги го правят с дълбока въз-
дишка – това трябва да е въздиш-
ката на възхищението. Историята є 
инак е простичка: завършва майстор-
ски курс в Ню Делхи, след това за-
почва серия от участия в танцови-
те фестивали на Индия. Два пъти 
поред печели и тв състезание, което 

едва ли е просто един „Мюзик ай-
дъл“ в такава страна на хилядолет-
ни традиции. Танцува за президента 
и премиера на Индия – тя, една бъл-
гарка. Но истинското докосване от 
Шива получава, когато печели титла-
та „Натя Шри“, което ще рече Тъл-
кувателка на танца. Всички други мо-
мичета, които участват в това със-
тезание, са... индийки.

ЛЮБОВТА ПОМАГА НА МАЯ

За Раса Лила за първи път научих, 
докато Мая ми разказваше за учи-
лището, в което учи – „Ганеша На-
тялая“. Това, че и тя е българка, 
вече отваряло врати пред нея, ма-
кар че не намалявало усилията, ко-
ито трябва да полага, за да се учи 
на танца...
Последния път, когато я видях, по-

Мая получава диплома в училище след за-

вършване на учебната година.

Мая Жалова танцува на традиционния 

фестивал „Ратха Ятра“. За Индия го-

вори с обожание. „Това е мястото, където 

човек може да забрави за всички свои пред-

разсъдъци. Там открих правилото, че колко-

то и да закъсняваш, пак идваш навреме“, ще 

ти каже Мая, която е антрополог. Малко по-

късно обаче предупреждава, че крави с вен-

ци на главата и хора, облечени в бяло, няма 

да видиш. Просто реалността и там е ма-

териална!
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Раса Лила, снимана по време на един-

ственото си представление в София
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ВЕЛИКИТЕ ТАНЦЬОРИ НА ИНДИЯ СА ЗАПАЗИЛИ ТРАДИЦИЯТА

Баратанатям е изключително трудна солова техника, изискваща години 
на подготовка и практика, при която се използва всеки мускул на тяло-
то. За този стил мимиката е от огромно значение, тъй като тя изразя-
ва емоциите и чувствата.
Баратанатям предполага грация и сила, баланс и гъвкавост, огромна физи-

ческа издръжливост и безпогрешно чувство за ритъм. Движенията са пре-
цизни, многобройни и винаги симетрични.
В миналото е бил изпълняван в храмовете. Танцът е бил представян пред 

божествата като част от религиозните церемонии. Затова и съдържа до 
днес в пълната им палитра духовните традиции на Индия.

БАРАТАНАТЯМ
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скоро є се плачеше – за разлика от 
усмивките, на които е способна, ко-
гато танцува. Защото трябваше да 
избира – или да се върне в Делхи за 
следващата част от обучението си 
и да остави тук едногодишното си 

момче, или да остане в България и да 
разчита, че Шива ще я намери, къде-
то и да е.
Няколко дни след това разбирам, че 

е заминала, „за последно“, както уве-
рила тя всички наоколо си. Въпреки 
че със сигурност си дава сметка, че 
този танц е наистина за цял живот, 
както и споменът, който ми разка-
за – след един от семестрите реши-
ла да попътува из южните части на 
Индия, откъдето между другото про-
излиза и самият баратанатям. Пред 
един от храмовете стоял слонът на 
индиец, който те погалвал с хобот и 
после взимал артистично подадената 
му монета. Но при Мая се случило 
нещо по-необикновено. Монета няма-
ло, а само поглед. „Когато го погле-
днах в очите, сякаш потънах в тях“ 
– разказва ми, а аз се опитвам да 
си представя този момент, в който 
светът стихва и ти оставаш при-
кован в една точка, от която изви-
ра единственото ценно нещо на този 
свят – любовта.
Ето тази любов є помага в желани-

ето да танцува баратанатям все по-
добре, където и да се намира сега.

ПОСРЕЩНЕТЕ 
„НАТАРАДЖА“!

Между другото, преди да замине за 
пореден път за Индия, Мина напра-
ви един прелюбопитен експеримент 
заедно с още две момичета, в чия-
то кръв също живее баратанатям – 
Мариана и Марина. Те заедно сложиха 
началото на група „Натараджа“, ко-
ято подготви и първия спектакъл с 

индийски танци, игран на наша сцена. 
Впечатляващи бяха и те, и танците, 
впечатлена беше и публиката. Така се 
роди и нова сцена, за която светли-
ните на прожекторите не са доста-
тъчни. Защото на нея първата крач-
ка я прави винаги Шива.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

А това са „Натараджа“ (Мариана, Мина и Марина) след дебюта си

Марина Кошутова се приготвя да изле-

зе на сцената. „Баратанатям е едно 

истинско предизвикателство за тялото и 

за волята, за всичко“, обича да казва тя... 

Нейният първи учител също е Вивиана. По-

знава Индия само по разказите на своите 

приятелки и колежки, но чувства най-ва-

жното за тази далечна страна: „В Индия 

имаш достатъчно време да усетиш неща-

та, да ги осъзнаеш и после да ги предадеш 

на друг.“

Мариана Калицова завършва психология, 

но заедно с това не спира да танцува. 

Попада в училището на Мая „Ганеша Натя-

лая“, но като частен ученик. Това, което я 

посреща там, описва трудно: „Беше си поч-

ти като в казарма. Нямаше „не мога“, няма-

ше „не искам“. Беше изпитание дали наис-

тина харесвам този танц достатъчно, за 

да продължа...“
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Мая, седнала сред индийки в Индия
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„С
труваше ми много усилия да 
се съглася да изпълня желани-
ето на 13-годишната си дъ-
щеря и да я пусна на летен 

лагер – споделя 38-годишната Стефа-
ния. – Боях се, че там ще я обиж-
дат, че ще я ухапе кърлеж, че ще се 
удави в морето... Първите дни след 
заминаването є аз по различни пово-
ди є се обаждах на всеки час. Докато 
веднъж не чух в отговор: „Преста-
ни да ме безпокоиш напразно, защото 
тук вече всички ми се смеят заради 
непрестанните ти обаждания.“ 
Разбира се, Стефания не е един-

ствената притеснена майка. 

ЕСТЕСТВЕНИ ТРЕВОГИ 
Безпокойството на родителите е 

нормално, то предпазва децата, но 
дотолкова, доколкото може да ги 

предупреди за възможните опасности. 
Чувствайки тревогата на родители-
те, децата си изработват стратегия 
за оцеляване и е напълно възможно 
страхът на родителите им на прак-
тика да ги спре да се надвесват над 
прозореца и да пъхат пръстите си в 
контакта. 
С порастването на детето се про-

меня единствено предметът на роди-
телското безпокойство, но не и не-
говата природа. Затова и в безпокой-
ството трябва да имаме мярка. Без-
покоейки се по всякакъв повод, хипер-
болизирайки опасностите, ние проек-
тираме върху децата си собствените 
си опасения и провали. Този родител-
ски егоизъм ограничава естествени-
те нужди на детето преди всичко в 
потребността му от самостоятел-
ност. Неадекватните забрани спират 
развитието на детето и в резултат 
не му помагат, а му пречат да се на-
учи самостоятелно да възприема об-
кръжаващия го свят.

ВРЕМЕ ЗА ОПИТ

По време на ваканция се променят 
условията и ритъмът на живот в се-
мейството. Децата имат много сво-

бодно време и са способни с часове 
да се мотаят по улиците или да пре-
карват времето си пред компютъ-
ра. По-големите от тях мечтаят за 
дискотеки, за походи, за летен лагер 
с приятели. Родителите пък от своя 
страна залагат големи очаквания на 
ваканцията с надежда, че ще навак-
сат пропуснатото общуване с децата 
си, докато трае тя. В идеалните си 
планове разчитат, че заедно с децата 
си ще направят всичко, за което не 
им е оставало време през годината: 
ще ходят заедно на кино, ще проче-
тат и обсъдят заедно отдавна набе-
лязана книга, ще пътуват заедно из 
страната... И в отговор ще получат 
любов и благодарност от детето си, 
с което рядко им се удава случай да 
усетят истинска близост. 
Родителите смятат, че точно чрез 

интензивно общуване по време на ва-
канцията могат да наваксат пропус-
натото във времето. Както и да 
притъпят чувството на вина, че 
мама и тате не са били достатъчно 
добри родители. Чувството на вина 
обаче дезориентира родителите. Пре-
чи им да разберат от какво всъщ-
ност се нуждае детето им в този 

НАУЧЕТЕ СЕ ДА 
РАЗРЕШАВАТЕРАЗРЕШАВАТЕ

МНОГО РОДИТЕЛИ, КОИТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
ПУСКАТ ДЕТЕТО СИ НА ЛАГЕР, НА МОРЕ, 
НА ПАЛАТКА С ПРИЯТЕЛИ, НА ДИСКОТЕКА, 
НА ГОСТИ НА ВИЛАТА НА СЪУЧЕНИК, СА 
ОБЗЕТИ ОТ СТРАХ И ИЗПАДАТ В ПАНИКА 
ПРИ МИСЪЛТА, КАКВО ЛИ БИ МОГЛО ДА СЕ 
СЛУЧИ НА ДЕТЕТО ИМ. 

Бела, брой 7 (137), 2009 69



момент. И какви очаквания има от 
родителите си. Мама и татко тряб-
ва да са подготвени, че ваканционни-
те планове на детето и на възраст-
ните могат и да не съвпаднат. И 
това не бива да се превръща в повод 
за обиди и конфликти. 
Ваканцията трябва да бъде органи-

зирана така, че детето да има въз-
можност да прави това, за което не 
му е оставало време през учебната 
година. Не е задължително занимани-
ето да е необичайно или екзотично. 
Детето ви може да се зарадва и да 
се почувства полезно, ако му възложи-
те да свърши някаква домакинска ра-
бота. Или му разрешите да промени 
декора на стаята си например. Вслу-
шайте се в инициативата на детето 
си, след което ясно определете „по-
лето му за действие“, без да се на-
месвате в детайлите. 

ИЗКУСТВОТО НА ДОВЕРИЕТО

Как да прецените реалните рискове, 
без да ги преувеличавате или подце-

нявате? Реално си дайте сметка, че 
сериозните опасности на са чак тол-
кова много. Освен това често сме 
склонни да недооценяваме децата си. 
Все ни се струва, че те са малки и 
неприспособени към живота. 
Девет месеца в годината децата 

живеят в организираната система от 
време и пространство – в детската 
градина, в училище, в дневната зани-
малня. Ваканцията им дава възмож-
ност да изразят себе си. А за нас 
това време е възможност да прове-
рим и оценим доколко нашите рам-
ки и ограничения съответстват на 
насъщните потребности на детето. 
Нашата задача е да го предпазим и 
напътстваме, като го учим как да се 
държи в потенциално рисковани ситу-
ации. И сами да усвоим изкуството 
на доверието. 

КРАЧКА НАЗАД, ДВЕ НАПРЕД

Да се доверите на детето си, оз-
начава внимателно да наблюдавате и 
приемате успехите му. Така ще му 

помогнете да бъде уверено в себе си. 
Нашите деца не стават самостоя-
телни изведнъж. Това е възвратно-
постъпателен процес. През 1946 г. 
английските психиатри Джон Боулби 
(John Bowlby) и Мери Ейнсуорт (Mery 

Ainsworth) доказали, че детето опоз-
нава света, отблъсквайки се от „ба-
зата на безопасност“, която за него 
се явява възрастният. То има нужда 
да избяга, а след това отново да се 
върне под родителското крило. Кога-
то следващия път „избяга“, то ще е 
разширило завладяната лично от него 
територия. Ваканцията е идеалният 
момент да позволите на детето си 
да изпробва силите си в условия, адек-
ватни на вече усвоените от него зна-
ния за безопасност. Едно дете на 11 
години може да пренощува в палатка 
с приятели, но само ако палатката 
е опъната в двора на вилата ви. На 
17-годишна възраст може да отиде на 
поход с приятели за няколко дни, при 
условие че родителите му знаят с 
кого е и къде точно се намира. 

ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ

2–4 ГОДИНИ: ПЪРВИ ОТКРИТИЯ

А ако се изгуби на плажа или се удави?
Какво да направите? Ако сте край морския бряг, наглеждайте де-

тето си, но му оставете пространство за открития. Забраните на 

трябва да ограничават достъпа му до безопасната реалност. Дете-

то бяга, защото иска да знае: „Какво става там – на другия край на 

плажа?“ Да, разбира се, то може да падне, но на пясъка. Ако е под зор-

кото майчино око, това не е страшно.

6–10 ГОДИНИ: СПОРТЕН КЛУБ

Ако стане нещастен случай?
Какво да направите? Уверете се, че клубът е лицензиран и треньо-

рите са опитни професионалисти. Истината е, че единственият на-

чин напълно да обезопасите детето си е да го затворите между че-

тири стени. Рискувате обаче част от процеса му на порастване да 

не се случи. Детето трябва да изпита опасността, за да я разпозна-

ва и да може да є противодейства. А спортът е отлична възможност 

да се научи на това. 

10–12 ГОДИНИ: ЛЕТЕН ЛАГЕР

Ако там не се грижат за него? А ако 
стане обект на сексуални домогвания?
Какво да направите? Поговорете с него преди заминаването. Обясне-

те му кои са реалните опасности – риск от сексуално домогване или 

травми. За да предпазите детето си от тях, трябва да ги назовете 

и да опишете опасните ситуации и местата, където биха могли да се 

случат. Както и да се уверите, че детето е разбрало смисъла на пре-

дупрежденията ви. Постарайте се да се освободите от негативни-

те си мисли.

12–15 ГОДИНИ: НА ГОСТИ НА ПРИЯТЕЛ

Кой е приятелят? Кои са останалите 
от компанията?
Какво да направите? Определете приоритетите. Въпросът не е в 

това, дали трябва да пуснете детето да отиде на купон. (На тази 

възраст то има нужда помалко да си „почива“ от родителите.) Вие 

се опасявате, че синът ви или дъщеря ви ще попаднат в неподходяща 

компания и ще се занимават с „лоши неща“? Направете предварител-

но проучване, което да ви помогне да се избавите от страховете си: 

срещнете се с приятеля и с родителите му (няма среща – няма да има 

и купон!). Поставете ограничение за вечерния час.

16–17 ГОДИНИ: НА ДИСКОТЕКА

А ако има наркотици? А ако забрави за 
презерватива?
Какво да направите? Доверете са на детето си. На неговата въз-

раст е важен балансът между риска и готовността на младежа да се 

справи с него. Необходимо е да му обясните възможните опасности 

(смъртоносни – дрога, авария, алкохол) и рисковете, свързани със сек-

суалния живот. Да забранявате, е безполезно, затова по-добре е да се 

разберете: „Имам ти доверие, но установявам някои правила, които 

искам да спазваш.“ Например ако се договорите за времето, в което 

трябва да се прибере, изискайте телефонно обаждане, в случай че се 

наложи да закъснее. Спазването на тези правила е гаранция за спокой-

ствието на всички – на вас ще ви бъде спокойно пак да пускате дете-

то си, а то от своя страна ще се чувства сигурно. 
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МАМО, МОЖЕ ЛИ 
ДА ПОРИСУВАМ?
В

сички деца са талантливи. 
Креативни са заради самата 
си природа. Ако ви се стру-
ва, че вашето не проявява 

никакви таланти и не се интересува 
от нищо, значи просто не се е на-
мерило онова нещо, което да пробуди 
креативността му. Възможно е дете-
то ви да не се чувства спокойно и 
да му липсва свободата на духа, ко-
ято окрилява творците да творят. 
Или пък да не възприема творчество-
то като възможност да изразява себе 
си. Впрочем правенето на бели също 
е вид творчество. 

ДА ИЗРАЗЯВАШ СЕБЕ СИ 
Това само по себе си не е нито ху-

баво, нито лошо. Ако искате да по-
могнете на детето си да изразява 
себе си, определете му цели, които да 
придадат смисъл на спонтанното му 
себеизразяване. Кажете му например: 
„Покажи как биха „звучали“ радост-
та ти, желанието ти, гневът ти...“ 
Тогава детето разбира, че от него се 
очаква творчество, и започва да при-
дава на това особен смисъл. 
Наблюдавайте какво ха-

ресва вашето дете 
и към какво е на- с о -
чено неговото внимание. 
Ако обича да подражава, да копира 
движенията и походката на всеки-
го, когото види, у него вероятно има 
актьорски заложби и в такъв случай 
можете да организирате театър, да 
му създавате условия за т.нар. ролеви 
игри. Ако детето е внимателно към 
звуците, интонациите на речта, то-

гава то трябва да се развива в това 
направление. Водете го на концерти, 
устройвайте му музикални партита 
вкъщи, експериментирайте заедно със 
звуците на „домашни“ инструменти – 
лъжици, чаши и т.н. Можете да на-
правите цял оркестър. 

Желателно е от малки децата да 
участват в игри, които пробуждат 
творческата им активност. Игрите 
са нещо, в което 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ 
В тях основният закон е този на 

преобразяването. Да вземем за пример 
един най-обикновен предмет като ча-
шата. С нея можем да се занимава-
ме до безкрай. От обикновен съд да 
я превърнем в шапка, в лице на ня-
какъв герой и пр. С всеки предмет, 
който попадне в полезрението ви, 
може да се играе. А играта е път 
към развиването на творческо въ-
ображение. 

Ако детето изгуби интерес 
към игрите с „музикалните ин-
струменти“ или към сериозни-
те занятия с музикален пе-
дагог, не го обвинявайте, че 

не довежда нещата докрай. То 
може и да изгуби интерес към 
музиката, но в никакъв слу-
чай не бива да я намразва. 
Това е неговият път на 
творческо търсене. То 
трябва да разбере как-
во наистина му харес-
ва да прави и какво 
– не. За да разбе-
ре, че музиката не 
е неговото поле за 

творчески изяви, пър-
во трябва да опита да 
остане по-дълго време 

в това поле. А е въз-
можно и времето да не 

му е дошло, както се каз-
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ва, да се занимава с музика.
Оттук следва и другият важен из-

вод, че е от съществено значение не 
само да се опитате да предложите 
на детето си онова, което е подхо-
дящо за него, но и да го направите 
в подходящото време. Не започвай-
те веднага с наставления от рода на 
„За да можеш да свириш като цигу-
ларя по телевизията, трябва да поло-
жиш огромни усилия“. Особено в нача-
лото на подобни занимания (например 
посещения в музикална школа и уроци 
при музикален педагог) водещ тряб-
ва да бъде 

ПРИНЦИПЪТ НА 
УДОВОЛСТВИЕТО

Ето какво може да обясните на един 
малък композитор, който не иска да 
учи теория на музиката. Кажете му, 
че за да го има сутринта черно на 
бяло творението, което той е съз-
дал вечерта, трябва да знае нотите, 
за да го запише. Тогава детето непре-
менно би се съгласило да учи ноти. 
Някои родители смятат, че зани-

манията с изкуство не са толкова 
важни, ако детето така или иначе 
няма да става музикант, поет или 
художник. Не ограничавайте децата 
само защото според вас не отглежда-
те Моцарт или Пикасо. Освен това 
има творчески дейности, които са 
полезни за абсолютно всички деца. Ри-
суването е една от тях. Във възрас-
тта между 4 и 5 години то е основ-
ният начин за себеизразяване. Затова 
купувайте на детето си непрекъсна-
то скицници, бои и моливи. Можете 
дори да сложите руло с рисувателна 
хартия на стената и така ще може-
те да следите всичко, което вашето 
дете иска да ви каже с рисунките си. 
Ще разбирате в какво настроение е, 
за какво мисли. Рисунките му са сво-
еобразен дневник. 
По-голямото пространство 

помага на детето да се из-
разява по-добре. То рисува 
така, както диша – сво-
бодно, – и въобще не се 
грижи за това да създа-
де картина, която роди-
телите му непременно 
трябва да показват 
на всички. Отнача-
ло децата опо-
знават света, 
п р о к а р в а т 

своите линии в него, нанасят цвето-
ве, без изобщо да знаят какво е това 
баналност.
По думите на руския художник и 

писател Николай Кузмин „в началото 
беше детството, когато всеки от 
нас е бил гениален“. Децата започват 
да се затварят, когато върху тях за-
почнат да действат две „системи“ – 
комплексираните (или объркани) роди-
тели и учителите, които започват да 
учат детето на това 

КАК Е „ПРАВИЛНО“ 
И КАК Е „ПОДХОДЯЩО“ 

да се рисува. Неслучайно в края на на-
чалното училище талантът на дете-
то често пропада, защото училище-
то невинаги успява да развие, а вмес-
то това само експлоатира таланта 
и способностите му. Детето бива 
принудено да възпроизвежда вече съ-
ществуващите шаблони и изпада в 
творческа дупка. Другата пречка пред 
творчеството са родителските амби-
ции. Ако родителите предварително 
очакват някакви гениални резултати, 
ако притискат детето непременно да 
бъде по-добро от другите, желанието 
на момчето или момичето да рисува, 
музицира или съчинява може съвсем да 
атрофира. 
Ако родителят забележи у дете-

то си очевидни способности, то той 
трябва да направи всичко, за да ги 
подкрепи. Например интензивното раз-
витие на музикалния талант в дет-
ството може по-късно да помогне на 
детето да се превърне в един чуде-
сен програмист просто защото то 
ще възприема програмистките кодове 
като... ноти. Развитието на способ-

ностите на детето зависи не само 
от добрите учители, които се за-
нимават с него в конкретна посо-
ка, но и от внимателните, чувстви-
телни и креативни родители, които 
не „запушват“ творческите му спо-
собности. 
Творчеството дава на детето въ-

трешна свобода и възможност да се 
съхрани като личност. Именно това 
споделя Фридъл Дикер-Брандейс (Friedl 

Dicker-Brandeis), австрийска художнич-
ка и педагог, която провеждала за-
нимания по рисуване с чешки деца 
по време на Втората световна вой-
на. Децата 

СЪЗДАВАЛИ НАПРАВО 
НЕБИВАЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

но различни по своята небивалост, 
което било в пряка зависимост с ни-
вото на свобода, което различните 
деца били достигнали. Точно благода-
рение на творчеството на тях им се 
удавала възможност да се освободят 
поне за час от травмиращата ги за-
обикаляща реалност. На занятията, 
които австрийката провеждала, сво-
бодните теми се редували с пресъзда-
ване на натюрмортни композиции или 
прекопиране на готови картини. Изку-
ствотерапията била насочена на пър-
во място срещу страха. Чрез нея ав-
стрийката се опитвала да излекува 
децата духовно. Изкуството им дава-
ло усещане за свобода и „подреждало“ 
техните чувства и мисли. Пет хиля-
ди детски рисунки, както и конспект 
на лекции на Фридъл били намерени в 
дома на Фридъл Дикер-Брандейс след 
войната. Самата тя загинала в Осви-
енцим през 1944 г. Тези от учениците 
на австрийката, които успели да 

оцелеят след ужасите на концен-
трационните лагери, станали 
художници, изкуствоведи, дет-
ски психолози, лекари... Незави-

симо какъв е бил изборът им на 
професия, много от тях продъл-
жавали да гледат на света през 

нейните очи. 
Когато не знаем как да 
помогнем на детето, 
достатъчно е прос-
то да не му пре-
чим. Професорът 
по компютърни 
науки Ранди Пауш 
също говори за 
това в своя-
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Miss Summer Collection за всеки 

момент през лятото
Deborah Milano и Miss Bikini 

Original успяха да очароват дами-
те с Miss Summer Collection, която 
включва 5 продукта, подчертава-
щи секси блясъка на божествения 
загар с модерни за сезона цветове 
(лилаво, тюркоаз и златисто) и 
блестящи скъпоценни частички.
Очната линия Glitter eyeliner (пред-
лага се в 3 цвята) съдържа неж-

ни, блестящи частици, с помощта 
на които погледът ви ще забле-
сти. Сенките за очи Summer edition 

eye shadow са в два комбинира-
ни нюанса с две различни тексту-
ри – перлена (обогатена с микро-
перлени частички) и матова. Глан-
цът Extra Luminious Gloss ще искри 
върху устните ви с часове. Дъл-
готрайната бронзираща пудра 2 в 
1 Mat & Shimmering Bronzing powder 
съдържа частици за подсилване на 
тена. Формулата є е с SPF 15 и 
UV филтри, които предпазват ко-
жата от слънчевите лъчи и преж-
девременното стареене. Ултраблес-
тящият гел Glitter Paradise Ultra 

Shimmering Gel ще озари лицето и 
тялото ви. Продуктът е изключи-
телно подходящ за раменете и зо-
ната на деколтето. 

PureActive срещу 

несъвършенствата по кожата
Продуктите от тази серия на 
Garnier съдържат ефективен микс 
от две активни вещества – сали-
цилова киселина с максимална кон-
центрация от 2% и природен екс-
тракт HerbaRepair за възстано-
вяване и регенериране на кожата. 
Салициловата киселина неутрализи-
ра бактериите, на които се дължи 
появата на пъпки, намалява произ-
водството на себум и ексфолиира 
епидермиса. HerbaRepair е натура-
лен екстракт от боровинка, кой-
то ускорява възобновяването на 
клетките и заличаването на оста-
тъчни следи от белези по кожата. 
Продуктите от серията 
PureActive за активно действие 
срещу несъвършенствата на кожа-

та включват:  24-часов дълбоко 
хидратиращ и матиращ крем за 
лице  дълбоко ексфолииращ крем 
за почистване в дълбочина и от-
страняване на следите от несъ-
вършенствата  гел за дълбоко 
почистване на порите  лосион 
за намаляване на несъвършенства-
та  PureActive ролон с револю-
ционен охлаждащ метален аплика-
тор е уникален продукт за мигно-
вено облекчаване на дискомфорта 
при проблемна кожа. Свръхпочист-
ващата му формула намалява за-
червяванията.

Красиви новини

та... „последна лекция“. В Питсбърг-
ския университет от години се про-
веждат такива лекции, на които пре-
ди оттеглянето си професорите спо-
делят различни неща. Поканените да 
изнесат подобна лекция се опитват да 
отговорят на въпроса „Каква мъдрост 
щяхме да оставим на света, ако зна-
ехме, че това е последната ни възмож-
ност да го направим?“. Тъжния факт, 
че това е последната му лекция, про-
фесор Пауш подкрепил още в началото 
със снимки на десет големи смърто-
носни тумора в черния си дроб. Ранди 
Пауш почина през юли миналата годи-
на от рак на панкреаса. Месеци преди 
смъртта му клипчета с репортажи и 
части от знаменитата му лекция се 
пренасят в царството на световната 
мрежа. Книгата на Пауш „Последната 
лекция“ вече е издадена и у нас. Ето 
една малка част от 

ПОСЛАНИЕТО 
НА ПРОФЕСОР ПАУШ 

„Разкрепостените pодители са много 
важни за това, какъв човек ще стане 
детето им. Моля ви, ако някой ден 
детето ви грабне четка с боя и за-
почне да рисува по стената на ста-
ята си, като лична услуга към мен – 
не го спирайте!“ 
Като ученик в гимназията Ранди 

решил да изобрази върху стените в 
стаята си някои от нещата, които 
го вълнуват. 
„Исках да имам на стената си фор-

мулата на уравнение от втора сте-
пен. В едно квадратно уравнение най-
високата степен на една неизвестна 

величина е квадратът. И понеже си 
бях смахнат, реших, че това е нещо, 
което си заслужава да бъде прославе-
но. Непосредствено до вратата на-
рисувах: 

(...) Нарисувах семпла ракета с вер-
тикални стабилизатори. Нарисувах 
огледалото на Снежанка от приказ-
ката „Снежанка и седемте джудже-
та“ с надпис „Спомняш ли си, когато 
ти казах, че си най-красивата? Излъ-
гах!“ и т.н.
(...) Майка ми не остана очарована 

от новия изглед на стаята, но въпре-
ки това никога не пребоядиса стени-
те є, дори десетилетия по-късно, ко-
гато вече не живеех там. Нещо пове-
че – след време стаята ми се превър-
на в главна атракция за гостите, ко-
ито решаваше да разведе из къщата. 
Майка ми беше започнала да осъзнава, 
че хората се възхищават на рисунки-
те ми. И на самата нея, защото ми 
беше позволила да ги нарисувам.“ 
Интересното е, че децата ни често 

изобщо не се нуждаят от помощта 
ни, за да участват в творчески акт. 
Те само питат „Може ли да порису-
вам?“, на това вие само трябва да 
кажете „Да“. Грешката на много ро-
дители е, че тровят семейната ат-
мосфера с множество забрани, вместо 
да се учат от децата си. Възраст-
ните непрекъснато съзерцават, виж-
дат някакви възможности и толкова. 
Децата са съзерцатели и деятели ед-
новременно. 

ТВОРЧЕСТВО 
И ВЪЗРАСТ

3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Заниманията по развиването на музикалните 

способности предлагат на децата възмож-

ност да открият за себе си ритъма, звука, 

песните, да пробват сами да свирят на удар-

ни инструменти и пр. Някои специалисти смя-

тат, че в тази възраст децата могат да за-

почнат да свирят на пиано или цигулка. Дока-

то детето не е пристъпило към изучаването 

на сериозните предмети в училище, негово-

то съзнание притежава по-голяма гъвкавост. 

Запознайте децата си с шедьоврите на жи-

вописта, водете ги в галерии и музеи. Това е 

нещо, което можете да започнете от тази 

възраст, също както и с рисуването. Посеще-

нието в галерии и музеи обаче не бива да про-

дължава повече от час, защото в противен 

случай детското съзнание ще се пресити и у 

малчугана ще възникне чувство на отегчение. 

6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Художествените школи и студиа предлагат 

разнообразни занятия – по рисуване, керами-

ка, дори скулптура. Възрастта на участни-

ка определя и техническата сложност на за-

нятията. Часовете по солфеж започват на 

6-годишна възраст, а обучението в свирене-

то на инструмент – цяла година по-късно. Ча-

сове по пантомима и актьорско майсторство 

също могат да започнат около шестгодиш-

ната възраст на детето, при условие че на 

първо място трябва да бъде поставено удо-

волствието от играта, а не някакъв класи-

чески репертоар. Театърът може да се учи в 

група, а установяването на правилата позво-

лява съвместно творчество. 

7–8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Най-добрата възраст за занимания със спорт 

и танци.

9–12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Занимания с фотография, видеозаснемане, 

компютърна графика са любими на децата в 

тази възраст. Както на затворените, така 

и на прекалено емоционалните подрастващи 

помагат заниманията с театър и пластика. 

Те подпомагат себеизразяването, както и на-

мирането на контакт със собственото тяло. 

– b ±    b2 – 4ac
2a
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– Не можех да обясня на дъщеря си какво означава СССР и как се произнася.
– А какво означава думата „кореком“, аз и сега не мога да си я обясня.
– Корекция на комунизма.  (Бурен смях.) – Айде, стига глупости! Вицовете – после. – А по времето на социализма Емил Димитров направил, цитирам отговорни другари, „кавър на известната запад-нала певица Бийтълс“. Ха-ха-ха!

– Ние сега говорим за социализма с мека насмешка 

(дори не с ирония), с някакво странно умиление. Тези, 

които са пострадали от този строй, те едва ли биха 

седели на този разговор. Има не коренно различни, а 

космически различни гледни точки за това време. 

– Имало е такива, които са заслужавали да бъдат в 

лагери. 

– Каквоооо?! Как така са заслужавали?! Заради това, 

че животът му е смачкан и е казал един виц за Тодор 

Живков...

– Лагерите не са затвори. Там не попадаш заради 

това, че си убил или откраднал, а заради друго... 

– Филмът „Сезонът на канарчетата“ например много 

ме разтресе мен. 

– Мен пък ме подразни, защото беше направен, за да 

спечели СДС изборите тогава. 

– Все още не мога да повярвам, че наистина е имало 

лагери. Дори и когато гледах „Сезонът на канарчета-

та“, всичко ми се струваше супербутафорно. 

– Нормално, все пак филмът не е документален. 

– От друга страна, може и да е имало много по-

страшни неща от тези, представени във филма, за кои-

то ерудираното въображение на Евгени Михайлов не се 

е досетило. Защото, общо взето, мъчителите в лагери-

те са били някакви простаци. Прости и лоши хора. 

– За мен социализмът е духовна категория, съставна част от моето възпитание, от което и до ден днешен не мога 

да се освободя. 

– Не искам да говоря за социализма. Ставам тъжна, но не че ми е тъжно за соца, а защото имам чувството, че са 

ми откраднали времето. Откраднали са ми щастливото детство и книжките с хубави картинки, а не с... карикату-

ри. Не съм чела „Хайди“, защото там се пише за Коледа. А аз нямах Коледи, когато бях дете... 

– След като ми се „отвориха очи-
те“, започнах да разбирам социали-
зма. 
– Ми, то е така, за да разбереш, че 

си мокър, трябва да излезеш от во-
дата. 
– Има и пї жертви от мен. Аз 

поне не съм била в затвора.
– И аз мога да кажа, че съм била 

заблудена за социализма. Като по-
вечето деца навремето. Спомням 
си как веднъж дойде една пионерска 

ръководителка в клас, която ни раз-
казваше за атомната бомба. Иска-
ше да ни обясни колко лоши са аме-
риканците и колко добри – русна-
ците, и даде пример с две експеди-
ции, които се загубили на северния 
полюс: едната американска, друга-
та съветска. За да оцелеят, амери-
канците започнали да се ядат един 
друг, а руснаците, разбирате ли, за-
почнали да ядат... коланите си, за 
да се спасят от глад. Аз тогава по-
вярвах на тази история и намразих 

американците. Дори по-късно напи-
сах есе „Защо мразя американците“. 

За социализма
ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Игрите на „
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ва” и 

Игрите на „
лаф да ста
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 вида „ток
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но 
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” се роят, 
но 
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 на изчезва
не. 
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не. 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

невъзможността да
 водим раз

говор 

невъзможността да
 водим раз

говор 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

тема“, „от
 токче на 
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токче”...
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– Тъкмо четох едно интервю с Кустури-

ца, който обяснява, че няма по-голям кому-

низъм от този в Холивуд. Разказва за снима-

нето на „Аризонска мечта“. И изводът е, че 

в Америка открай време ролята на парите е 

водеща, а те прокарват по-страшна цензу-

ра от идеологическата. 

– Цензурата по времето на социализма се 

налагаше от доста посредствени хора. Това 

даваше възможност да се прокрадват много 

завоалирани метафори. 

– За филма „Петък вечер“ на режисьора 

Людмил Кирков се обажда един от комисия-

та, който пише доклада за приема на филма 

от обществеността. Обаче за да си напише 

доклада, пита това защо е така, онова защо 

е така. На финала на филма вали сняг и онзи 

от комисията пита Кирков: „А защо накрая 

на филма вали сняг?“ (Дружен смях.)

– Ако трябва да кажа няколко хубави 
неща за социализма, това са раните 
по коленете от детството ми и коле-
лото ми „Балканче“. Големите тайфи 
деца, с които играех пред блока. Те ми 
създаваха усещането за свобода...

– Хм, във всеки друг строй на седем 
години щеше да караш колело, но не 
„Балканче“, а BМХ. 

– Мило ми е „Балканчето“. 
– Твоята седемгодишна възраст ти 

е мила. Това е твоето детство, а не 
социализмът. 

– Мило ми беше, че мога да влизам у 
съседката по всяко време. Вратата є 
беше постоянно отключена. Хората 
сега са побъркани от ограничения. 

– Престанете да ми внушавате, че 
детството ни е било хубаво, защото 
е било социалистическо. Слава богу, 
социалистическото детство, прин-
ципно, не може да се случи сега. За до-
бро или за лошо.

– За социализма говорим и сякаш нарочно са ни сервирали в чаши с 

петолъчки.  (Пием една 
известна мар

ка бира, нали
 разбирате, 

докато си го
ворим за соц

иализма.)

– Не искам да ям с лъжица и вилица хрушчовки, а с швейцарски сре-

бърни прибори, които мога да използвам сега. 

 – Аз пък искам народни вафли. 

– Стига с тези вафли. Щях да бъда по-щастлива, ако вместо на оп-

итното поле родителите ми ме водеха на Женевското езеро.

– Аз пък се радвам, че съм се научила да копая с права лопата. 

– Всички велики умове в света са били увлечени от левите идеи. 

Някои от тях дори са отишли под ножа заради тях. Случайно ли е 

това?

– Идеите са друго нещо. Те са опорочени от практиката. 

– На мен например страшно много ми харесва идеята на социали-

зма да има равен старт за всички. И детето на бедния, и детето на 

богатия да могат да учат. Пък после, който е по-добър, той ще ус-

пее. А сега, по време на демокрация, талантливи деца не учат, защо-

то не могат да си платят таксите в университета.

– Глупости! Има стипендии за отличници, има възможност за кре-

дити... 

– А какво ще кажеш за това, че някои, които имат много пари, си 

плащат и изпитите, и дипломите днес? 

– Демократичната система също си има своя „мухъл“, както и со-

циалистическата.

(Звъни нечий телефон. Един от присъстващите на масата приема разговора.)
– Говорим си за социализма... Кажи три думи, ко-

ито първо ти идват в главата, като се каже „со-
циализъм“... Една дума кажи тогава, де. Или, айде, 
три. 

– Не, не трябва да са свързани...  (Затваря те-лефона.) Каза ми „стена“, „телена мрежа“ и „бла-
то“. 

– Не искам да ми се случва повече социализъм, пък за вас не знам. 
– Ама, аз също нямам желание да се връщам в това вре-ме и не смятам, че ако се върне социализмът, саламът ще ми стане тутакси по-евтин. Това наистина е някакво порочно мислене. 
– Много хора мислят така. 
– Но тъй както не искам да се върне социализмът, не мога да фаворизирам и демокрацията като нещо изклю-чително добро. Дори тази демокрация, която се смята за най-развита – американската. Като се вгледаш в нея, ще видиш страшно много прилики със социализма. 
– Да, те, американците, дори си убиха президента. Това не може навсякъде да се случи. 
– И този ще го убият. 
– Това е социалистически прийом да си убиваш прези-дента. 

– Е, но ние не си убихме ръководителя може би защото винаги сме били някакъв софт вариант на социализма. – Чаушеску е плачел това да му се случи. Там наистина са гладували. А ние тук – хем така, хем иначе. Там са се влачили по корем. Ами, по време на революцията в Пра-га?! Тук ние нищо не знаем. Нищо не се е случило. 
– Ами, да. То и турското ни робство е било такова. Неслучило се.
– Да, бе! Свършихме ли разговора за социализма? Искам и аз да си поръчам десерт от турското робство. (Поне-же една от нас вече си похапва баклава.) 
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Т
върде лесно межем да добием 
грешна представа за времето на 
социализма и твърде трудно да 
определим чии твърдения за него 

имат реална стойност. Опитът ни 
да открием някакви истини за живо-
та преди 10 ноември ни отведе при 
нея. Тя е сред дисидентите, осно-
вали Русенския комитет и Клуба за 
подкрепа на гласността и преустрой-
ството в края на 80-те години на 
миналия век. На едно място казва, 
че в България има трима публицис-
ти – Христо Ботев, Йосиф Хербст 
и Стефан Продев. Велислава Дърева е 
представител на същата тази публи-
цистика, която формира имунитета 
ни на общество и българи.    

– МИСЛЕХ СИ ДАЛИ ПЪК НЕ Е 

ОБИДНО ЗА ВАС, ЧЕ ВИ КАНИМ 

ТОЧНО ПО ТАЗИ ТЕМА?

– Не знам дали е обидно. Защо да е 
обидно? Макар че аз съм потърпевш 
човек от този строй. 

– ОТКЪДЕ ИЗВИРА НЕВЪЗМОЖ-

НОСТТА НИ ДА ОЦЕНИМ ТОВА 

ВРЕМЕ?

– Оценките за всяко историческо 
време никога не могат да бъдат да-
дени най-точно от съвременниците. 
Близостта до дадено време затрудня-
ва оценките, тъй като има най-раз-
лични страсти, пристрастия, лични 
преживявания, драми, трагедии вклю-
чително. Но има няколко неща, кои-
то са ясни. Първо ностаглията, ко-
ято съществува в обществото по 
времето на социализма и най-вече по 
социалните възможности. Да нямаш 
никакви проблеми да изучиш себе си, 
децата си, да се лекуваш, да имаш 
работа, да имаш перспектива, сигур-
ност, да скиториш по улиците в три 
часа през нощта, без да се чувстваш 
застрашен от нищо... Всичко това 

беше гарантирано и създаваше спо-
койствие в обществото. Проблемът 
е в това, че за разлика от много 
други бивши социалистически държави 
ние разрушихме цялата социална сис-
тема и на нейно място не построих-
ме нищо. Останалите социалистиче-
ски държави не разрушиха нищо, те 
надградиха. 

– КАКВО Е ВАШЕТО ОБЯСНЕНИЕ 

ЗА ТОВА, ЧЕ НАДГРАЖДАНЕ У 

НАС НЯМАШЕ?

– В нашата история ние винаги сме 
се лашкали от едната крайност в 
дургата. В състояние сме винаги да 
отречем и да съборим всичко до ос-
нови, а и да копаем след основите, 
вместо да разсъждаваме как да за-
пазим най-доброто, това, което ще 
гарантира живота на държавата и 

ВЕЛИСЛАВА 
ДЪРЕВА:

„ЦАР СЪМ НА „ЦАР СЪМ НА 
ЕЗОПОВСКИЯ ЕЗИК“ЕЗОПОВСКИЯ ЕЗИК“

ВСИЧКИ СИ ПОЖЕЛАВАХМЕ 
РАЗЛИЧНИ НЕЩА ПРЕД ПАДАЩАТА ЗВЕЗДА 
НА СОЦИАЛИЗМА. МНОГО ОТ НЕЩАТА, 
КОИТО СЕ СЛУЧИХА СЛЕД ТОВА, 
БИХМЕ ЖЕЛАЛИ ДА ИЗБЕГНЕМ.
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на народа. Помните, че когато се 
приемаше новата конституция, дума-
та „социална“ предизвикваше някак-
ви едва ли не истерични пристъпи. 
Като социално се смята социалис-
тическото. Неграмотната българска 
десница още не знаеше, че социална-
та държава е създадена от герман-
ската десница. 
Цялото селско стопанство беше съ-
сипано с девиза „Да унищожим теке-
зесетата, защото са последната кре-
пост на комунизма“. По същото вре-
ме чисто политически беше инспи-
риран разколът в Българската право-
славна църква, като тя беше обявена 
за последната крепост на комунизма. 
Сега поредната последна крепост на 
комунизма се оказа БАН. Забележете 
за какво говорим – това са фундамен-
тите на българската държава. Жела-
нието всичко да бъде унищожено под 
лозунга „Да убием комунизма“. Какъв 
комунизъм, братче, то никога не е 
имало комунизъм. Толкова е смешно 
да се твърди, че у нас някога е има-
ло комунизъм. 

– КАКВО ДРУГО КАТЕГОРИЧНО 

МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЗА СОЦИА-

ЛИЗМА? 

– Това беше отчетливо авторита-
рен режим, тоталитарен. За демокра-
ция трудно може да говорим. Такава 
демокрация, каквато днес разбираме, 
тогава беше абсолютно невъзможна. 
За свобода на словото – също. Друго-
то, което също е ясно, това е дик-
татурата на ДС. Аз имам много се-
риозни сблъсъци с нея. 

– КОИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСЛОЙ-

КИ ПЛАТИХА НАЙ-ГОЛЯМ ДА-

НЪК НА ТОВА ВРЕМЕ? 

– Социологическите изследвания по-
казват, че 8% от хората в България 
са успели пряко сили, със зъби и с но-
кти, на ръба на пропастта да запа-
зят своя статут – социален, твор-
чески. 6% са се изкачили на върхо-
ве, на които и те самите не са оч-
аквали (тук са всякакви мутри, му-
цуни и прочее юнаци). 86% от хора-
та са изгубили своя социален статус. 
Това означава, че 86% от хората ня-
кога са имали своята сигурност, сво-
ето място в обществото, чувства-
ли са се удовлетворени, дори значи-
ми. Сега са изгубили тези свои усеща-
ния. Нали разбирате колко е страш-
но 86% от гражданите на страна-
та да изгубят своето място, свое-

то чувство за това, че са необходи-
ми, значими, важни?! Те може да са 
били важни само в собствените си 
очи или в очите на един тесен кръг 
от хора, но това ги е удовлетворява-
ло, давало им е спокойствие и сигур-
ност. Това го няма вече. Какво очак-
ваме от този народ? Обществото ни 
е в период на вътрешна деструкция. 
Личният му живот е разпаднат. Ду-
шата му е разкостена. Такова обще-
ство винаги ще очаква месия, спаси-
тел, някого, който ще дойде на бял 
кон, ще накаже лошите, ще въздаде 
справедливост, ще нахрани бедните, 
ще изтрие сълзите на онеправданите, 
ще утеши оскърбените. 

– КАКВО НИ Е ОСТАНАЛО НА 

НАС, БЪЛГАРИТЕ? КОЕ МОЖЕ ДА 

НИ ДАДЕ ВОЛЯ ЗА НАМИРАНЕ НА 

СМИСЪЛ ЗА ТОВА ДА ПРОДЪЛ-

ЖИМ?

– Когато говорим за българите общо, 
невинаги говорим точно. Едни намери-
ха спасение в това да напуснат Бъл-
гария, други – в това, че децата им я 
напуснаха и благодарение на средства-
та, които те им изпращат от чуж-
бина, тези хора се хранят и живеят. 
Трети намериха убежище или в ня-
какви секти, или в наркотиците, или 
в алкохола. Някои от тези решения 
са приемливи, други – не. Четвърти 
скочиха от висок етаж в пристъп на 
крайно отчаяние. Човекът е чувст-
вително същество, той не е от же-
лязо, той е много крехък.

– ПРАВИЛНО ЛИ Е ДА СЕ ВЪЗЛА-

ГАТ НАДЕЖДИ НА ТЕЗИ ОТ МЛА-

ДИТЕ ХОРА, КОИТО НЯМАТ НИ-

КАКЪВ СПОМЕН ЗА ОНОВА ВРЕ-

МЕ?

– Върху социализма беше сложен ети-
кет на тоталното отхвърляне и от-
рицание. Отварям една скоба. Мно-
го се радвам, че Сергей направи тази 
малка книжка (става дума за книгата 

на Сергей Станишев „Защото сме соци-

алисти“ – бел. ред.), защото това е 
може би първият опит в България да 
се говори спокойно за социализма. Да 
бъде реабилитирана представата за 
истинския социализъм (не този, кой-
то е бил тук, защото тук не можем 
да говорим за истински). Това, което 
Сергей направи, е, че накара собстве-
ните си опоненти да разсъждават по 
тази тема. 

– ДОБРЕ, КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА 

ГОВОРЕНЕТО?

– Е, как? Смисълът е много важен. 
Този начин на говорене – без притес-
нения, без да се смотават безобрази-
ята и свинщините, които са вършени 
до 10 ноември, без да бъдат смитани 
под килима, да се говори за този иде-
ал, социализма, за който хора са за-
гивали, за бога – това е нормалният 
начин на говорене. Ако искаме реално 
да осмислим какво точно сме живели 
до 10 ноември, а тези, които не са 
го живели, да го разберат, то тряб-
ва да се говори, а не този историче-
ски период да бъде изваден от кани-
датстудентския конспект, от учеб-
ниците по история. Да извадиш пери-
ода на цялата антифашистка съпро-
тива, да продължиш да вадиш исто-
рически период, примерно 1918, 1923, 
1925 година, защото не ти отърва... 
Най-накрая конскпектът по история 
на България стигна до Първата све-
товна война – от там насетне все 
едно, че нищо не се е случило в Бъл-
гария. Изключително интересен мо-
мент. Както сме подкарали, ще съ-
кратим българската история до Аспа-
рух, ако може, защото на някого нещо 
все няма да бъда удобно. Ако някой 
действително иска да осмисля исто-
рията и времето, то той трябва да 
чете, да знае, да обсъжда, да комен-
тира, да спори, до бой да се стига в 
един спор. Това трябва да се обсъж-
да, а не да се изважда от паметта 
на обществото. Другото много важно 
нещо е да не се подменя историята. 

– АКО ВИ ПОКАНЯТ ДА ГОВОРИ-

ТЕ ЗА СОЦИАЛИЗМА ПРЕД УЧЕ-

НИЦИ, КАКВО ЩЕ ИМ КАЖЕТЕ?

– Към това, което казах на вас, ще 
прибавя и разказ за дисидентските 
движения, в които съм пряк участ-
ник и учредител, ще им разкажа как 
са ме влачили по разпити, как са пра-
вили обиски в дома ми, как съм за-
тваряна в килия, защото аз не съм 
искала тази тоталитарна система. 
Ние сме се борили против това. Ние 
не сме се борили против цялата со-
циална конструкция на държавата, 
напротив.
Мога да разкажа историята за чу-
довищната си битка с цензурата и 
със самата власт. Което не може да 
елиминира други неща, които са били 
добри. 

– ЦЕНЗУРАТА КАЛЯВАЛА ПЕРО-

ТО?

– О, разбира се, вярно е. Калява пе-
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рото, прави го много хитро. Ооооо! 
Езоповския език така съм го овладя-
ла, че Езоп не може да ми излезе на-
среща. Такъв цар съм на езоповския 
език. Трябва да намериш начин да ка-
жеш това, което искаш. Но много 
интересно, тогава читателят разби-
раше от езоповски език, сега не же-
лае да разбере от прекия език. Това 
означава, че той или не желае да 
чете, или не желае да мисли. Дълбо-
ко тъжно! 

– ПИСАНЕТО КАК СЕ ПРОМЕНИ 

СЛЕД ЗАЛЕЗА НА СОЦИАЛИЗМА?

– Човешката, гражданската позиция, 
те не зависят от някаква стена, от 
това, дали тя била паднала, или не 
била паднала. Можеш – правиш, не 
можеш – оплакваш се, жалваш се. 
Или пък произвеждаш доноси, или за-
ливаш форумите с помия. Нито пре-
ди 10 ноември е можела да ме стрес-
не някаква цензура и това, че са ме 
уволнявали не знам колко пъти, нито 
сега може да ме стресне това, че ще 
ми се разсърди собствената ми пар-
тия, задето я критикувам. Естест-
вено, че ще я критикувам, няма да 

я гледам! Или пък това, че по фору-
мите ме заливат с помия. Безсилни-
те хора могат да заливат с помия 
анонимно. 

– ОТ КОГО СТЕ СЕ УЧИЛИ В ПИ-

САНЕТО ОСВЕН ОТ ЦЕНЗУРАТА?

– Разбира се, човек се учи от много 
неща. Четенето е най-важното нещо. 
Аз от дете не признавам друг пода-
рък освен книга, дори когато не мо-
жех да чета все още. Това, че днеш-
ните деца не четат, е много страш-
но нещо.
Разговора води Мирослава ИВАНОВА

 

И... ТАТИ МИ КУПИ ДНЕС... ПИШЕЩА 

МАШИНА

Със Стефан Продев се запознах, когато бях на десет го-
дини. Аз бях по къси гащи, с летни кънки на краката и 

със спукана вежда и му виках „чичо Стефан“. Станахме при-
ятели. Той вече беше грандиозният Стефан Продев, аз тък-
мо пишех първите си есета. 
Със семейството ми първо живеехме до театъра в Плов-

див, после се преместихме до редакцията. Бях на десет го-
дини, когато публикуваха първото ми есе в пловдивския 
вестник. Нямаха страници за такива малки деца, но ми ка-
заха, че ще ме пуснат при средношколците. Есе, забележете! 
Не стихотворения, не „Мама ми купи днес...“. Направо есе. 
В редакцията на вестника Николай Казанджиев ми каза, че 
съм написала есе, и добави: „Хайде, като напишеш нещо, пак 
ела. И кажи на татко ти утре да ти купи вестника.“ Но 
аз не чаках татко да ми купи вестника, купувах си го сама. 
Там пишеше: Велислава Дърева, 4 „в“ клас. Тогава баща ми 
ми подари пишеща машина за рождения ден. 
Аз обаче не знаех какво е есе, отидох в библиотеката, да-

доха ми да прочета Речник на литературните термини. И 
там пишеше кои хора пишат есета. Томас Ман примерно, 
Стефан Цвайг, Стефан Продев. Казах си, че ще започна от 
българина. Когато прочетох всичко, което Продев беше на-
писал до онзи момент, си казах: „Ако това са есета (кое-
то той е написал), значи моето е нищо.“ Първото есе, ко-
ето занесох в редакцията на пловдивския вестник, бях оза-
главила „Дни“. После разбрах, че Стефан Продев има есе със 
същото заглавие. 
Станах редовен човек в редакцията. Кой къде, аз с лет-

ните кънки – в редакцията, и пиша на машината. С едни 
тънки пръстчета пиша, пиша и от време на време търка-
лям крака по пода, защото съм с кънките. Така аз си пиша, 
а един ден влиза един чичко. 
И чичо Николай казва: „Запознай се, това е твоят Стефан 

Продев.“ Но аз казах: „Това не може да е Стефан Продев. 
Няма брада.“ А аз си го представях с брада като Христо 
Ботев. После той си пусна брада.     
Стефан казва: „Аз съм.“ Аз обаче искам доказателство. 

Той имаше доказателство – една книжка „Фред, или проле-
тта“, носеше я в себе си и ми я надписа: „На бъдещата 
публицистка от чичо є Стефан.“ Представяте ли си какво 
означаваше това за мен? Стефан не се отнесе към мен като 
към някакво детенце, което си играе. Видя, че нещо пиша, и 

попита дали може 
да погледне. Ужас, 
направо щях да 
умра! Стефан Про-
дев ще чете! Той 
чете, чете и каза: 
„Имам предложение, 
ако го приемеш. 
Ето тази дума да 
я сменим с тази.“ 
Аз мислих, мислих 
и отговорих: „Не 
може! Твоята дума 
не си говори с мо-
ите думи.“ Когато 
по-късно се връща-
хме към този слу-
чай, той казваше, 
че не е срещал ав-
тор, който така 
да си защити про-
изведението. „Този 
аргумент никога не би ми дошъл наум. Ти ме отряза кате-
горично“ – смееше се той. Оттогава, ако на него нещо му 
грапавееше мой текст, ми казваше: „Абе, имам една идея за 
една дума...“ Никога не ми е пипал текст, без да ме попи-
та. Аз ще отида при него и ще го питам. Казвам му: „На-
писах тук един материал, сложих едно заглавие и не мога 
да измисля подзаглавие.“ Той вика: „Дай сега ще четем и ще 
мислим варианти заедно.“ Можеше да влезеш при него и да 
кажеш: „Абе, пиша нещо, запецнах. Дай съвет.“

ЧИЧО СТЕФАН

Стефан Продев е бил точно такъв, 
какъвто изглежда – като Ботев. В онези дни 
неговото писане е раждало социални, идейни 

и съвсем обикновени човешки добродетели

На откриването на Великото народно събрание 
във Велико Търново, 1990 г.
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27 ЮНИ 1986 Г.
В град Ловеч днес са дошли дипло-

мати от цял свят. Те са посетили 
много обекти. В Ловеч една циганка 
казала: „Да е жив и здрав и корпу-
сът, и жена му, и децата му, и цели-
ят му род, защото идва, та да ми 
оправят къщата.“
Вече имаме ново транзисторче. Ние 

с майка го купихме днес. Изненадахме 
батко, като се върна от бригада. Ко-
гато купувахме транзистора, бяхме 
се натоварили с много чанти. Майка 
носеше всички чанти, а аз само от-
варях и затварях кутията с тран-
зистора.
Вечерта слушахме само музика, из-

общо не сме гледали телевизия.

28 ЮНИ 1986 Г.
Тъкмо сега в Троян дойде диплома-

тическият корпус, който вчера беше 
в Ловеч. Сега дипломатите от раз-
личните страни ще посетят завод 
„Машстрой“, а жените им – детска-
та градина. А след това ще отидат 
в село Орешак и ще обядват в Тро-
янския манастир. И в 16 ч. трябва да 
са на летището в Каменец.
Аз с батко и дядо видях Тодор 

Живков.

30 ЮНИ 1986 Г.
Майка беше отишла на София рано 

сутринта с един чичко. Следобед 
баба започна да вари компоти, но за-
валя дъжд. Майка си дойде от Со-
фия и започна да разказва. Тя беше 
донесла на батко анцуг, а на мен – 
три книги: „Горски приказки“, „Живо-
тът по Мисисипи“ и „Митко, синът 
на отряда“. Започнах да чета книга-
та „Митко, синът на отряда“, пък и 
тази книга я имам в списъка. 

18 ЯНУАРИ 1987 Г.
Днес е неделя. Събеседник по жела-

ние ще бъдат Росица Кирилова, Васил 
Найденов и братя Аргирови. Ще да-
ват и „Уди Кълвача“.

26 ЯНУАРИ 1987 Г.
Днес е неделя. Събеседник по жела-

ние ще бъде някакъв от Съветския 
съюз, но му забравих името. 

29 ЮНИ 1987 Г.
Вчера се върнах от Лешница. Бях 

там с Дорето, Емчо и леля Тот-
ка. Играхме там и с Калинка на леля 
Еленка. Най-хубавата ни игра беше на 
Блейк. Играхме я в Блейковата ста-
ичка, която се намира на покрива на 
плевнята. До нея стигаме по стълба – 
телепортираме се и играем много ху-
баво. Аз съм Джена, Дорето е Ейвън, 
Калинка е Кали, Емчо е Блейк. 

19 ЮНИ 1988 Г.
Вече свърши учебната година. Вчера 

ни раздадоха бележниците и аз имам 
петица само по рисуване. Пак ме из-
браха за отряден председател. Имам 
да ходя два дни на опитно поле и да 
бера 40 кг малини, 4 кг шипки и 5 
кг билки.
Тъй като много дълго не съм писа-

ла, ще разкажа и за някои други неща. 
Например за двудневната ни екскур-
зия до Велинград. Целта на екскур-
зията беше нашият отряд да про-
веде във Велинград сбор за приемане 
име на отряда. С нас беше и даскал-
ката по география. Като тръгвахме 
от Троян, забравихме да вземем зна-
мето. Аз според даскалката по гео-
графия бях виновна и трябваше по-
ловин час да ми чете конско. Но как 
ще правим сбор без знаме. Спряхме 

в едно село и взехме знаме. Стигнах-
ме Карлово и посетихме къщата-му-
зей на Васил Левски. Качихме се пак 
в автобуса и учителката по геогра-
фия се провикна: „Децаааа, трябва да 
направим оценка на дисциплината от 
посещението на първия музей. Вие се 
държахте много недисциплинирано...“ 
И т.н.
Стигнахме във Велинград. Разгледа-

хме музея на Вела Пеева, където ни 
предоставиха зала, за да си направим 
сбора, който мина долу-горе добре. 

2 ЮЛИ 1988 Г.
Завърши вече отдавна европейско-

то първенство по футбол. На фина-
ла се класираха отборите на Холан-
дия и Съветския съюз. Аз бях за от-
бора на Съветския съюз, но победи 
Холандия с 2:0.

8 АВГУСТ 1988 Г.
Вчера майка и татко ходиха на 

сбор. Днес ходих до библиотеката. 
Вилито (библиотекарката – бел. ред.) 
половин час ми търси картона и на-
края ми извади нов. Тъкмо прочетох 
„Детство“ на Горки и първата стра-
ница на „През ледена мъгла“ – разкази 
за Владимир Илич Ленин. Сега слушам 
плочата на Росица Кирилова и Георги 
Христов, песента „Розови очила“. 

26 ЮНИ 1989 Г.

Купихме си касетофон. Вчера гле-
дах финала на европейското първен-
ство по баскет за мъже. Страхотна 
игра! Сега пиша и слушам песента на 
EUROPE „Тази вечер ще празнуваме“, 
която батко вчера записа от „Хори-
зонт за вас“.

Мирослава ИВАНОВА

МОЯТ С ЦДНЕВНИКО
ФЕЯТА НА ДЕТСТВОТО И ЕДИН УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК МОГАТ ДА ПРЕВЪРНАТ ВСЕКИ СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРОЙ 
В ХУБАВИ И НЕЗАБРАВИМИ МОМЕНТИ. АБСОЛЮТНО ДОСЛОВНО ПРЕНАСЯМ ЗАПИСКИ ОТ ДНЕВНИКА, КОЙТО СЪМ ВОДИЛА 
КАТО ДЕТЕ НА ДЕСЕТИНА ГОДИНИ.
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МЯСТОТО: ПРАГА, ЦЕНТРАЛНАТА ТЪРГОВСКА 

УЛИЦА NA PRIKOPE, МУЗЕЯТ НА КОМУНИЗМА. 

Т
рудно ми е да го обясня. Между бюстовете на Ле-
нин и Маркс, сред изписаните пожълтели тетрад-
ки, джунджурии, празни бутилки от времето на соца 
и всякакви други предмети, разказващи истории за 

репресии, за конфликта между държава и граждани и за 
живот, превърнат в низ от посивели делници, аз се раз-
плаках. 
И трябваше да обясня емоцията на децата си, вече 

тийнейджъри, които никога не са били обременявани от 
мъките на комунизма и антикомунизма, както и нико-
га не са се поинтересували в коя партия колко досиета 
има в момента. 
Разказът за социализма не може да се вземе наготово 

като рамка, запълнена с предмети. Един такъв разказ не 
поражда съгласие, той обикновено е конфликтен и прово-
кира с проблеми.  
Всички търсят отговорите на проблемите в детство-

то. В смисъл че ако аз не обичам макарони, е много въз-
можно това да се дължи на факта, че като малка съм 
видяла как крава настъпва с копитото си кабарче напри-
мер. Големият проблем на моето поколение е, че не е ви-
дяло и не са му се случили хиляди безгрижни неща, харак-
терни за тази крехка възраст детството.   
За някои мои връстници социализмът е с вкус на народ-

на вафла – вкуса на нашето детство, на нашето възпи-
тание. Защото е по-лесно да проговориш за онова минало 
през личната си история. За мен обаче вкусът на социа-
лизма – това е вкусът на неслученостите. (Защото няма 
как да се направим, че ние не сме живели в социализма, 
дори да сме родени по-късно.) А нещата, които не са ни 
се случили, често са по-важни, по-любими и от нещата, 
които са ни се случили.
И когато в по-съзнателните си години започнах про-

цес на едно по-спокойно и ведро преосмисляне на живота, 
нещо все не се получаваше. Защото загубеното и пропус-
натото няма как да се наваксат. Дори когато на 20-го-
дишна възраст прочетох появилите се на демократичния 
книжен пазар класически детски романи, забранени навре-
мето от режима, пак не се почувствах овъзмездена. За-
щото има определени срещи и събития, които трябва да 
се случат на всекиго на точно определена възраст. (Ис-
торията на Хайди може да бъде неизменна част от вся-
ко детство, но на 20-годишните вече е понятна по раз-
личен начин, т.е. непонятна.)     
Затова се разревах. За миналото, което не ми се е слу-

чило, за детството от несбъднати неща. 
Как сега да разкажа на наследниците си за онова, което 

не е било? Как да разкажа за място, което само съм жела-
ела, измисляла и бленувала? Как се разказва премълчаното? 
Приятелят ми Фреди е от Кьолн (от бившата Запад-

на Германия). Фреди не ме попита защо съм се разплакала, 
когато му разказах за посещението си в Музея на комуни-
зма. На него нямаше нужда да му обяснявам. Той само ми 
каза за първата си среща с т. нар. друг свят – онзи зад 
несрутената по онова време Берлинска стена. Съпругата 
на Фреди е от Източен Берлин. И когато е трябвало да 
отиде за първи път на гости на родителите на съпруга-
та си и преминал непристъпната територия, маркирана с 
телена мрежа, той ми призна, че също се е разплакал.  

Теодора СТАНКОВА

Снимки © Марк РЕЙНОЛДС от Музея на комунизма в Прага

НЕСБЪДНАТОТО И НЕГОВИТЕ 
ДЕМОНИ ЗАЩО СЕ РАЗПЛАКАХ В МУЗЕЯ НА КОМУНИЗМА?
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РАЗХОДКА В МУЗЕЯ НА КОМУНИЗМА

Според Пражка-

та декларация за 

европейската съ-

вест и комунизма 

от 3 юни 2008 г. 

„общества, които 

забравят минало-

то си, нямат бъде-

ще... Предоставя-

нето на пълната и 

обективна инфор-

мация за тотали-

тарното комунис-

тическо минало е 

необходимо усло-

вие за истинска-

та интеграция на 

всички европейски 

нации в бъдеще“

От входа ще попаднете в дълъг коридор, зас-

тлан с тежки червени килими, за да навлезете 

в друга ера – ерата на комунизма. Освен служи-

телите на музея тук в шпалир ще ви посрещ-

нат статуи и бюстове на Ленин и Маркс

ÍÅÒÐÀÉÍÈÍÅÒÐÀÉÍÈ  ÈÈ     ×ÅÇÍÅÙÈ ÍÅÙÀ

Л
есно можете да намерите 
Музея на комунизма в Прага. 
Намира се на хвърлей място 
от площад Wenceslas, станал 

сцена на революцията от ноември 
1989 г., когато напрежението на 
хиляди чехи, сред които дългого-
дишни дисиденти, работници, сту-
денти, потърпевши от агресивна-
та държавна политика, след десе-
тилетия мълчание излязоха на ули-
цата, за да покажат, че повече 
няма да търпят. Именно за тази 
промяна в световната политиче-
ска и икономическа картина напом-
ня Музеят на комунизма, който се 
появява на бял свят в най-подхо-
дящия момент, когато в цяла Ев-
ропа се зараждаше вълна на под-
новен интерес към този период. 
Сега тук чехи и туристи могат 
да си починат от света на бър-
зоскоростното пътуване през жи-
вота и да посетят място, „загне-
здено“ между верига чужди бути-
кови магазини на главната търгов-
ска улица в чешката столица. Това 
назидателно наследство се подви-
зава в съседство с „Макдоналдс“ 
от едната страна и с казино – 
от другата. 
Автентичността на експонатите 

е разпознаваема не само за мест-
ните – предмети, символи, разка-
зи и картини от и за онова вре-
ме, което е 
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Коридорът отвежда до соцобзаведена 

класна стая – съветски буквари, книж-

ки и пожълтели изписани тетрадки, 

съветския и чехословашкия флаг. Мо-

жете да поседнете на ниските чинове 

и да си припомните детството. Само 

ако това ви харесва

Коридорът отвежда до соцобзаведена

ÍÅÒÐÀÉÍÈ È    ×ÅÇÍÅÙÈ×ÅÇÍÅÙÈ  ÍÅÙÀÍÅÙÀ

Стаята за разпит все 

още всява ужас у мнози-

на. Място, обзаведено с 

антична пишеща маши-

на и ярко светеща в очи-

те настолна лампа, къ-

дето тайната милиция е 

принуждавала хората да 

правят признания

Полупразните щандо-

ве в магазините за хра-

нителни стоки от оно-

ва време ни припомнят 

за  вкуса на народната 

вафла, лимонадата на 

прах и сухите пасти от 

детството ни

НОСТАЛГИЧНО ЗА ЕДНИ 
И ТРАГИЧНО ЗА ДРУГИ 

Парадоксално е, че този проект е 
осъществен от американски капи-
талист, който от 1992 г. живее в 
Прага – бизнесмена Глен Спикър, за-
вършил политология и специализирал 
съветска политика. В продължение 
на няколко месеца Спикър обика-
ля антикварните магазини и „бъл-
ха“ пазарите, в резултат на което 
се сдобива с над 1000 експоната за 
бъдещия музей на комунизма (похар-
чената от него сума за целта над-
хвърля 28 000 долара). Колекцията 
му съдържа бюстове и статуи на 
социалистически вождове, артефа-
кти, съветски книги и буквари, ан-
тиамерикански лозунги и плакати, 
стари пожълтели черно-бели фото-
графии, илюстриращи живота то-
гава, химически военни униформи 

ВСЯКАКВИ СОЦДЖУНДЖУРИИ 
като празни цигарени кутии и те-
некиени консерви. 
За аранжор на музея Спикър кани 

родения в Чехословакия филмов 
продуцент и режисьор документа-
лист Ян Каплан, който живее в 
Лондон от 1968 г. Каплан разгръ-
ща проекта си, наречен от него 
„Мечта, реалност и кошмар“ като 
триактова трагедия. За да опи-
ше комунистическия режим, той 
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Разказ за история-

та на социализма, кой-

то в момента изглеж-

да като анахронизъм 

на фона на социалните 

и културните проце-

си след този момент в 

световен мащаб

Сцени, демонстрира-

щи утопичната идея на 

комунизма във всички 

сфери на живот – поли-

тика, история, култура, 

спорт, икономика, обра-

зование, изкуство, поли-

тическа пропаганда

пресъздава сцени, демонстриращи 
утопичната идея на комунизма във 
всички сфери на живот – полити-
ка, история, спорт, икономика, об-
разование, изкуство, милиция, ар-
мия, политическа пропаганда. Из-
ползва сцени от реалния живот по 
време на режима – дългите опаш-
ки пред магазините „Плод и зелен-
чук“, бедните щандове в магазини-
те за хранителни стоки, улични-
те телефонни кабини, които нико-
га не работят, кошмара от цензу-
рата и постоянния надзор на тай-
ната милиция. 
Една от стаите на музея е пре-

върната в студио за прожекции, къ-
дето се представят филми, уловили 
моменти от Пражката революция, 
интервюта с бивши политзатвор-
ници. 77-годишната Квета Либенска 
споделя в интервю: „Младите поко-
ления не знаят цялата истина. Те 
не могат да си представят какъв 
е бил животът преди и през какво 
сме минали. И сме оцелели. Родите-
лите им нямат време да им я раз-
кажат, защото са доста заети да 
живеят новия си живот. Но сега 
чрез музея младите малко или мно-
го ще имат представа, колко разли-
чен е бил животът преди. Минало-
то трябва да се помни.“

МУЗЕЯТ НЕ ПРОПАГАНДИРА 
правилната версия за възприемане 
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Хумористични кар-

тички, които мо-

жете да си купи-

те тук. Но те да-

леч не са смешни 

за всички...

Пропаганда-

та – опит да 

се върне ера-

та на кому-

низма с него-

вата мрако-

бесна изди-

шаща слава

Новините малко преди падането на непристъпната терито-

рия, маркирана с телена мрежа

Макет на Берлинската стена

на миналото, а разказва историята 
на социализма. И макар че различ-
ните риторики от миналото, като 
марксистка, троцкистка, маоистка 
или анархолибералистка, изглеждат 
смешни и безотговорни, този раз-
каз не е изцяло негативен. Той по-
скоро е дидактичен и провокати-
вен за младите хора и за „запад-
ните“ туристи от една страна и 
приеман от потърпевшите, които 
вярват, че трябва да си спомня-
ме за миналото, защото общества, 
които забравят миналото си, ня-
мат бъдеще. 

МУЗЕЯТ Е ТРУДНО 
ДА БЪДЕ РАЗКАЗАН 

Трябва да се види, да се по-
чувства особената му атмосфе-
ра. Може би ще разпознаете по-
вечето от предметите от соци-
ализма – все нетрайни и чезнещи 
уж неща... Може би ще ви харе-
са, доколкото може да ви хареса 
място, натоварено със спомени за 
живот, който повечето хора се 
опитват да забравят. Но е много 
вероятно да се изкушите да си 
купите картичка за спомен със 
забавен надпис като It was a time 

of happy, shiny people („Беше време 

на щастливи, слънчеви хора“). 

Текст Теодора СТАНКОВА

Снимки Марк РЕЙНОЛДС
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„Д
остатъчно беше да попад-

на в компанията на внимате-

лен мъж и веднага се влюбвах 

в него, като си въобразявах, че 

точно той е човекът за мен, човекът, 

с когото ми се иска да прекарам целия 

си живот. Разочарованието настъпва-

ше също толкова бързо, колкото и влюб-

ването. Не ми се удаваше да изляза от 

този порочен кръг и реших да се обър-

на към психоаналитик. Когато му разка-

зах за своите отношения с баща ми, си 

спомних детските преживявания. Сто-

ри ми се, че баща ми не ме е забелязвал 

никога. Никога не си е играл с мен, не ми 

е чел книжки... А като малка аз много се 

стараех да привлека вниманието му, да 

му угодя. Тези спомени ми помогнаха да 

разбера, че аз всъщност пренасям върху 

други мъже своята неудовлетворена по-

требност от любов и признание.“ 
Ана, 24 години

И какво, мило момиче, като си раз-
брала, че баща ти е виновен? А? Да 
не би вече да си спряла да се влюб-
ваш? Или си направила още по-лошо-
то – намразила си родителя си? 
Ако някой си позволи да се намес-

ва в отношенията между баща ми и 
мен, просто бих му фраснала един. 
Ако се опитва да ми пречи да се 
влюбвам, бих му фраснала още един. 
Пък дори за побоя веднага да се ока-
же виновна майка ми, която кой знае 
къде е сбъркала във възпитанието ми 
преди 25 години и сега заради тази 
нейна грешка аз да съм изправена пред 
възможността да се превърна в

МАДАМА, ПРЕБИЛА ПСИХОТЕРАПЕВТ 
Това писмо не дойде до нашата ре-

дакция, прочетох го в едно списание. 
Веднага се сетих за онези дизайнери 
жени, които казват за себе си, че 

са влезли в бранша поради простия 
факт, че са искали да правят дрехи-
те, които желаят да облекат. Е, заех 
се да напиша един от онези тексто-
ве, които аз искам да прочета. Това 
в някаква степен е израз на желани-
ето ми да живеея точно собствения 
си живот и че „кройките и модели-
те“ на психотерапевтите изобщо не 
ми харесват.  
Вероятно има много момичета и 

жени, които преживяват чувства, по-
добни на тези, които преживява Ана. 
Влюбват се по-често от останали-
те хора и са направили голяма греш-
ка, като изобщо са отишли при пси-
хотерапевт, за да търсят помощ за 
нещо такова. 
Не сте ли чели списания и кни-

ги и не знаете ли, че на тези сеан-
си неизбежно ще бъде извикан духът 
на детството? Непременно трябва 

ДОКАТО ОСТАНАЛИТЕ ХОРА СА ЗАЕТИ С ДРУГИ НЕЩА, 
ТЕЗИ СА ЗАЕТИ С ТОВА ДА СЕ ВЛЮБВАТ
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да ви кажа, че именно ретроспек-
тивният анализ (дълбоките сондажи 
в детството, които психоанализата 
използва като основен метод) от-
давна биват упреквани в безперспек-
тивност.   
Психотерапевтите отиват много 

далеч, когато 

ГОВОРЯТ ЗАД ГЪРБОВЕТЕ 
НА БАЩИТЕ 

на нещастните си клиентки и ги на-
ричат „символично или реално от-
състващи от живота на детето“. 
На всичкото отгоре ги обвиняват за 
скритото нежелание на клиентките 
си, които се влюбват често, да се 
сбогуват с детството си и да поми-
слят за бъдещето си. Понеже имен-
но бащата обикновено се явява фи-
гурата, която помага на детето да 
се впише в настоящето и да се ори-
ентира към бъдещето. „Ако бащата 
отсъства в качеството му именно 
на такъв авторитет, детето оста-
ва символично залепено за майката и 
когато стане възрастен, продължа-
ва да живее с мисълта, че по-рано е 
било по-добре.“ 
Чудя се докога ще се занимаваме с 

психоанализата и ще дърпаме до скъс-
ване панталоните на бащите си и по-
лите на майките си? Горките ни ро-
дители! Нима са подозирали, че тях-
ното поведение, докато са ни от-
глеждали, ще бъде най-претенциозно 
разкоствано от хора, които не са на-
мерили какво друго да учат. Е, пи-
там, какво казва психоаналитикът, 
който обявява, че бащата на моми-
чето Ана е виновен? Каква е рецеп-
тата му? А, извинете, забравих, че 
за да се наричат професионалисти, 
те не трябва да дават рецепти, а 
само да оказват помощ за самопо-
мощ. Та как є помагат? Нима е въз-
можно тази млада жена да изживее 
детството си отново или пък да има 
други родители? 
И защо пък да изключваме веро-

ятността това момиче да е с една 
идея по-облагодетелствано от други-
те, които се влюбват средно по по-
ловин път на всеки десет години. 
Влюбването е храна и не ми се 

струва нормално да се налагат огра-
ничения по отношение точно на ней-
ното приемане.  
Влюбеността ни помага да живеем 

по-леко, да забравим страховете си и 
да гледаме оптимистично в бъдещето 
си. Редвното влюбване е като че ли 
по-характерно за жените (ако щете, 
и поради самата им циклична приро-
да), отколкото за мъжете. 
Влюбчивите приличат на сърфисти, 

които непрекъснато търсят гребена 
на вълната и искат колкото се може 
по-често да изпитват точно тази 
емоция, която им носи движението 
по надигащата се като вълна любов-
на повърхност. За тези хора се каз-
ва, че живеят от своята 

ВЛЮБЕНОСТ ВЪВ ВЛЮБВАНЕТО 
но, кой знае защо, на честото влю-
бване се гледа като на нещо много 
лошо, като на съществуващ проблем. 
Една от причините, които се изтък-
ват за това лошо отношение, е фа-
ктът, че тази особеност на индиви-
да му пречи да създаде по-продължи-
телна връзка. Ето защо, ако вие сте 
една от тези жени, то психолозите 
много авторитетно ще ви посъвет-

ват да намерите заместител на сил-
ните емоции, които вие си набавяте 
чрез влюбването. Например скачайте 
с бънджи, ходете на рафтинг, ходе-
те на стрелба и пр. Съмнявам се, че 
това ще ви помогне и ще престане-
те да се влюбвате, което обаче изоб-
що не бива да ви спира от това да 
опитате горните занимания. Просто 
казвам, че да държиш в ръцете си ли-
цето на любим човек и да стискаш 
пистолет, не е все едно и също. 
Много жени нямат продължителни 

връзки поради множество други 

ЛИЧНИ СТЕЧЕНИЯ 
НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА 

Подчертавам, че ако тези жени из-
губят безценната си възможност да 
се влюбват, те съвсем ще намалят 
шансовете си да срещнат мъжа, кой-
то е за тях. 
Не само че не мога да се съгла-

ся с това, че влюбването е проблем. 
Нещо повече, наричам го способност. 
А способността ни да се влюбваме 
в мъже поддържа и изгражда възмож-
ността ни да се влюбваме в други 
неща, да не губим сетивата си към 
това, което се случва около нас. 
Всичко това обаче не бива да ви из-

бавя от задължението да си задавате 
въпроса „Какво очаквам от партньо-
ра си и какво получавам от него?“. 
По този начин ще покажете, че има-
те мисъл за бъдещето и се стреми-
те да преодолеете факта, че връзки-
те ви все помятат, преди да са ро-
дили брак или поне по-продължител-
на връзка. 
Важното е да не губите контрол, 

да не се отделяте от здравия раз-
ум, да не го заменяте с психотера-
певтичен. 
Пак съм влюбена.
Татко, обичам те! Толкова съм ти 

признателна, че никога не знаеше в 
кой клас съм (или поне се правеше, че 
не знаеш). Не ти се сърдя, че не си 
ми чел книжки, защото майка го пра-
веше по-професионално (нали е детска 
учителка). Това ми помогна да стана 
поне толкова умна, че да не се влюб-
вам във всеки мъж, който се държи 
по-внимателно с мен, и ми даде сво-
бодата толкова да се удивлявам на 
живота, че да се влюбвам по-често 
от останалите. 

Мирослава ИВАНОВА

Ето ви няколко нормални описа-
ния на някои характеристики на 
хората, които се влюбват.  

На прекалено честа влюбчи-
вост са способни големите 

фантазьори, които се чувст-
ват най-добре в света на своите 
влюбени мечтания. 
На по-чести любовни трепети 
(най-често несподелени) се от-

дават и онези, които искат ви-
наги да се чувстват господа-
ри на любовните отношения. За 
тях влюбването е власт, която 
те упражняват и в споделените 
си любовни връзки. 
Постоянната влюбеност, коя-
то никога не прераства в по-

сериозни отношения и не се пре-
връща в дълбоко чувство, може 
да бъде и совеобразна защита 
срещу страха от сериозни дълги 
отношения. 
Влюбчивите жени се чувстват 
още застрашени от това да 

изпаднат в зависимост от люби-
мия човек, да се привържат към 
него и да изпитат силна драма-
тична болка при евентуална раз-
дяла, ако отношенията им се 
разпаднат.

СИМПТОМАТИЧНО
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ма една особена категория из-
невери – т. нар. летни изневе-
ри. По-често те са само физи-
чески, доколкото може да бъде 

чисто физическо едно общуване меж-
ду мъж и жена. Причините за летни-
те изневери са банални: сексуална не-
удовлетвореност на единия от съпру-
зите, различен ритъм на полова ак-
тивност на двамата, понижено либи-
до на мъжа заради стрес и т. н.

СЕКСУАЛНА ЖЕГА

Оказва се, че така изнурителната 
жега през лятото не е изнурител-
на за либидото ни. Високите тем-
ператури и ярката слънчева светли-
на повишават нивото на половите 
хормони. 
Въпреки високата сексуална готов-

ност на организма през лятото обаче 
без психологическа подготовка изневя-
рата може да не се случи. 
Макар че говорим по-скоро за мъж-

ки изневери, в крайна сметка в тях 

безусловно участват и жени. Така че 
ако не проследим причините и за жен-
ското участие в тези изневери, въ-
просът няма да бъде достатъчно до-
бре осветлен. 
Жените са по-взискателни към ду-

мите, знаците на внимание и прочие 
„глупости“ (ако питате мъжете). За 
да изпита максимална наслада от сек-
са, жената трябва да се почувства, 
ако не любима, то поне изключител-
но желана.
Какво може да тласне жената в 

чужди обятия? Мъжът не се старае 
да задоволи сексуално жената. Груб и 
невнимателен е към нея. Стиснат или 
скучен е. Във всеки един от тези слу-
чаи неговото място в съпружеските 
постели може да бъде заето от друг. 

ТОЙ ПЪК ИМА НУЖДА ОТ ХАЗАРТ

Да се върнем към мъжете, както 
повелява заглавието на текста, и да 
си представим стандартната ситуа-
ция – съпругата е заминала с децата 

ЖЕГА ОТизневериизневери
ВСЯКА НЕОМЪЖЕНА ЖЕНА ЗНАЕ, ЧЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО РЯЗКО СЕ УВЕЛИЧАВА БРОЯТ НА 
СВОБОДНИТЕ И ГОТОВИ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЪЖЕ, ЧИИТО ЖЕНИ СА ОТИШЛИ НЯКЪДЕ НА 
ПОЧИВКА С ДЕЦАТА. ЗАЩО ГО ПРАВЯТ МЪЖЕТЕ И КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ И ПРАВЯТ 
ЖЕНИТЕ В ТОЗИ СЛУЧАЙ, ЗА ДА ОСТАНЕ БРАКЪТ ЦЯЛ?Христоматиен 

пример

През лятото Мария обикновено пре-

карва три седмици на вилата с де-

цата си. Къщата се намира близо до 

морето, така че времето им тук мина-

ва неусетно. Когато тя за няколко дни 

прекъсва отпуската си и се връща не-

очаквано в София, в началото въобще 

не забелязва у мъжа си нищо необичай-

но. Той радостно я посреща заедно с 

децата. Прекарват великолепна вечер. 

На следващия ден, когато съпругът є е 

във ваната, на мобилния му телефон се 

получават последователно два есеме-

са. Интуитивно Мария решава да про-

чете първия. Лицето є пламва, сърце-

то є едва не изхвръква. Било доста ин-

тимно съобщение, написано от жена. 

Без да мисли, Мария блъска вратата на 

банята и запраща мобилния телефон по 

съпруга си във ваната. Следват гран-

диозен семеен скандал, сълзи, взаимни 

обвинения. Мария събира отново бага-

жа си и заминава пак на вилата с деца-

та. На следващия ден там се появява 

и нейният мъж. С голям зор успяват да 

се сдобрят. Но въпреки това предиш-

ните безоблачни и люлчени отношения 

в семейството никога не се връщат.
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на почивка, а той трябва сам да се 
грижи за себе си.  
Първата вечер насаме със себе си 

обикновено се оказва критична за 
мъжа. Прибирайки се от работа в 
празната къща, той си припомня без-
грижния ергенски живот и осъзнава, 
че в момента има шанс отново да 
вкуси от неговата свобода. Крат-
костта на раздялата със съпругата 
още повече подтиква мъжа към ре-
шителни действия. Той има нужда от 
хазарт – да сваля жени, без да знае 
„дали ще му се отвори парашутът“. 
Има нужда да изпробва дали неговият 
мъжки чар все още работи. Поста-
вен в подобна ситуация, всеки възрас-
тен мъж се превръща в момче, попад-
нало в забранения магазин за играчки 
– иска му се да изпробва всичките и 
даже да ги счупи.  
Ако искате мъжът ви да не ви из-

невери, не се разделяйте с него през 
лятото за повече от 2 седмици. Ус-
тановено е, че мъжете могат да из-
държат без секс от 2 до 3 седмици 
най-много. След това 

ФИЗИОЛОГИЯТА СИ КАЗВА СВОЕТО 
И на мъжа му става все по-труд-

но да контролира либидото си. Така 
че е желателно до 2 седмици да сте 
се върнали при мъжа си. След тако-
ва въздържание очаквайте сексът по-
между ви да е по-ярък и по-емоци-
онален. 
Някои мъже обаче могат и да не 

дочакат да стоят без секс цели две, 

пък камо ли три седмици. Такива 
мъже обикновено смятат, че неан-
гажиращите кратковременни забежки 
не са никак лошо нещо. Даже напро-
тив – заздравяват брачната връзка.  
Да, то и някои жени смятат, че 

изневярата има своите положителни 
страни – вкусът на приключение, усе-
щането, че си специална, че ти се 
възхищават... 
Да не говорим, че 

ЧУВСТВОТО НА ВИНА 
което съпътства съпружеската изне-
вяра, лесно се трансформира в любов 
към този, на когото сме изменили. 
В същото време изневярата има и 

предостатъчно минуси – постоянни 
угризения на съвестта, стрес от во-
денето на двойствен живот, необхо-
димост от постоянен самоконтрол. 
Страхът пред заплахата от разоб-
личаване е много стресиращ. Защото 
резултатите от една уж невинна за-
бежка за освежаване на самочувстви-
ето и на сексуалните преживявания 
могат да са много сериозни: развод, 
влошаване на отношенията с децата, 
риск от венерически заболявания. 
При това психолозите отбелязват, 

че ако при еднократните или крат-
ковременните изневери може да има 
повече плюсове, отколкото минуси, 
то при задълбочаване на паралелната 
връзка минусите доминират и е въз-
можно това да провали брака. 
Затова ще бъде по-разумно, ако съ-

пругата не остави развитието на съ-
битията след своето заминаване на 
самотек, а предприеме мерки, възпре-
пятстващи сексуалните експеримен-
ти на съпруга є.

ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ

1. Една-две седмици преди да зами-нете на почивка, уж така, меж-
ду другото, разкажете на съпруга си 
измислена история за ваша позната, 
която попаднала в много неприятна 
ситуация, след като била хваната от 
съпруга си в изневяра. Вида на не-
приятностите изберете сама, изхож-
дайки от приоритетните страхове 
на съпруга си (развод, венерическо за-
боляване и т.н.). Ако разказът ви е 
убедителен, историята ще се запеча-
та в подсъзнанието на интимния ви 
партньор и има шанс да го спре в 
критичен момент. 

2. Седмица-две до началото на пъ-туването си се погрижете за 

 
Мъжете търсят 
РАЗНООБРАЗИЕ
Андрей Л. (38 г., има жена и 2 деца – на 12 и 

на 7 години) Признава, че през лятото, оста-

вайки сам в апартамента, се среща с дру-

ги жени. 

„Това, че съм женен, никога не съм го криел от 

тях, макар че не това е основната ни тема 

на разговор. Никога не съм и помислял да си 

зарежа семейството. Но просто с жените 

винаги ми върви. Дали имам чувство на вина 

пред семейството? Не. Просто не трябва 

да има следи за изневярата ми. Защо го пра-

вя? На нормалния човек му е присъщо да тър-

си разнообразни удоволствия. Нима в гале-

рията вие ще се ограничите да видите само 

едно платно и няма да разгледате остана-

лите картини? Макар че познавам наистина 

щастливи двойки, които живеят щастливо за-

едно в продължение на десетилетия, без да си 

изневеряват, аз за съжаление не мога да бъда 

част от такава двойка.“  

Банално, но факт



външността си, демонстрирайте чар 
и сексуалност. Използвайте по-ярка 
козметика и еротично бельо. Едно-
временно с това дръжте съпруга си 
в режим на сексуално въздържание. 
Нека растящото му желание към вас 
остане нереализирано. Не му отказ-
вайте директно, а намерете „обек-
тивна причина“, която не ви позволя-
ва да правите любов.

3. Няколко дни преди пътуването 
си отменете „забраната“ за пра-

вене на секс и така се развихрете в 
леглото, че в момента на раздялата 
той да мечтае единствено за почивка 
на тихо местенце вместо за жени.

4. Пригответе му „задачки-закачки“ за вкъщи, така че мъжът ви 
да няма време да скучае и да мисли 
за „глупости“. Като прибавите към 
това плътната заетост на работно-
то му място, трябва да получите из-
тощителен делник. 

5. Създайте у него усещане, че ма-кар и отдалече, владеете ситуа-
цията. Преди да тръгнете, небрежно 
информирайте съпруга си, че вечерта 
по някакъв повод през вас ще нами-
нат сестра ви или майка ви.

6. Периодично се обаждайте по раз-лични поводи по телефона: заб-
равили сте нещо, искате да се посъ-
ветвате с него за нещо. Водете дъл-
ги разговори по семейни въпроси. Ако 
през това време той се е опитал да 
кокетничи с някоя дама, тя ведна-
га ще разбере защо новият є кавалер 
така внезапно е променил изражение-
то на лицето си. 

7. Обажданията по битови въпро-
си от време на време заменяй-

те с романтични признания от сор-
та „Мисля само за теб“, „Трудно ми 
е без теб“ и др.                     

КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ 
ДАЛИ ВИ ИЗНЕВЕРЯВА?

Като начало приемете презумпцията 
за невинност. Не се налага сама да 
разпалвате чувство на ревност и да 
правите страшни догадки само на ба-
зата на косвени улики. Имайте пред-
вид, че мъжете често се ограничават 
до мислена изневяра с друга жена и 
до реален секс стигат рядко.  
Ако се е появила друга жена, кос-

вени улики все ще се намерят. Кога-
то му звъните в извънработно вре-
ме, особено късно през нощта, внима-
телно се вслушвайте в тона, с кой-
то той ви говори. Нежен ли е, зада-
ва ли въпроси за децата, пита ли как 
е минал денят ви? Ще се ориентира-
те по интонацията му. Ако в момен-
та на разговора той е с друга жена, 
ще е притеснен, няма да се обръща 
мило към вас, няма да се сети да по-
пита за децата. И ще бърза да пре-
крати разговора.

АКО ГО ЗАПОДОЗРЕТЕ В ИЗНЕВЯРА

Забравете за почивката и колкото 
се може по-бързо се приберете вкъщи. 

Не афиширайте истинската причина 
за внезапното си решение да се при-
берете. Измислете някоя друга, а при 
липса на такива разкажете, че напо-
следък постоянно сънувате страшни 
сънища, в които него го грози опас-
ност. Или си „признайте“, че просто 
ви е доскучало с децата без него.

НАЙ-ВЯРНАТА ИНДИКАЦИЯ 
Е СЕКСЪТ 

Ако срещата ви е предшествана от 
седмично въздържание, той ще бъде 
доста необуздан в леглото. Ако във 
ваше отсъствие е бил с друга жена, 
той или ще бъде сдържан, или ще из-
питва комплекс на вина, опитвайки се 
„да се извини“ и да поправи грешка-
та си с мнооого нежен секс (чак не-
естествено нежен). Вместо да търси 
удоволствие за себе си, в този слу-
чай той ще се старае да удовлетво-
ри вас, от което ще пострада спон-
танността в секса. 
Ако имате съмнения, по-добре да ги 

споделите с мъжа си, отколкото да 
си правите погрешни изводи напраз-
но. Възможно е, ако го обвините без 
вина, следващия път да му се доще 
да потвърди вашите подозрения. 
В случай на реална изневяра вашето 

силно оръжие ще бъде демонстрация 
на любов към него. Семейните сце-
ни, скандали и упреци действат само 
на слабите мъже. Много по-ефектив-
но ще бъде да покажете на мъжа си, 
че именно вие сте жената на него-
вите мечти и никой не може да се 
сравнява с вас нито в леглото, нито 
в семейния живот. Направете така, 
че на него да му е добре с вас, и 
той никога няма да поиска да замени 
вашите отношения със съмнителни 
удоволствия в случайни връзки. 
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„Те са самотни 
и идват при нас“
Според статистиката около 70% от клиен-

тите на проститутките са женени мъже, 

много често успешни и благополучни. Средна-

та им възраст е 34 години. 

Анджела (29 г., от  три години работи 

като проститутка) разказва за клиенти-

те си:

„Много хора мислят, че семейните мъже се 

срещат с проститутки, защото не си харес-

ват жените. Това не е вярно. Един мой клиент 

даже ми показа снимки на жена си, на детето 

си и на любимото си куче. Явно той е привър-

зан към тях и не иска да си причинява непри-

ятности. Просто иска нещо различно в сек-

са. Въобще, когато разбера, че клиентът ми 

е женен, веднага ми олеква. Женените мъже 

са спокойни, в тях няма злост. И инфекциите 

също са по-малко. Имала съм и клиенти биз-

несмени, които си имат всичко – къща, кола, 

пари, любяща съпруга и презадоволени деца. 

Те просто искат само да разговарят с мен. 

Разказват ми за себе си, за това, как преди 

им е било по-леко, а сега им е трудно. Аз прос-

то ги слушам. И от това те пред очите ми 

се успокояват, става им по-леко. А сексът, 

ако се случи, в повечето случаи е съвсем обик-

новен, без експерименти. 

Лятото, разбира се, количеството на жене-

ните клиенти винаги се увеличава. Те оста-

ват сами и не знаят  къде да се дянат. И ид-

ват при мен – някои след напиване с друга-

ри, а други просто не могат да стоят вкъ-

щи сами.“
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сички мечтаят за ва-
канция. Впрочем и за 
любов мечтаят всич-
ки, но малцина мо-

гат да обичат истински. 
Изглежда, и с почиването 
е така. Замислете се има 
ли сред познатите ви хора, 
които се връщат от най-
екзотични кътчета на зем-
ното кълбо и въздъхват с 
облекчение: 

„СЛАВА БОГУ, 
УТРЕ СЪМ НА РАБОТА“ 
Може би и с вас самите 

се случва същото. Когато 
отидете на курорт, още 
на втория ден ви „хваща 
щръклицата“ и се улавяте, 
че мислите за служебните 

си дела. Понеже не знаете 
какво да направите с по-
чивката, започвате треска-
во да се оглеждате за въз-
можности за динамично за-
пълване на времето – с екс-
курзии до местни забележи-
телности или с шопинг по 
местните магазини напри-
мер. В противен случай за-
почвате да се изнервяте и 
да се дразните по всякак-
ви незаслужаващи внимание 
поводи. Познато ли ви е 
всичко това? Ако не, значи 
ви е провървяло. Ако обаче 
много от описаното по-го-
ре ви е познато до болка, 
да помислим заедно. Защо 
става така? Какво толко-
ва загадъчно се случва, ко-

гато човек се мести от 
място, където е зает, на 
място, където е съвършено 
свободен? 

ИМЕННО СВОБОДАТА 
Е ПРОБЛЕМЪТ 

Проблемът се появява то-
гава, когато ви се наложи 
сами да решавате с как-
во да се занимавате, а не 
ви е спуснато като график. 
И въобще да правите ли 
нещо, или просто да се из-
лежавате на плажа, мълча-
ливо гледайки в една точка 
на хоризонта. Проблемът е, 
че не умеете да остава-
те насаме със себе си и 
че не знаете какво трябва 
да правите в такива мо-

менти. 
Вкъщи винаги има какво 

да се прави, винаги сте за-
ети с маловажни проблеми, 
изискващи непрестанното 
ви внимание и активното 
ви участие. Докато по вре-
ме на почивка мислите ви 
са заети с далеч по-малко 
неща и изведнъж сте при-
нудени (от обстоятелства-
та, които би трябвало да 
ви радват) да се сблъска-
те 

СЪС СОБСТВЕНАТА СИ, 
ИЗВИНЕТЕ, ПРАЗНОТА 
А да се сблъска човек с 

празнотата в себе си, пак 
извинете, е доста неприят-
но нещо. Въобще не ви го-

ПОЧИВКАТА КАТО 
проблем

ЧЕСТО ДВАМА СЪПРУЗИ РЕШАВАТ, ЧЕ ЗА ДА „ИЗГЛАДЯТ“ ОТНОШЕНИЯТА СИ, ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ЗАЕДНО НА 
МОРЕ. „ЩЕ СИ ПОЧИНЕМ И ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО“ – МИСЛЯТ ТЕ. ЗАЩО ОБАЧЕ ТОВА НЕ СЕ 
СЛУЧВА? ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е МЕЖДУ ДВАМАТА ДУШИ, ПРОБЛЕМЪТ Е В... ЕДНИ ДРУГИ ПРОБЛЕМИ.
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воря за остра интелекту-
ална недостатъчност. На-
против – хората с развит 
интелект като че ли стра-
дат повече по време на от-
пуска от този синдром, 
отколкото, абе, да си го 
кажем направо, по-тъпички-
те. Говоря за съвсем друга 
пустота, която не може да 
бъде преодоляна и от най-
големия интелект. Той, ин-
телектът, в крайна смет-
ка е само „инструмент“ за 
обработване на информа-
ция. Оказва се, че по вре-
ме на почивка „инструмен-
тът“ е готов да влезе в 
работа, но работи на праз-
ни обороти. И ето че се 
налага да натоварим инте-
лекта си с нещо, което ни 
е „подръка“ – с грижи и с 
проблеми. 

СТРАХ ОТ САМОТАТА

Впрочем тези, които се 
боят да останат насаме 
със себе си, само се залъг-

ват, че животът им в ком-
пания е безкрайно интере-
сен. Защото, ако човек не 
може да прояви истински 
интерес към себе си, той 
не може да се заинтересува 
от когото и да било дру-
гиго. Има една поговорка, 
за която се сещам и която 
чудесно илюстрира казано-
то от мен преди малко: 
„Ако не можеш да разгова-
ряш с Хариет на английски, 
то и с Джон едва ли ще 
успееш. Навярно просто не 
знаеш английски.“ 
Ако човек, който не може 

да остава насаме със себе 
си, отиде на почивка не 
сам, а с любимия човек 
(ето че вече се връщаме 
към първото изречение от 
този текст), е все едно – 
ще се случи същото. Нито 
той ще успее да си почине, 
нито почивката ще бъде 
удоволствие за партньора 
му. Най-вероятно ще пос-
ледват дивни скандали и из-

ясняване на отношенията. 
Вкъщи, в обичайна обста-

новка, всички съществува-
щи между двама души про-
блеми обикновено са скри-
ти зад дребни битовизми 
– зад непрекъснато покач-
ващите се цени на сире-
нето например. Или зад 
спорове на тема полити-
ка, зад фрустрации зара-
ди проблеми на работното 
място и дори зад... от-
вратителния характер на 
шефа на единия от два-
мата съпрузи или любов-
ници. По време на почив-
ка обаче отсъства всеки-
дневната необходимост да 
мислите за работата, по-
литиката, да се карате за 
цената на сиренето и про-
чие идиотски дреболии. И 
именно тогава на преден 
план излизат проблемите в 
отношенията. 
Празнотата на вътрешния 

свят представлява отсъст-
вие на интерес към самия 
себе си и следователно и 
интерес към всичко оста-
нало. Интересът е най-до-
брият начин да натоварите 
своя „оборотен компютър“. 
Просто трябва да открие-
те кое е онова нещо, което 
е интересно и увлекателно 
за вас. Повтарям, за вас, 
а не за партньора ви, баба 
ви, брат ви... Само ако раз-
берете какво ви е инте-
ресно на вас, ще станете 
интересни и на хората, на 
чието мнение държите. 

ДУМАТА „ИНТЕРЕС“ 
е близка до думата „любо-
питство“. Да правиш нещо 
с интерес, означава да го 
правиш с любов, да го оби-
чаш, да задаваш въпроси, за 
да попълваш информацията 
си за него. Интересът към 
самия себе си (впрочем как-
то и към всичко останало) 
е просто стремеж да за-
давате въпроси и да тър-
сите отговори за самите 
себе си. 
И сега си представе-

те как е устроен живо-
тът на човек, притежаващ 
това велико умение – да 
се интересува (както от 
себе си, така и от всичко 
останало). Около нас има 
толкова много непознати и 
загадъчни неща. Вие напри-
мер знаете ли защо авто-
мобилът има именно 4 ко-
лела, а не 3 или 5 напри-
мер? И защо слънцето из-
грява от изток и залязва 
на запад? Ако се замисли-
те, със сигурност ще наме-
рите отговори на тези въ-
проси. Но си признайте, че 
никога не сте се замисляли. 
А впрочем още Алберт Ай-
нщайн е казал: „Всички от 
деца знаят, че има неща, 
които са невъзможни. Но 
винаги се намира „невежа“, 
който да не знае. И имен-
но той прави велики от-
крития.“ 
Ако и вие притежавате 

това качество любопит-
ството, няма начин да бъ-
дете отегчени. Нито на 
почивка, нито на работа. 
Нито когато сте сами, 
нито когато сте с люби-
мия човек. Още по-малко, 
когато сте с любимия чо-
век. Но любовта и разбира-
телството с него започват 
от... вашето любопитство 
към света. 
Ако човек владее това 

вълшебно умение (не е за-
дължително да притежава-
те това умение по рожде-
ние, можете да го овладе-
ете), няма начин да ску-
чаете по време на почив-
ка. Особено по време на 
почивка! С когото и да 
сте. Във ваш интерес е 
да си намерите интереса. 
Тогава няма да се кара-
те с любимия, когато сте 
заедно на почивка, а ще 
се интересувате от други 
неща. Така че да го нака-
рате и той да се заинте-
ресува от тях, а и от вас 
покрай тях.

Таня СТАНЕВА
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

О
т фитнес салона на 
улица „Марко Балаба-
нов“ на ъгъла с „Пози-
тано“ се чува стрел-

ба, но не бързайте да звъ-
ните на полиция и „Бърза 
помощ“... Няма пострада-
ли, има само един изключи-
телно приятно ошашавен и 
това съм аз, макар че пред-
варително знам, че тук се 
провеждат не само трени-
ровки по бодибилдинг, но и 

ЗАНИМАНИЯ ПО 
ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

Та, всичко е законно, въ-
преки че хората, които се 
занимават с този спорт, 
все още не са успели да ле-
гитимират своя федерация 
в България. Впрочем очевид-
но такава е засега съдба-
та на спортовете, унасле-
дили или граничещи с някак-
ви военни практики, каква-
то е динамичната стрел-

ба (такова е положението 
и с фрийръна). В световен 
мащаб проблемите на този 
спорт се крият в очаква-
нето да бъде вписан като 
олимпийска дисциплина. 
А аз търся Калоян и още 

не подозирам, че малко по-
късно също ще имам въз-
можност да стрелям с еър-
софт. 
Калоян Георгиев. 
Животът му, като на 

много млади хора, е пълен 
с кратък престой в САЩ, 
различни работни места, 
приятелка, приятели и един 
син на осем години. 
Животът му като на 

малко млади хора е пълен и 
с признание към тези, от 
които е научил 

НЕЩАТА, КОИТО ИСКА 
ДА ПРАВИ ЦЯЛ ЖИВОТ 
Треньор по карате е. За-

вършил е учителски профил 

в НСА, курс по класически 
масаж и китайска медици-
на, курс по бодибилдинг, 
както и такъв по аероби-
ка, каланетика и стречинг. 
Сега, пак в академията, учи 
задочно спортна стрелба, 
защото законите на този 
спорт се преподават там. 
Казва, че не е от хора-
та, които отричат спорт-
ната стрелба само защото 
са предпочели да развиват 
динамичната. „Състезате-
лите в спортната стрел-
ба са безспорно много до-
бри. Изискват се изключи-
телна концентрация, коор-
динация и много трениров-
ки, за да стрелят толкова 
точно. При нас целта е 

ДА СЕ СЪБЕРЕ 
ДВИЖЕНИЕТО 

С ПРЕЦИЗНОСТТА 
Тази търсена динамика и 

интерес идват от създате-

лите на дисциплината, кои-
то са полицаи, военни, хора, 
които не са търсили този, 
който може да цели десет-
ките само.
Динамичната стрелба въз-

никва през 70-те години на 
миналия век в САЩ, когато 
се учредява организацията 
IPSC (International Practical 

Shooting Confederation). Въ-
просната абревиатура на 
английски често се използ-
ва вместо наименованието 
„динамична стрелба“. Това 
означава стреляне и прид-
вижване в сцени с мише-
ни, чиято подредба винаги 
е различна. Редуват се голе-
ми и малки мишени (харти-
ени и метални) като цели-
те могат да се виждат из-
цяло или пък да се виждат 
само части от тях. Време-
то се отчита с акустичен 
таймер като резултатът 
от попаденията се разде-
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ля на времето за изпълне-
ния. Притокът на адрена-
лин идва от бързината, от 
факта, че сцените винаги 
са различни, и от предизви-
кателствата, които поста-
вят различните оръжия. 
Искам да ви кажа, че из-

пълнението се случва далеч 
по-бързо, отколкото вие 
можете да го видите. 
Някакви елементи от 

IPSC могат да се превър-
нат в част от тимбил-
динг програма, но намирам, 
че е погрешно да наричаме 
спорт, в който има оръжие 
– спорт за забавление. 
Едно от основните уп-

ражнения в динамичната 
стрелба, което било и пър-
вата „комуникация“ на Ка-
лоян с този спорт, се на-
рича 

„ЕЛ ПРЕЗИДЕНТ“ 
Сцената е от три хар-

тиени мишени на по девет 
метра разстояние една от 
друга. Стрелецът е с гръб 
към тях. При звуков сиг-
нал се обръща и стреля във 
всяка мишена по два пъти. 
Презарежда (слага нов пъл-
нител) и пак стреля в три-
те мишени по два пъти. 
Калоян казва, че невина-

ги има време да ходи на 
стрелбище и да се подгот-
вя така, както иска, но 

НАВАКСВА С ЕЪРСОФТ 
При него идват да трени-

рат всички, които не гле-
дат на еърсофта като на 
детска игра. 
Еърсофт е наименование-

то на оръжията, които са 
точни копия на бойни об-
разци. Почти всички еър-
софт имитации са копия на 
реално съществуващи бойни 
оръжия и с тях се борави 
точно както и с образци-
те. Еърсофт се наричат и 
заниманията по динамична 
стрелба, при които се из-
ползват въпросните копия 
на бойните образци. 
„В световен мащаб ди-

намичната стрелба е една 
бързо развиваща се дисци-
плина – казва Калоян. – 
Прави хората по-отговорни 
и не им позволява да сбър-
кат тренировка или състе-
зание по динамична стрел-
ба със ситуация в реалния 
живот“. 
Философията на поведение 

е подобна на тази в бой-
ните изкуства. Като малък 
гледал филми с каратисти 
и провокиран от нормално 
детско чувство, искал да 
им подражава. От 15-годи-
шен се занимава с карате и 
когато започнал да трени-
ра сериозно, осъзнал, че го 
прави, за да не му се нала-
га да използва уменията си 
на улицата. „Това е своеоб-
разна превенция, която чо-
век формира не само като 
физически качества и дан-
ни, а като психическа ус-
тойчивост. Когато някой е 
подготвен и е уверен, че 
може да се защити, той 
знае кога да спре. В със-
тояние е 

ДА УПРАЖНЯВА 
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 

Уплашеният човек, който 

е под стрес и не знае как-
во да прави, може да на-
несе много по-големи по-
ражения от човек, който 
може с една хватка да въз-
пре агресивния нападател, 
при това без да го нарани. 
Неконтролиреумата агресия 
се случва на хора, които 
не са си задавали въпроса: 
„После какво ще стане?“ А 
не можеш да върнеш човек 
от гроба. Те вадят оръ-
жие и след това казват: 
„Съжалявам. Бях уплашен.“ 
Като си уплашен, си изва-
дил нож?! Ако си уплашен, 
ще се обърнеш и ще тичаш 
според мен. 
Интересното е, че мно-

го често адвокати, лекари 
и хора с най-различни дру-
ги професии се справят със 
стрелбата отлично. 
„Много съвестни и отго-

ворни са – казва Калоян. – 
Спазват безупречно мерки-
те за безопасност, които 
са усвоили при нас. Придо-
биването на право да но-
сиш оръжие е изключител-
но сериозна отговорност и 
към себе си, и към околни-
те. Като притежател на 
оръжие ти можеш да ста-

неш опасен за околните, 
ако нямаш умения да бора-
виш с него.“ 
Динамичната стрелба е 

скъп спорт. Всяка трени-
ровка изисква много сред-
ства, защото патроните и 
екипировката са много скъ-
пи. 
„Ние като още непризна-

та федерация не можем да 
ползваме облагите на спор-
тистите. Например да не 
плащаме данък за патро-
ни и пр. Хубавите писто-
лети струват около шест 
хиляди лева. Повечето хора 
стрелят с нисък клас оръ-
жия, чиято цена е до 1000 
лева. Но това не са 

СПОРТНИТЕ ПИСТОЛЕТИ, 
С КОИТО СЕ СТРЕЛЯ НА 

СЪСТЕЗАНИЕ 
То е все едно да отидеш 

на рали с москвич. Дина-
мичната стрелба е като 
„Формула 1“ – технически 
спорт. Доброто оръжие и 
боравенето с него са еднак-
во важни.“
Всеки пистолет се нагла-

ся спрямо патрона и па-
тронът се наглася спрямо 
пистолета. Двете неща са 
в баланс и дават възмож-
ност да се избере най-под-
ходящата муниция. 
„Това е все едно да на-

правиш една кола да рабо-
ти само на газ или само 
на бензин – казва Калоян. 
– В Европа това напасва-
не хората могат да си го 
правят сами. Имат си ма-
шините, могат да си ку-
пят компонентите и така 
да си направят партидата, 
че това оръжие да работи 
най-добре точно с този за-
ряд, с тази капсула, с този 
куршум и всичко, което е 
свързано със стрелбата...“ 
Разглеждам купите, меда-

лите и грамотите на Ка-
лоян, а той ми обяснява, 
че вече не изпитва нужда 
да го оценяват, в смисъл 
да бъде подреден в някаква 
йерархия. 

Калоян с Кристина Петкова – 
републиканска шампионка 
по динамична стрелба
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„В момента не може да 
се каже, че сме професио-
налисти за този спорт, за-
щото много неща още ня-
маме, не сме изнамерили и 
научили. Тепърва установя-
ваме някои неща от мето-
диката.“ 
Децата могат да започнат 

да се занимават с нещо по-
добно още на 6–7-годишна 
възраст, но е желателно да 
бъдат и още по-големи, за 
да могат нещата да им бъ-
дат представени по-отго-
ворно. „Трябва да можеш да 
кажеш на детето: „Писто-
летът не е детска играч-
ка!“ Отношението и към 
играчката, и към пистоле-
та трябва да е стопроцен-
тово внимание и отговор-
ност. Настръхвам, като 
чуя разкази за деца, които 
насочват дулото на писто-
лета към лицето си, дори 
пистолетът да е детска 
играчка. Натиска спусъка, и 
топчето го удря в носа.“ 
Калоян казва, че се е от-

насял по един и същ на-
чин към 

ВСИЧКИ ДЕЦА, КОИТО Е 
ТРЕНИРАЛ И УЧИЛ 

„Винаги съм знаел кой как-
ви възможности има, но не 
съм фаворизирал никого, не 
съм допускал погрешно лич-
но отношение. Много деца 
намират повод да се отка-
жат от спорта точно за-
ради лично отношение.“ 
Разказа ми за едно мом-

че, родено с деформация на 
пръстите на едната ръка. 
„Тренирал съм неговата гру-
па около една година, беше, 
преди да вляза в казармата. 
Скоро го срещнах, едва го 
познах, а той ми каза: „Бла-
годарение на теб съм вице-
европейски шампион по ки-
кбокс. Ти ме научи, ти ми 
даде основата и искам да 
ти благодаря за моите ус-
пехи.“ Седях и не можех да 
повярвам. Викам си: „Гледай 
го този човек. Аз съм му 
бил факторът, който му 
е дал желанието, хъса да 
стане нещо.“ Е, това е го-
ляма победа. За мен това 
са победите. Да успееш да 
предадеш опита и да го 
вкара този човек в някакво 
русло, което да го изгради 
като личност като осъзна-
та фигура. Защото деца-
та се учат от учителите, 
много по-малко комуники-
рат с родителите. Затова 
изкарах учителския факул-
тет в НСА и сега смятам, 
че това е една от най-ва-
жните професии.“ 
Стори ми се, че 

ТОВА ТОЧНО МОМЧЕ 
е подчинило на спорта 
всичките си човешки пла-
нове. Непрекъснато допъл-
ва нещата, които смята 
да развива занапред. Но ся-
каш никой от стремежите 
му не е по-голям от това 
да предава знанията и оп-
ита си на другите. Да ги 

научи да имат отношение 
към оръжието и да стре-
лят, както и да помислят 
какво могат да направят 
за здравето и работоспо-
собността си. 
След отчайващите резул-

тати при първите ми оп-
ити в стрелбата, които 
имах възможност да напра-
вя тук, се обърнах към Ка-
лоян и много ентусиазира-
но и авторитетно го посъ-
ветвах непременно да запо-
чне да се фука със себе си, 
защото се занимава с нещо 
изключително интересно и 
полезно, в което е много 
добър. Той отговори: „Хм! 
Просто съм обръщал пове-
че внимание на неща, кои-
то другите не са практи-

кували. Тренирал съм. Зато-
ва нивото ми е различно и 
съм постигнал нещо.“ 
Калоян е състезател и 

треньор, но за много от 
хората, които идват тук, 
целта не е точно да тър-
сят границите на човешки-
те възможности и да го-
нят големи постижения. Те 
обаче определено преборват 
ограниченията на ежедневи-
ето и затова се справят 
добре с различини житей-
ски ситуации. А какво оз-
начава всичко това – пре-
зареждане или зареждане, е 
въпрос на прецизност и ди-
намика, както и на ум и 
сърце.

Мирослава ИВАНОВА

Дясната ръка държи ръкохватката на пистолета, лявата прихваща дясната и на практика пистоле-
тът е захванат от двете ръце почти равномерно. За да може десният показалец да натиска по-бързо 
спусъка, дясната ръка леко се отпуска. Може да се каже, че 60 % от натиска се падат на лявата ръка, а 
40% – на дясната ръка.

толе-ист
бързо о-б
ръка, ата р

Акустичният таймер

 Хартиената 
     мишена, разделена 
         на три зони
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П
реди повече от 2000 
години китайски уче-
ни, сред които и Лао 
Дзъ, започнали да 

търсят истинското знание 
за устройството на света. 
Техните отчасти медицин-
ски, отчасти духовни зна-
ния са събрани в трактата 
„Дао Дъ Цзин“ – свещената 
книга за пътя и добродете-
лите. Тя разкрива различни 
практики, достойнствата 
на които вече са познати 
и на Запада (тай-чи, цигун, 
фън шуй). Тези практики се 
базират на вяра в осново-
полагащото жизнено начало 
на енергията ци. На Запад 

тези, които признават съ-
ществуването на ци, гово-
рят за биоелектромагнитно 
поле. Съгласно дао ци цир-
кулира в човешките тела, 
но също и във вселената. 
Това е „диханието“, което 
ни позволява да се присъе-
диним към космоса. 

– Някои китайски методи 
за лечение (акупунктурата 
например) се стремят да 
подобрят циркулацията на 
енергията ци в организма. 
Вие учите конкретно как 
да се използва сексуалната 
енергия за увеличаване на 
жизнените сили. Защо?

Мантак Чия: Зоната на 

гениталиите се явява най-
мощният източник на енер-
гия в човешкото тяло. В 
учението на даоистите се 
акцентира върху трите 
най-важни енергийни центъ-
ра в човешкото тяло: мо-
зък, сърце и полови органи. 
Всеки от тези центрове 
направлява енергията ци и я 
преразпределя по целия орга-
низъм. И всеки от тях про-
извежда и натрупва енергия 
по различен начин. Напри-
мер мозъкът осигурява цир-
кулация на ци само тога-
ва, когато работи актив-
но. През останалото вре-
ме произвежда много малко 
ци. Повечето хора могат да 
накарат мозъка си да рабо-
ти, но пренебрегват сърце-
то или половите си органи. 
Най-дълготрайна ци енергия 
изработва сърцето. Когато 
изпитваме радост, съчувст-
вие или любов, сърцето ум-
ножава тази енергия, коя-
то постъпва към него, и я 
изпраща към всички клет-

ки на тялото. Така че ко-
гато човек е щастлив или 
влюбен, това води до нат-
рупване на неимоверно голя-
мо количество енергия ци 
в тялото му. Що се от-
нася до сексуалната енер-
гия, тя е толкова мощна и 
благотворна, че китайската 
медицина хилядолетия наред 
препоръчвала занимания със 
секс в определена поза и в 
определено време за изцеле-
ние от една или друга бо-
лест.  

– Значи, за да сме здрави, 
трябва да се грижим как-
то за чувствата си, така 
и за своя интелектуален и 
сексуален живот?

М. Ч.: Съвършено вярно. Ко-
гато сърцето е щастливо, 
мислите са свежи и леки. И 
обратното. На какво всъщ-
ност се дължи така раз-
пространената на Запад бо-
лест на Алцхаймер? На раз-
пад на сексуалната енергия 
с настъпване на менопауза-
та, който води пък до на-

Сексът
енергия
ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

като

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КИТАЙСКАТА МЕДИЦИНА БОЛЕСТИТЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ПРИ НЕДОСТИГ НА ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ ЦИ В НЯКОЙ ОРГАН. 
В ТАКИВА СЛУЧАИ КИТАЙСКИТЕ ЛЕКАРИ ПРЕПОРЪЧВАТ ЕДНО БЕЗОТКАЗНО ДЕЙСТВАЩО ЛЕКАРСТВО – ЗАНИМАНИЯ СЪС СЕКС. 
ОТКРИХМЕ ЕДНО ИНТЕРВЮ С ДАОИСТКИЯ МАЙСТОР МАНТАК ЧИЯ, КОЕТО ДАВА ОТГОВОР НА ВЪПРОСА, ЗАЩО.

МАНТАК ЧИЯ 
е роден в китайско семейство в Тайланд през 1944 г. След 6-годишно 

обучение в будистки манастир той усвоява практиките на медита-

цията, както и на бойните изкуства тайчи, айкидо и кундалини йога. 

След това се обучава в даоистката мъдрост, която в момента пре-

подава на учениците си. През 80-те години на миналия век Мантак 

Чия живее в Ню Йорк, където открива дао лечебен център. Създа-

тел е и на Градината на дао – място за обучение и лечение в красива 

местност в Тайланд.   
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рушения на мозъчните функ-
ции. Центровете на енергия  
в тялото се захранват един 
друг. Сърцето произвежда 
любов, а половите органи – 
възбуждане и оргазъм. Кога-
то тези сили се съединят, 
когато човек изпитва едно-
временно и любов, и оргазъм, 
жизнената енергия ци дос-
тига своя пик. Именно този 
процес в най-висока степен 
способства за деленето на 
клетките, при което се съз-
дават нови клетки. 

– Какви са дао принципи-
те в секса?

М. Ч.: За мъжете най-ва-
жното е да сдържат еяку-
лацията си. Даоистите счи-
тат, че спермата носи в 
себе си сексуална енергия. 
Тази енергия се стреми да 
излезе от тялото чрез по-
ловите органи. За младите 
мъже това не е повод за 
безпокойство дотолкова, до-
колкото организмът им из-
работва достатъчно сперма 
и те могат да си позволят 
частично да я губят. Но в 
по-зряла възраст такава за-
губа не е желателна. Еяку-
лацията оставя мъжа оп-
устошен. За него е труд-
но да възстанови силите си 
между два полови акта, а 
жизнената енергия започва 
да не му стига. Затова на 
20-годишните мъже се поз-
волява да еякулират веднъж 
на 4 дни, на 40-годишни-
те – веднъж на 10 дни, а 
след 60-годшна възраст ея-
кулацията въобще не е до-

пустима. Съществуват раз-
лични начини спермата да 
се удържи и съхрани и кон-
центрираната в нея сексу-
ална енергия да се насочи за 
лечение или стимулиране на 
работата на конкретни ор-
гани в човешкото тяло (с 
помощта на опашния пре-
шлен на гръбначния стълб). 

– А къде се дява удоволст-
вието на мъжа от секса 
тогава? 

М. Ч.: То не се губи. Еякула-
цията просто се извършва 
вътре в организма. Даоис-
тите не само препоръчват 
правенето на секс за запаз-
ване на младостта, но и 
учат как да получавате ня-
колко оргазма последовател-
но, за да увеличите сексуал-
ната си енергия. С прибли-
жаването на оргазма тряб-
ва да накарате възбудата 
да стигне до мозъка (чрез 
опашния прешлен на гръб-
начния стълб). Така ще мо-
жете да изпитате оргазъм 
4–5 до 10 пъти. Наслада-
та всеки път ще бъде по-
интензивна. Накрая мъжът 
може да си позволи еякула-
ция, а можете и да съхра-
ните натрупаната енергия 
до следващия полов акт. 

– Женската сексуална 
енергия същата ли е като 
при мъжа?

М. Ч.: Не. Енергията на 
мъжа е ян, а на жената – 
ин. Тези две първични енер-
гии управляват мироздани-
ето. Те и двете присъст-
ват и у мъжа, и у жена-
та. Но при мъжа има пове-
че ян, а при жената – по-
вече ин. Мъжът трябва да 
пази спермата си, а жена-
та – обратно, многократ-
но да достига оргазъм, за 
да увеличи своята ин, която 
в китайската медицина се 
счита за енергия на водата. 
Когато жената е възбудена, 
това веднага се забелязва – 
тя отделя повече течности 
и даже се поти повече от 
мъжа. На Запад малцина зна-
ят, че и жените са способ-
ни да еякулират. Даоисти-
те препоръчват да се сти-

мулират женският клитор 
и точката G едновременно 
(но без да се прониква в же-
ната), докато тя 3 пъти не 
пусне вода (не еякулира).

– Можем ли да използва-
ме сексуалната енергия, но 
без да правим секс?

М. Ч.: Да. Това е много по-
лезно, когато сме много на-
товарени с работа. Да из-
викате сексуална възбуда, е 
много лесно – достатъчно е 
да дадете воля на еротични-
те си фантазии. След това 
е необходимо да се успоко-
ите и да сдържите възбу-
дата, като я насочите към 
мозъка. Много работодате-
ли се оплакват, че работ-
ниците им посещават пор-
носайтове. Излишно – това, 
което изглежда като загу-
ба на време и пари, всъщ-
ност повишава работоспо-
собността.
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Мантак Чиа съветва жените да открият своята „интерактив-

на карта“ на наслаждението, т. е. най-чувствителните точки по 

тялото си. По време на секс той препоръчва мъжът да стимулира кли-

тора на партньорката си с ръка (тъй като при пенетрация пенисът 

не влиза в контакт с него), а жената да избере поза, при която пени-

сът дразни т. нар. точка джи (например легнала по корем или седна-

ла в скута на мъжа). Това би увеличило честотата и интензивността 

на оргазмите. Произведената чрез стимулация на клитора сексуална 

енергия трябва да се насочи (със силата на мисълта и с помощта на 

опашния прешлен на гръбнака) към мозъка и оттам да се разпростра-

ни по цялото тяло. Жената трябва да тренира интимните си муску-

ли, вкарвайки във влагалището си яйце от яспис и движейки го напред– 

назад. (За другите упражнения за съкращаване на мускулите на влага-

лището можете да се информирате в следващия материал – бел. ред.) 

Висшата степен на удоволствие и при двамата се постига в момен-

та на т. нар. велико вибриране, когато и мъжът, и жената са в поза, 

позволяваща да виждат лицата си, едновременно и ритмично съкраща-

ват интимните си мускули, обменяйки сексуална енергия. 

Мъжът трябва да потиска еякулацията си, за да насочи усещането за наслада от областта на генита-

лиите към мозъка си, а след това – към някое болно място по тялото си. Това се постига с трениров-

ки. Първо, трябва да напрегне мускулите около гениталиите си и да се опита да повдигне салфетка, сложена 

върху пениса си. По време на полов акт съкращаването на тези мускули позволява предотвратяването на ея-

кулацията. Тогава му се налага да се постарае да насочи съхранената сексуална енергия със силата на ми-

сълта към гръбнака, а после – към главата. Как? Със силата на мисълта. Визуализирайки движението на по-

тока от енергия от долната част на гръбначния стълб към главата. 

По-голяма наслада ЗА ЖЕНАТАЗА ЖЕНАТА

МЪЖЪТМЪЖЪТ – концентрация на енергия
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С
ексът е игра за двама и в нея 
няма място за обвинения, за 
обидни намеци и присмех. Всич-
ки гореизброени могат да на-

ранят както мъжа, така и жената. 
Ако не се смятате за много сексу-
ална, потърсете причината за сек-
суалната си неудовлетвореност пър-
во в себе си. В крайна сметка наша-
та женска сексуалност и качеството 
на сексуалния ни живот зависят на 
първо място от нас самите. Зато-
ва се заемете с тренировки. Те със 
сигурност 

ЩЕ ПОДОБРЯТ 
СЕКСА 

Ако проявите усърдие, можете да 
запалите огъня на страстта в себе 
си и да се превърнете в истинска лъ-
вица в леглото. 
Тренировката на интимните муску-

ли е била сред основните занимания 
от обучението на гейшите, въпреки 
че сексът въобще не е влизал в за-

дълженията им. И ако у нас подоб-
ни занимания не са популярни, то в 
Америка тези курсове се мерят по 
известност и успеваемост с курсо-
вете по латинотанци и аеробика на-
пример. Тъй като едва ли ще намери-
те във вашия град подобно обучение, 
ние ще ви разкажем как да тренира-
те интимните си мускули в домашни 
условия. Бъдете уверени, че само след 
месец ще получавате от секса много 
по-голямо удоволствие. 

ТРЕНИРОВКА ЗА ПЕРИНЕУМА

Този тип упражнения имат за цел 
стягането на мускулатурата на пери-
неума (меките тъкани между ануса и 
външните полови органи). Как да от-
криете и почувствате тези мускули? 
Много лесно. Докато ходите по мал-
ка нужда, се опитайте да прекъснете 
насила процеса на уриниране. Мускули-
те, които напрягате в този момент, 
са именно целта на вашата трени-
ровка. Ако не ги откриете веднага, 
не се разстройвайте, опитайте от-

ново следващия път. 

УПРАЖНЕНИЕ 

Тренирайте системно. Схемата е 
бавно свиване (стискане), след кое-
то бързо свиване–бързо изтласква-
не. За да изпълните бавното свива-
не, си припомнете последното ходе-
не по малка нужда и бавно напрегне-
те мускулите, сякаш искате да спре-
те струята на въображаемата урина. 
Това упражнение ще ви отнеме не по-
вече от 5 сек. Отпуснете се за се-
кунда. След това напрягайте (свивай-
те) и отпускайте мускулите колко-
то е възможно по-бързо. Това, както 
ще усетите, е лесно за изпълнение. И 
накрая изтласкването – напънете се 
умерено там, отдолу. Това е напълно 
достатъчно. 
През първата седмица изпълнявайте 

по пет пъти на ден 10 бавни свива-
ния, след което 10 напрягания и от-
пускания и накрая 10 изтласквания. 
След приключване на първата седми-
ца добавяйте по още 5 движения към С
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ГИМНАСТИКА ЗА „ЖЕНСКИ“ МУСКУЛИ

ПО ДАННИ ОТ ПОСЛЕДНИ ПРОУЧВАНИЯ ВСЯКА ВТОРА ЖЕНА Е СЕКСУАЛНО НЕЗАДОВОЛЕНА. АКО ПРЕЖИВЯВАНИЯТА В ЛЕГЛОТО 
НЕ ВИ УДОВЛЕТВОРЯВАТ, НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТЕ В КРАЙНА РАЗБЕСНЯЛА СЕ ФЕМИНИСТКА И ДА ДЕКЛАМИРАТЕ, 

ЧЕ ВИНОВЕН ЗА ТОВА Е САМО МЪЖЪТ. НАУЧЕТЕ СЕ ДА ТРЕНИРАТЕ ИНТИМНИТЕ СИ МУСКУЛИ.
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всяко упражнение на ден, докато не 
станат по 30 движения в едно уп-
ражнение. След това, за да поддър-
жате тонуса, е необходимо да изпъл-
нявате тази схема най-малко по 5 
пъти на ден. 
В началото това упражнение може 

да ви се строи сложно и даже неиз-
пълнимо. Спокойно и без паника! Из-
пити няма да полагате. За никъде не 
бързате. Не се отказвайте, прояве-
те упорство. Тези упражнения може-
те да изпълнявате практически на-
всякъде и при всякакви условия – до-
като гледате телевизия, докато се 
излежавате в леглото сутрин, дока-
то си бъбрите по телефона с прия-
телка, докато шофирате или пътува-
те с градския транспорт.
Ако в самото начало на занимание-

то усетите, че по време на бавното 
свиване вашите мускули не са доста-
тъчно напрегнати, а бързите съкра-
щавания и отпускания съвсем не се 
получават бързо и ритмично, това 
означава, че мускулите ви все още са 
слаби. Редовното практикуване на уп-
ражненията ще подобри състояние-
то им. Ако по време на тренировка-
та почувствате умора, починете си 
и продължете отново. И не забравяй-
те, че не се занимавате с бодибил-
динг все пак. Затова не претоварвай-
те интимните си мускули, а се оп-
итвайте да постигнете контрол над 

тях. Защото контрол над мускулите 
означава контрол на сексуалното удо-
волствие: когато е необходимо – да 
забързате темпото, а когато трябва 
– да го задържите или намалите. 

УПРАЖНЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ

Немалка роля за постигане на су-
персексуалност имат и тренировки-
те на седалищните мускули. В тазо-
вата област те са най-силните мус-

кули и от тяхното състояние до го-
ляма степен зависи и тонусът на ця-
лата интимна зона. Да, не е трудно 
да ги напрегнете и да ги отпуснете, 
но обикновено уменията се изчерп-
ват с това. Упражненията за мус-
кулите на задните части са мно-
го прости и в същото време много 
ефективни. Седнете на пода и изпъ-
нете крака, след това леко отпусне-
те торса назад. От това положение, 
за да запазите равновесно положение 
на тялото, напрягайте и отпускайте 
мускулите на седалището в продъл-
жение на 10 сек. Отпуснете се. Из-
пълнете упражнението 5 пъти. След 
това – още 5 пъти, но с леко раз-
творени крака. По този начин стя-
гате не само дупето, но и мускули-
те на корема. 
Накрая ви предлагаме едно доста 

странно упражнение за разгръщане на 
женската сексуалност. Опитайте се 
да задържите между „бузите“ на ду-
пето монета от 1 лев. Но не само 
това – опитайте се да походите 
така 30 мин. Или колкото можете. 
Старайте се монетата да не пада – 
в това е целият „фокус“. Упражнени-
ето, освен че перфектно стяга и раз-
вива интимните мускули (генитални-
те и тези на седалището), допринася 
също и за правилна походка и красива 
стойка, което, съгласете се, също е 
част от женската привлекателност 
и сексуалност.

В йога има цял „сексуален“ раздел, наречен кундалини. Кундалини йога помага за укрепване 

и активизиране на мускулите на корема, опашната кост и малкия таз.

Базовото упражнения за жените, което тренира упражняването на контрол над половите 

органи, се нарича присядане в поза врана.

ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Краката са полусгънати в коленете, 

разтворени на ширината на раменете, 

стъпалата са успоредни. Ръцете са зад 

тила, със сплетени пръсти. От това из-

ходно положение приклекнете три пъти, 

когато преброите „четири“, задръжте 

напрежението в изходна позиция. Изпъл-

нявайте упражнението в продължение 

на 4 минути.

За „настройване“ на нервната систе-

ма изпълнявайте същото упражнение, но 

с ръце, поставени с широко разтворе-

ни пръсти на пода, откъм вътрешната 

страна на стъпалата (вж. снимката).
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Краков – история, 
джаз и кехлибар

ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

О
т няколко месеца знаех, че 
в средата на април тази го-
дина ми предстои пътува-
не до Краков. Всичките ми 

приятели твърдяха, че това е уни-
кално място, което съчетава ритъ-
ма на джаза и спокойствието на уни-
верситетския дух. И не само това. 
Всеки, който сподели нещо за Краков, 
употреби думата „духовност“.
Оказа се, че предварителната ин-

формация, която събрах, въобще не 
беше подвеждаща. Напротив. Очаква-
нията ми бяха надминати.
За пръв път Краков се споменава 

през 968 г. Легендата разказва, че

всичко започнало 
от Крак 

– първия господар на селището, раз-
положено между реките Дунав и Рейн. 
Според митологията откривателят 
му убил страховития дракон Вивел, 

досагашния „владетел“ на града, и 
станал герой и символ на Краков. 
Още когато стъпих на автогарата, 

ме облъхна историческото минало на 
града, елегантно свързано със съвре-
мието. Минавайки през една от цен-
тралните градини и през парка, осеян 
с пролетни цветя и успокояваща зеле-
нина, усетих... приятелство. Разхожда-
щите се наоколо хора ми се усмихва-
ха ведро и приветливо. Магазините в 
Краков отварят още от ранни зори, а 
от хлебарничките се разнася ухание на 
пресни тестени вкуснотии. Веднага ми 
се прииска да си хапна от традицион-
ните гевречета със сусам, но бързах, 
за да оставя багажа си в предварител-
но запазен специално за мен кокетен 
апартамент в центъра на града. При-
ключих с приготовленията и тръгнах 
към  централната част в посока на 

„Ринек глувни“ 
който е най-големият, напълно запа-

зен ренесансов площад в Европа, дълъг 
цели 200 м. Първото нещо бе да из-
щракам няколко кадъра с фотоапара-
та си. Отнякъде дочух звук на тръ-
ба – от едната от кулите на Мари-
атската църква тръбачът озвучава-
ше поредния кръгъл час. Според една 
легенда по време на татарските на-
шествия тръбачът, видял и дал сиг-
нал за приближаването на вражеска-
та войска към Краков, бил пронизан 
от стрела. И до днес на всеки кръ-
гъл час друг тръбач от кулата на-
помня за случилото се с неговия съ-
брат преди векове. 
На улица „Гротска“ е изправила сна-

га величествена катедрала в романски 
стил, а непосредствено до нея кон-
трастира църква в готически. 
В ранния следобед кафенетата не са 

препълнени, но са пълни с отзивчиви 
сервитьори и пролетни цветя във ва-
зите по масите. Изпивам едно кафе С
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„Ринек глувни“ – най-големият 

ренесансов площад в Европа

Центърът на града, 

отрупан с уютни кафенета
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и се отправям към 

историческия център 
на бившата столица на Полша, разпо-
ложен в подножието на кралския дво-
рец Вавел. Тринадесетвековният Кра-
ков има един от най-големите евро-
пейски пазари и самобитни истори-
чески къщи, дворци, църкви, катедра-
ли, градини, паркове, музеи, универси-
тети, архитектурни паметници...  В 
Краков се намират олтарът на Вит 
Ствош, манастирът „Клащор Каме-
дулов“, театър „Словацки“, църквата 
„Св. Петър и Павел“ и още много 
други забележителности, които си-
гурно в момента пропускам да изредя 
в типично туристически стил. 
Впечатли ме особено 

еврейският квартал 
„Казимеж“ 

запазил и до днес своята идентич-
ност. За възстановяването му са по-
могнали богати евреи, кметството 
и отделни граждани.  Съвременният 
облик на квартала показва реставри-
рани сгради и  модерни офиси. Оста-
нали са старинни кафенета отпреди 
Втората световна война, хлебарни-
ци и дюкянчета. Тук може да се на-
мерят еврейски ресторанти, които 
предлагат кашерна храна, съобразена 
с Мойсеевата религия. 
Чужденецът обаче не бива да про-

пусне да опита прочутите полски пи-
роги. Любителите на традиционните 
ресторанти пък могат да похапнат 

от националната трапеза – ястия, из-
обилстващи с месо, картофи и зеле. 
Уморена от толкова много преживя-

вания, в края на деня се запитах как-

БЛИЦ С ЕУГЕНИУЖ 
САЛВИЕЖ

– КАКВО ТЪР-

СИШ ДА ПО-

СТИГНЕШ, РА-

БОТЕЙКИ С 

КЕХЛИБАР?

– Искам да из-
тръгна красотата 
от него. Един диамант се шлифова, 
за да добие форма и блясък. При обра-
ботка кехлибарът също показва своя-
та уникалност. 

– ЗАЩО ХОРАТА БИХА ПРЕДПО-

ЧЕЛИ БИЖУТА ОТ КЕХЛИБАР? 

– Е, брилянтите и диамантите са 
прекрасни камъни, но аз не съм влю-
бен в тях. Кехлибарът е друго нещо, 
по-благодатен за работа е. Хората 
казват, че харесват артистичната 
ми бижутерия. Дали това е откро-
вено, или е обичайна любезност, не 
мога да преценя. Само ще вметна, че 
мои клиенти са и мъжете, които ха-
ресват щипките за вратовръзки и 
ръкавелите от кехлибар. Чувал съм, 
че кехлибарът влияе благотворно на  
щитовидната жлеза, но не съм запоз-
нат в подробности с лечебните му 
свойства.

Бижута от кехлибар, представени 

в галерия „Оливка“

Еврейският квартал „Казимеж“

Кралският дворец Вавел
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во още не съм научила за Краков. За джаза, ес-
тествено. Нали Краков се славеше като града на 
джаза?! Поне така ме бяха предупредили прияте-
лите. По тази тема ме просвети един приятел, 
живял и следвал в Краков. Същият този прия-
тел ме запозна с 

Еугениуж Салвиеж – 
експерта по кехлибара

И още – дизайнер на грамофони и тонколони, 
пристрастен към джаза от най-ранна детска въз-
раст като истински почетен гражданин на Кра-
ков. От години се занимава с пластика и изработ-
ването на артистична бижутерия от кехлибар, 
сребро, акрилово стъкло и полускъпоценни камъни. 
Има собствена галерия. През 1981 г. получава първа 
награда на младите художници в Южна Полша, да-
дена от Федерацията на полските пластици. Взи-
мал е участие и в много други конкурси. Неговите 
бижута се представят редовно на модните поди-
уми. Толкова от официалната информация.
Неофициалната е, че за рождения си ден през 

2008 г. получих подарък от кехлибарени украше-
ния, които събудиха любопитството ми за уме-
нията на техния автор. Научих, че са дело на 
художник от Краков. Бях щастлива, че сега имам 
щастието да видя как кехлибарът се превръща в 
бижу в ръцете на този артистичен и интересен 
човек. В неговата 

галерия „Оливка“ 
разположена в близост до най-големия европейски 
площад „Ринек глувни“, бяха изложени уникални 
бижута и аксесоари от кехлибар. 
Това, което видях като бижутерийно изкуство 

и до което се докоснах, стана благодарение на 
моя близък от България. Със Салвиеж поддържат  
дългогодишно приятелство от безметежните го-
дини на студентството, когато през 70-те и 
двамата са увлечени от джаза и неговите идо-

Църквата „Св. Петър 
и Павел“

Каляските са туристически 
атракции тук „Картинна галерия“ в близост 

до центъра на Краков
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ли. След уговорка с известния плас-
тик бяхме поканени и сърдечно при-
ети в дома на Зенек, както го нари-
чат близките му. 
Освен домакина на вратата ни по-

срещна дружелюбният четириног сто-
панин вълча порода, който ни въведе в 
приемната. Попаднах в екстравагант-

но музикално студио, обзаведено със 
супермодерна апаратура, хиляди диско-
ве, плочи, магнетофони, чийто дизай-
нер се оказа самият Зенек. Няколко 
витрини от кехлибар и бижута в ъгъ-
ла на стаята примамваха с блясъка и 
красотата си. Нямах търпение да за-
почнем разговор за това, което ме 

накара да гостувам на полския худож-
ник. Преди това обаче той ни покани 
да пробваме от  традиционния спе-
циалитет пироги, които не бих заб-
равила за нищо на света, тъй както 
не бих забравила и Краков, и джаза, и 
елегантната красота на кехлибара.

Миглена ИВАНОВА

Художникът заедно с приятеля си 
от студентските години Тодор 
Чолаков в творческа обстановка 
в апартамента на Зенек в Краков Музикално студио, тонколони 

и съвременни грамофони – 
все дизайнерски решения на Зенек
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С
мята се, че продължителнос-
тта на една ера е приблизител-
но 2150–2160 години. Според Дъ-
нов Ерата на Водолея е започна-

ла през 1914 г., но според маите това 
събитие предстои през 2012 г. Аз се 
солидаризирам с Дънов – и според мен 
тази ера вече е започнала.

От доста време насам хората се 
подготвят за настъпването на нов 
световен ред, който ще повлияе на 
всеки един аспект от техния живот. 
Какво ще е най-характерно за него? 

 ЩЕ ставаме все по-чувст-

вителни, все по-лесно ще улавяме ви-
брациите и честотите на вълните, 

разпространяващи се в атмосферата. 
 ЩЕ се увеличи рязко броят 

на хората със свръхестествени спо-

собности (поне засега все още така 
наричаме тези способности, макар че 
те въобще не са толкова свръхес-
тествени, просто не са доразвити). 

 ЩЕ отдаваме много по-голя-

мо значение на емоциите (както на 
положителните, така и на отрица-
телните), отколкото на разума. Няма 
да е пресилено, ако кажа, че емоции-
те ще ни управляват.  ЩЕ се 

раждат все повече деца индиго – деца, 
изпреварили в развитието си своите 
родители и предшественици. Впро-
чем такива деца са започнали да се 
раждат от 2000 г. насам. Те ще са 
„строителният материал“ на ново-
то общество.  ЩЕ се осво-

бодим от предразсъдъците си за чис-

то женските и чисто мъжките роли. 

ВЕЧЕ СМЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ

ЕЗОТЕРИЧНОЕЗОТЕРИЧНОЕЗОТЕРИЧНО

СВЕТЛАНА СТОИЛОВА „ШПИОНИРА“ ЗА НАС 
ПРЕЗ КЛЮЧАЛКАТА НА БЪДЕЩЕТО. ТОВА, КОЕТО ВИДЯ, 
НИ ХАРЕСА МНОГО (С МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ). ПОМОЛИХМЕ 
Я ДА ОБОБЩИ НА ЛИСТ ХАРТИЯ СВОИТЕ И ДОБРИ, 
И ЛОШИ „ЩЕ“ И ЕТО КАКВО СЕ ПОЛУЧИ.

Светлана Стоилова е завършила курс за биоенерготерапевт 

по метода на Джуна, както и курс по Каруна рейки – първо, 

второ и мастерско ниво. Заключението в протокола от изслед-

ването на биофизичното поле на Светлана от Благоевградския 

университет „Неофит Рилски“ (ръководено е от проф. Антонов 

и Т. Гълъбова) е, че тя е феномен. Но и след този суперлатив тя 

не престава да се развива – завършва първо ниво на курс в Ин-

ститута по приложна психология и физиопрофилактика под ръ-

ководството на Юрий Синенко и курс на обучение при ясновид-

ката Румяна Бонева. 

Светлана може да разговаря директно с йерархичните струк-

тури на Висшия разум, без да използва телефон или някакво 

друго средство за комуникация. А на хората помага основно 

чрез лечебни масажи в своя кабинет по холистична медицина. 

И чрез съвети, които по думите є є се „диктуват“ от горе. Но 

ако вие искате да я попитате нещо лично, най-добре е да знаете поне електронния є адрес 

(stoilova2004@abv.bg), тъй като се съмняваме, че ще успеете да се свържете с нея по... теле-

патия.
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Отношенията мъж–жена ще се раз-
вият и усъвършенстват в посока на 
размиване на границите между поло-
вете. Ще се простим завинаги с пред-
ставата, че жената е по-нисше съ-
щество, което трябва да заема по-
посредствена позиция в обществото. 
Нещо повече – женският начин на 
мислене ще влияе много благоприятно 
на развитието на цялото човечество. 

 ЩЕ променим коренно модела 

си на мислене с тенденция да се до-
ближаваме все повече и повече до на-
чина на мислене на Висшия разум. Ко-
гато изцяло започнем да мислим като 
представителите на този Висш раз-
ум, тогава ще си отговорим докрай 
на много въпроси, които са ни измъч-
вали през времето.  Ерата на 

Водолея ЩЕ е също така ера на про-

ницанието, на критиката, на лоши-

те обноски и на фриволното поведе-

ние. За добро или за лошо чувството 
за отговорност завинаги ще напусне 
хората, за сметка на което тяхно-
то поведение ще стане много по-сво-
бодно и по-открито.  ЩЕ на-

стъпи ерата на изневерите, така да 

се каже. Ще детронираме семейство-
то от неговото водещо място в об-
ществото. Импулсивно и безотговор-
но (спрямо сегашните представи) ще 
създаваме безброй много нови любов-
ни връзки с хора, които, да речем, са 
от нашата група души. Тези безраз-
борни интимни контакти според мен 
няма да са от голяма полза за емо-
ционалния ни статус, но пък ще ни 
помагат да се развиваме, да усъвър-

шенстваме уменията си за сътрудни-
чество и да се научим да разчитаме 
безрезервно на хората около себе си. 
Нещо, което ще излекува доминира-
щия ни егоизъм.  ЩЕ се уве-

личи броят на болестите на нервна-

та система. Почти всеки втори чо-
век ще страда от някакво нервно за-
боляване. Но точно по тази причи-
на ще станем по-чувствителни, как-

то вече казах по-горе. Няма как, це-
лият този трансформационен процес 
ще рефлектира със сигурност вър-
ху нашата нервна система, която за 
съжаление не е от най-устойчивите. 

 Прахолякът, отровите и бок-

луците около нас ЩЕ ни дойдат в по-

вече.  По-нататък във вре-
мето хората с помощта на Висшия 

разум ЩЕ изобретят летящи чинии, 
с които ще се придвижваме в прос-
транството (над колите и другите 
превозни средства) с цел да се улесни 
движението ни. Реактивните самоле-
ти и плавателните съдове също мно-
го ще се усъвършенстват (с помо-
щта на информация, „спусната“ сви-
ше).  Хората ЩЕ живеят ми-

нимум до 120-годишна възраст, та 
даже и повече.  Телепатия-

та ЩЕ се превърне в масов начин за 

общуване между хората. Хората ще 
бъдат отдадени повече на духовни 
занимания, защото ще разберат, че 
това е пътят и това е истината. 
Впрочем много хора си мислят, че 
натрупването на материални богат-
ства е цел, която може да се по-
стигне благодарение на собствените 
качества и стремежи. Но в бъдеще 
преуспелите и забогатели хора ще се 
„редуцират“ от горе. Искам да кажа, 
че хората ще забогатяват само ако 
йерархичните структури на Висшия 
разум разрешат това. (Впрочем това 
се отнася не само за бъдещето. И 
сега забогатяват само хората, които 
имат „разрешение“ от горе за това. 
Но това е тема на друг разговор.) 

ЕРИТЕ СПОРЕД АСТРОЛОГИЯТА

Навсякъде в светите писания има многобройни пре-
пратки за времето. За да ги разшифроваме, нужно 

е да познаваме феномена „процесия на равноденствието“. 
Древните египтяни са разбрали, че приблизително през 
интервал от 2150 години изгревът на Слънцето по вре-
ме на пролетното равноденствие се случва в различен 
знак от зодиака. Това се дължи на забавеното трептене 
под ъгъл при въртенето на Земята около нейната ос. 
Тази процесия (придвижване) следва обратната посока на 
явяването на 12 зодиакални знака в рамките на нормал-
ния годишен цикъл. 
Времето, необходимо за преместване през всичките 12 
знака, е приблизително 25 765 години. Това се нарича 
Велика година и древните общества са били доста ос-

ведомени за нея. Те отбелязват периода от всеки 2150 
години като ера. 

 От 4300 г. пр. н. е. до 2150 г. пр. н. е. е била Ера-
та на ТЕЛЕЦА.

 От 2150 г. пр. н. е. до 1 г. от н. е. е била Ерата на 
ОВЕНА.

 От 1 г. от н. е. до 2150 г. от. н. е. е Ерата на РИ-
БИТЕ. (Според голяма част от астролозите ние се на-
мираме още в тази ера, макар че според по-малка част 
от астролозите, Дънов и Светлана Стоилова ние вече 
сме в Ерата на Водолея – бел. ред.)

 През 2150 г. от н. е. се очаква да преминем в 
Ерата на ВОДОЛЕЯ.
Има и други опити за броене и датиране на тези ери и 
в крайна сметка няма единно мнение за това, дали е за-
почнала Ерата на Водолея, или не. 

Експериментите 
на Висшия разум

Ще умре ли животът на Земята зара-

ди пренаселването и изчерпването на 

ресурсите? Този въпрос си го задаваме не 

само ние, земляните, но и представителите 

на Висшия разум, които провеждат различни 

експерименти с нас, за да установят до как-

ви резултати – положителни или отрицател-

ни – би довело пренаселването.

Висшата цел е да се запази Земята като 

жива планета, като се редуцира малко насе-

лението чрез естествени процеси, а не на-

силствено. Трите най-големи и развити ци-

вилизации във Вселената участват в нещо 

като състезание, кой да доминира в експе-

римента си с хората. Нека това не ви звучи 

притеснително и заплашително. Опасност 

за нас няма.

Тук, на Земята, се „отглеждат“ хора, спе-

циални души, които имат специално при-

съствие до определен момент от съществу-

ването си, до определен етап от развитие-

то си. След време по преценка свише някои 

от тези хора ще получат възможност да из-

ползват от четвъртото до тринадесетото 

измерение (в зависимост на какъв етап от 

развитието си се намира съответният ин-

дивид). Тези хора ще станат нашите учите-

ли в бъдеще. Ще ни обучават в „дисциплини“, 

непознати ни до този момент. 

КОНТРАПУНКТ
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Едва 20-годишна да получиш номинация 

за „Оскар“ за главна роля, си е голямо 

постижение. Но Елън Пейдж напълно 

заслужаваше всички награди и суперла-

тиви, с които я затрупаха за ролята в 

„Джуно“. Малко млади актриси могат 

да се похвалят с подобно внимание, а 

и с толкова зряло и забавно предста-

вяне на нещо толкова проблематично, 

каквото е една бременна тийнейджър-

ка. Всъщност самата Елън признава, 

че е феминистка и няма никакво жела-

ние да приема клиширани роли на тий-

нейджърки. Но пък Джуно съвсем не е 

такава и актрисата представи про-

блемите є с неподправен реализъм, 

чар и завидно чувство за хумор. От 

тук нататък всяка роля на талантли-

вата Пейдж задължително ще фокуси-

ра внимание.

„Забриски 
Пойнт“
Американският дебют на Ми-

келанджело Антониони се пре-

върна в истински химн на поко-

лението от 60-те и неговите 

бунтарски настроения. Едва ли 

някой е очаквал италианският 

класик да се приспособи тол-

кова лесно в чужбина, пък и да 

направи успешен филм по тази 

тема. Но тя е продължение на 

всичко, направено от Антонио-

ни до този момент. Пък и той 

намира сподвижници в лицето 

на „Пинк флойд“, които са авто-

ри на психеделичната музика. 

Младеж и студентка по антро-

пология се запознават случайно 

и се влюбват. Те са типични аутсайдери – той е издирван за убийство, 

тя е любовница на търговец на недвижими имоти, и за двамата няма 

място във враждебно настроеното към тях общество.

„Тайната на 
скрития град“ 
В очакване на новите приклю-

чения на Хари Потър можете да 

загреете с този филм, който 

също е екранизация на популярна 

детска книга. Тайнствен град 

е погребан в дълбините на зе-

мята и векове наред пази чове-

чеството от гибел и изчезване. 

Животът в него зависи от мо-

щен енергиен източник, даряващ 

така необходимите светлина и 

топлина. Проблемът е, че той е 

проектиран да просъществува 

само 200 години. Сега времето 

изтича и градът е погълнат от 

мрак и студ. Двама от невръст-

ните жители на града решават да поемат на спасителна мисия. Дуун 

и Лина трябва да намерят таен сейф и да разгадаят загадъчния пъзел, 

скрит в него. Двамата поемат на невероятно пътешествие, което е 

ключът към спасението.

„мЪжоретки“
Двама разгонени тийнейджъри 

си спретват щур купон в тази 

комедия. Шон и Ник са звез-

дите на училищния футболен 

отбор. Вместо обаче да оти-

дат на поредния летен лагер с 

тима, те скрояват план да по-

паднат в далеч по-приятна ком-

пания. За целта се присъединя-

ват към лагера на мажоретки-

те. Двамата хитреци решават 

да се преструват на „чувстви-

телни момчета“ и така да убе-

дят красивите момичета тук 

да пренебрегнат задръжките 

си и да плуват и тренират кол-

кото се може по-леко облече-

ни. Всичко върви повече от перфектно, докато Шон не се влюбва в ли-

дерката на мажоретките, която подозира мотивите им. Сега двама-

та приятели трябва бързо да променят стратегията си преди набли-

жаващите финали.

„Пичове 
за пример“
Още една неприлична коме-

дия, в която се подвизават 

двама приятели, явно неможе-

щи да пораснат. Дани и вечни-

ят женкар Уилър работят за-

едно, рекламирайки енергийна 

напитка на гимназисти. Ма-

кар че Дани се кани да предло-

жи брак на своята приятелка, 

той непрекъснато се забърк-

ва в проблеми. След като тя 

го зарязва заради тоталната 

му липса на зрялост, двамата 

с Уилър правят голяма издън-

ка, която замалко да ги вкара 

в затвора. Все пак съдът им 

дава право да положат обще-

ственополезен труд като наставници на деца с проблеми в общуване-

то. Дани и Уилър нямат друг избор, но пък не знаят в какво се забърк-

ват. Техните възпитаници тотално ще преобърнат живота им.

„Джуно“
Смятате, че тийнбременност 

е мръсна дума и означава ис-

тинска трагедия? Е, този 

филм ще ви убеди, че невина-

ги нещата са толкова мрачни. 

Поне главната героиня не при-

ема това, че е бременна, като 

най-лошата новина на света. 

Джуно Макгъф (откритието 

на филма Елън Пейдж) е само-

уверена и пряма тийнейджър-

ка с остър език. Един ден тя 

сама решава да прави секс с 

най-скромното и тихо момче 

в училище, а резултатът от 

това е положителният тест 

за бременност. Вместо да се 

паникьоса, Джуно набързо ре-

шава да предложи още нероденото дете на семейство за осиновяване, 

но нещата не се развиват съвсем според плана є. Много забавен и то-

пъл филм, с прекрасни актьори и куп награди, включително „Оскар“.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

С Оскарова класа
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„Сексът и София“
Определят тази книга като българ-

ския отговор на „Сексът и градът“. 

Това е историята на една съвремен-

на Пепеляшка, която преследва свое-

то щастие. София Х. е псевдоним, зад 

който е скрита известна в медийно-

то пространство личност. Тя е млада, 

интелигентна и привлекателна. Дошла 

е от провинцията, за да извоюва мяс-

тото си в столицата. Лута се между 

мъже и мечти, но си остава жена, ко-

ято вярва в приказките, стреми се да 

намери своята половинка и да я задър-

жи. Тя обича секса и не се страхува да 

говори за това. 

„Лесни пари“
Драматичният разказ за ъндърграун-

да в Стокхолм е първа част от три-

логията на Йенс Лапидус. Младият 

автор поднася разтърсващо описа-

ние на една мрачна действителност, 

един истински „спектакъл на ужаса“. 

Той се разиграва зад патрициански-

те фасади на дворците и официални-

те институции в шведската столи-

ца, както и в унилите жилищни бло-

кове на нейните предградия, накрат-

ко навсякъде, където се подвизават 

наркодилърите, гангстерите и прос-

титутките, обсебени от идеята за 

бърза и лесна печалба.

„Техника за емоционал-
на свобода“ (ТЕС)
Това е революционна нова техника за ли-

чностно усъвършенстване и подобряване 

на здравето. Бързо, ефективно и за разли-

ка от всички други познати досега способи 

и подходи тя може да облекчи или дори на-

пълно да премахне неизброимо множество 

симптоми на умствени, физически или емо-

ционални заболявания. ТЕС е доказала кли-

ничната си ефективност в хиляди случаи и 

гарантира значително подобрение и дори 

пълно елиминиране на проблема. Приложе-

нието є е просто, лесно и безболезнено.

Резултатите са бързи, трайни и тя често успява там, където всичко 

друго се е провалило.

„Венеция“
Може ли да има по-красив град, с по-бо-

гата „сбирка“ от изкуство? Венеция е 

уникална и пътеводителят на „Нешъ-

нал джиографик“ го доказва. Със свои-

те над 190 цветни фотографии и 18 де-

тайлни цветни карти той не е обикно-

вен справочник, а наръчник в опознава-

нето на един от най-вълнуващите гра-

дове в света. Едно от най-запленява-

щите неща в историята на Венеция е 

самото є създаване. Освен интересни 

истории от миналото и днешните дни 

на града и околностите му пътеводи-

телят съдържа много любопитни фа-

кти за водния град.

„Дървото на нощта“
Неизвестни и неиздавани у нас разка-

зи на Капоти са събрани в този уника-

лен том. Те са писани в продължение на 

близо четиридесет години и предста-

вят различни светове, някои граниче-

щи със свръхестественото, други – из-

мамливо реалистични. Историите раз-

криват от нов ъгъл майсторството 

на Капоти, умението му да гради със 

стегнат и семпъл изказ реалистични 

портрети на провинциалния Юг, да опо-

етизира градския пейзаж с изящни ме-

лодични фрази и чувството му за хумор.

„Пътеки на славата“
Някои хора имат такива мечти, че 

тяхното осъществяване категорич-

но гарантира мястото им в история-

та. Сред тях са герои като Франсис 

Дрейк, Робърт Скот, Чарлз Линдберг и 

Нийл Армстронг. А какво ще стане, ако 

някой има подобна мечта и успее да я 

осъществи, но няма доказателство, 

че го е направил? Това е историята на 

такъв човек. Но едва след като обър-

нете и последната страница на този 

необикновен роман, ще можете да ре-

шите дали името на Джордж Мелъ-

ри трябва да се добави към легендар-

ния списък.

„Последният харем“
Това е история за драматичното при-

ятелство между две жени. В закъта-

ния свят на султанския харем Фатима 

и Елиза прекарват дните си, мечтаей-

ки за бъдещето. Едната отчаяно же-

лае да стане фаворитка на султана, а 

другата жадува за любов и свобода. Но 

Османската империя рухва, султанът 

е детрониран и изпратен в заточение, 

а харемът е напълно разрушен. На Фа-

тима и Елиза им предстои да открият 

себе си и да научат как да се справят 

сами с превратностите на живота. 

„Свещени места по 
света“
Популярните автори разказват за раз-

лични свещени места, където и днес 

човечеството съсредоточава своята 

духовна енергия. Пътешествието за-

почва от манастира „Св. Екатерина“ 

на Синайския полуостров. От книгата 

научаваме, че „Св. Екатерина“ е сред 

най-старите оцелели до наше време 

християнски манастири. Най-старата 

действаща християнска църква обаче 

е във Витлеем. Читателят се пренася  

в Мексико, в манастирите на Света 

гора и многобройните храмове на Япо-

ния, в Непал и Мианмар.
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Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

Midlife: A 
Beginner's Guide 
to Blur 
Една от най-популярните бри-

тански групи реши да съ-

бере на едно място всички-

те си хитове. В двойния диск 

Midlife Blur са включили 25 пар-

чета от 7 студийни албума. 

Сред тях са Girls & Boys, The 

Universal, Beetlebum и Tender, 

които затвърдиха групата 

като лидер на бритпоп сцена-

та. Blur се събират в Колчестър през 1989 г., а първият им сингъл She’s 

So High излиза през октомври следващата година и постига момента-

лен успех. През 1995 г. бандата печели безпрецедентните 4 Brit награ-

ди, както и Ivor Novello. Blur предвиждат да направят серия от малки 

шоута, преди да са хедлайнери на фестивала в Гластънбъри, а на 2 и 3 

юли ще изнесат концерти в лондонския Хайд парк.

21st Century 
Breakdown
След петгодишно мълчание пън-

киконите Green Day се завър-

наха по триумфален начин. С 

две награди „Грами“ за предиш-

ния си албум, пънк-рокопера-

та American Idiot, калифорний-

ското трио сега отново пре-

взе върховете на класациите 

с 21st Century Breakdown. Осми-

ят им студиен албум е разде-

лен на три акта: „Герои и про-

тивници“, „Шарлатани и светци“ и „Подкови и гранати“ и разказва за 

млада двойка, която препуска през безпорядъка и следва обещанието на 

века. „Албум на пънкидеали, които никога няма да умрат“, определи го 

сп. Rolling Stone. Междувременно Green Day се подготвят за първото си 

европейско турне от 2005 г. насам, което стартира на 28 септември 

2009 г. в Лисабон.

по д  л у п а

Миро триумфира на 
музикалните награди 
на БГ РАДИО
На зрелищна зелена церемония в Зала 1 на НДК БГ РА-

ДИО връчи годишните си музикални награди за 2009 г. 

Миро се оказа големият победител, който отнесе три 

отличия: за изпълнител, песен („Губя контрол, когато“) и албум („Омиротворен“). 

Наградата за изпълнителка отиде при Невена, а за дебют – при Нора. „Б.Т.Р.“ са 

група на годината, Нина Николина и Калин Вельов триумфираха в категорията 

„дует-трио“, а песента на Графа „Враг“ получи отличия за текст и видеоклип. Освен деветте награди, които се избират от слушателите на ме-

дията, БГ РАДИО за четвърти път връчи и наградата „БГ посланик“. Специалният приз, с който радиото награждава българи, допринесли за попу-

ляризирането на България извън нея чрез постиженията си, беше за Димитър Бербатов. Маргарита Хранова пък получи наградата „БГ вдъхнови-

тел 2009“ и изпълни една от най-красивите си песни „Устрем“ заедно с водещите Любо и Орлин на фона на уникални фотоси от България на фо-

тографа Александър Иванов. Тази година церемонията за първи път имаше и своя мисия. Годишните музикални награди 2009 преминаха под мото-

то „Чиста българска музика за чиста българска природа“. В допълнение на това една от изненадите бе включването на Боно, който се обърна към 

българската публика в подкрепа на зелената инициатива на БГ РАДИО.

Отново румънска 
връзка
Един от основните претенденти за 

хит на лято’09 идва от… Румъния. 

Става въпрос за мултиталантли-

вия Том Боксер, любимия диджей на 

Виктория Бекъм и Майк Тайсън. Не-

говото парче A Beautiful Day е от-

криващо в компилацията Super 

Summer Hits 2009. Заразителният 

саунд на изпълнението се дължи на 

карибските вокали на Jay, силния 

денс бийт и неустоимия акордеонен 

семпъл в основата на мелодията. 

Не по-малко въздействащ е и све-

жият видеоклип към изпълнението, 

сниман на испанските плажове. Том 

Боксер започва кариерата си като 

диджей в няколко радиостанции в 

Крайова и Букурещ. През 2000 г. за-

минава за Лондон, където бързо по-

стига успех, а освен с музика се за-

нимава с кино и фотография.

Световна титла за Роберта балет
Със световна титла и няколко медала се завърна РОБЕРТА БАЛЕТ от поред-

но световно първенство по танцово шоу в гр. Пореч, Хърватия. В конкуренция 

от над 3000 участници от 15 страни нашите деца спечелиха пет медала. В ка-

тегория група (до 15 души) до 12 години, стил танцово шоу – първо място, зла-

тен медал и световна титла взе танцът „В нощта преди сватбата на Ясми-

на“. Специална награда за най-малък участник получи Рая Апостолова, на 6 го-

дини, която изпълни танца „Бебето Бу от „Таласъми“ ООД“. Всички деца, взели 

участие на световното първенство, ще се изявят и на предстоящата премие-

ра на РОБЕРТА БАЛЕТ по случай 20-годишнината на балетната формация на 29 

юни в Зала 1 на НДК.
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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

КАК ДА СГЛОБИМ КУХНЯТА 
НА МЕЧТИТЕ СИ
Затворете очи и си представете, че влизате 
в кухнята. Не в някоя конкретна, а в кухнята 
на мечтите си. Каква картина, нарисувана 
от въображението ви, би ви накарала да се 
усмихнете? С помощта на нашия „конструк-
тор за възрастни“ можете да асамблирате 
безпогрешно кухнята, за която си мечтаете 
отдавна. Как точно, ще прочетете на стр. 
110–112.

ЛЯТНАТА КЪЩА
Промяната е толкова нужна, колкото 
и почивката
Къщата за отдих през лятото трябва 
да е различна от жилището, в което 
живеем ежедневно. Тя трябва да е 
по-просто устроена, по-удобна и да 
се нуждае от по-малко поддръжка. 
Дребните промени по вилата могат 
да се окажат вълнуващо занимание за 
въображението ви. Даваме ви няколко 
идеи на стр. 114.

5 КАЧЕСТВА НА КАЧЕСТВЕНАТА БЕСЕДКА
За мнозина от нас тя е любимо място за по-
чивка на вилата. В нея можете да си устрои-
те и светско парти, и романтична вечеря за 
двама. Ако все още нямате беседка, време е 
да се сдобиете с такава през това лято. 
Информацията на стр. 115 ще ви помогне 
при избора є.

ЩЕ КОСИМ ЛИ?
Добре поддържаните зелени 
площи радват не само очите. 
Подстригването на тревата е 
полезно и за самата трева, и за 
почвата. 
Какви машини ще ви помогнат 
да сложите в ред полянката 
пред къщата си, ще разберете 
от стр. 116–117.

ТИКВИЧКИ ПО 4 НАЧИНА
Не ви ли омръзна да ги ядете само 
пържени? Ако въображението не 
ви подсказва как още можете да ги 
сготвите, ние с удоволствие ще ви 
помогнем. Тиквичките са зеленчук с 
ненатрапчив вкус и много лесно се съ-
четават с други продукти. С кои точно, 
прочетете на стр. 120–121.
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З
атворете очи и си представете, че влизате в кух-
нята. Не в някоя конкретна, а в кухнята на мечти-
те си. Каква картина, нарисувана от въображението 
ви, би ви накарала да се усмихнете?

СЪРЦЕТО НА ДОМА

Тук всеки е зает със своята работа: някой готви, друг 
яде, трети гвори празни, но мили приказки, четвърти 
чете книга... И така всеки ден. Преустройството на 
това важно за дома място може да се превърне в увле-
кателна игра. Съставете списък с достойнствата и не-
достатъците на вашата кухня, определете от кого и за 
какво се използва това помещение, задайте си колкото е 
възможно повече въпроси, отговорете им и минете към 
съставяне на план за действие. За да създадете стилен, 
оригинален и функционален кухненски интериор със собст-
вените си ум и ръце, въобще не е задължително да сте 
професионален дизайнер. Просто изберете основните мо-
дули на вашата мечтана кухня и ги разположете така, че 
да ви е удобно точно на вас да ги използвате. Кухнята 
трябва да е едновременно царство и на уюта, и на удоб-
ството. Тогава храната, сготвена в нея, ще ви се стру-
ва много по-вкусна, разговорите – по-задушевни, а книга-
та, която четете, по-увлекателна. 

БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Какво обединява всички кухни по света? В тях се гот-
ви, мият се съдове и се съхраняват хранителни продукти. 
Трябва да разположите всичко, което ви е необходимо за 
тези дейности, така, че работният процес да е органи-
зиран максимално практично. Помислете какво и как ще 
съхранявате и изберете комбинация от шкафове, подходя-
щи точно за вашата кухня. Продуктите за дълго съхра-
нение например е по-лесно да вадите от чекмеджета, ко-
ито се намират на нивото на ръцете ви, отколкото от 
високо разположени шкафове. Ако планирате да вграждате 
кухненски уреди, ви съветваме те да са от една марка. 

ин т е р и о р

КОНСТРУКТОР ЗА ВЪЗРАСТНИ

КАК ДА СГЛОБИМ 
КУХНЯТА НА МЕЧТИТЕ СИ

ИДЕЯ 
За да са ви подръка всич-

ки подправки и да ви е удоб-

но да ги сервирате на маса-

та, подредете ги в подобно 

подвижно чекмедже с дръжка.
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Започнете планирането с поставянето на ъгловия шкаф. 
Подразбира се, че трябва да измерите по няколко пъти 
всичко предварително, за да избегнете неприятни изнена-
ди при сглобяване на модулите. 

ИДЕАЛНОТО ПОДРЕЖДАНЕ

Кухненската посуда трябва винаги да е ви е подръка и 
на своето място, за да не ви се наложи да прекосявате 
цялата кухня, за да вземете някаква дреболия, забута-
на в най-отдалечения от печката и работния плот ъгъл. 
Когато всичко е лесно да се намери и не ви се налага за 
сетен път да се навеждате, вие икономисвате време и 
същевременно пазите здравето си. Разделители за чекме-
джета, контейнери, поставка за измитите чинии, кошни-
ца, полици и други разни на вид дребни неща ще се пре-
върнат в най-добрите ви помощници в кухнята. В обо-
рудваната с такива неща кухня всеки сантиметър е мак-
симално използваем. 
Почти всяка втора домакиня се сблъсква с големия про-

блем липса на място в кухнята. Приспособленията за съх-
ранение на стената (окачени на стената сушилници за 
посуда, поставки за кухненски прибори, магнитни планки 
за ножове, куки и дръжки) ще са ви изключително полез-
ни в този случай. Те дават възможност за постигане на 
оптимална функционалност на пространството над ра-
ботния плот. Благодарение на тях ще освободите място 
на масата и около мивката.

ВЪВ ВАШ СТИЛ

Продължавайте да творите и фантазирате. Да избира-
те вратички за шкафовете, фронтални панели на чекме-
джетата, дръжки и цокли, може да бъде безкрайно ин-
тересно и вълнуващо. С други думи, определете стила на 
вашата кухня. Дали тя ще е остров на спокойствието в 
пастелни тонове, или ярка, необичайна и възбуждаща апе-
тита – решението е ваше. Ултрамодерна ли си я пред-
ставяте, или в класически стил?
За да отговорите на горния въпрос, помислете какви 

вратички за кухненските шкафове бихте избрали – стък-
лени, чамови или в някакъв ярък контрастен цвят... 
Не е задължително по цвят кухненският плот и вра-
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тичките на чекмеджетата и шкафовете да съвпадат с 
този на масата и столовете. Спокойно можете да ги из-
берете в контрастен цвят. 

НЕЩО СПЕЦИФИЧНО

Кухнята е „събрана“, така да се каже, и е организирана 
така, че да ви е удобно в нея. Остана само да я осве-
жите с аксесоари – декоративни корнизи, лампи, столове 
на колела и други приятни дреболии. Като саксии с цве-
тя, завеси в кънтри стил, снимки в рамки на кухненска-
та маса.... Сега, отваряйки вратата на кухнята, ще по-
паднете в своя собствен свят на уют, вкусна храна, то-
плина и удобство. Тогава се подгответе за момента, ко-
гато членовете на семейството въобще няма да искат да 
стоят извън дома, камо ли да вечерят извън него!
А ако ви се прииска нова промяна, можете просто да 

смените дръжките на шкафовете, завесите и покривките 
или пък да добавите нови полезни и красиви аксесоари.

КОМФОРТНО ПРОСТРАНСТВО

1. СЪХРАНЯВАНЕТО НА ПРЕДМЕТИ до местата 
за тяхното използване значително ще опрости и 

оптимизира работата в кухнята. Тенджерите и тига-
ните например е най-уместно да държите някъде до 
печката. Чашите и чиниите – над съдомиялната ма-
шина или до нея. А хранителните продукти – близо 
до работния плот. 

2. С ВИСОКИ, НАПЪЛНО ИЗВАЖДАЩИ СЕ ШКА-

ФОВЕ на релси вие лесно ще намирате и изважда-
те онова, което търсите, във всеки един момент. 

3. МОНТИРАНЕТО НА ПОДВИЖНИ ЧЕКМЕДЖЕ-

ТА ще ви избави от необходимостта да се пъха-
те и протягате навътре, за да извадите нужните ви 
предмети.

4. МНОГО ПРАКТИЧНО е да разположите кофата 
за боклук под мивката, както постъпват повече-

то опитни домакини. А ако я поставите в подвиж-
но чекмедже или шкаф, достъпът до нея ще стане 
още по-бърз.

5. НАД РАБОТНИЯ ПЛОТ ИЛИ НАД ПЕЧКАТА мо-
жете да монтирате окачена поставка за кух-

ненски набор, ръкохватки и други дреболии, които ви 
трябват често по време на готвене.

6. ПОСТАВКАТА ЗА НОЖОВЕ И ЗА ЧИНИИ, сал-
фетниците и салатниците не е нужно да държи-

те на видно място. По-добре ги скрийте в простран-
ството на подвижните чекмеджета.

ПРОСТО РЕШЕНИЕ

ИДЕЯ 
От необходимостта да се 

протягате към най-далеч-

ния ъгъл на ъгловия шкаф ще 

ви избави въртящата се по-

лица, монтирана вътре в 

шкафа.

ИДЕЯ 
За да не могат децата да се 

добират до острите ножо-

ве и вилици или да използват 

чекмеджетата в качество-

то им на стълби, монтирай-

те стоп-патрули.
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Дребните промени по вилата 
могат да се окажат вълну-
ващо занимание за въображе-
нието ви. 

Добре е интериорът в случая да е 
хармоничен 

БЕЗ ИЗЛИШНИ НЕЩА 
И БЕЗПОРЯДЪК 

Всичко трябва да е удобно и прос-
то.  Цветовете на стените са мно-
го важни. Резeдаво, бледорозово, бежо-
во, небесносиньо. Ако сте ги боядис-
вали миналото лято, сега просто ги 
освежете с някакъв бордюр или пък 
залепете шарен тапет на една или 
две стени в стаята (като кръпка). 
Топлите цветове – наситено черве-
но, зелено, тъмножълто – са инте-
ресно решение. Шарените килимчета 
и винтидж одеялцата са подходящи 
романтични допълнения към интери-
ора на вилата, но не прекалявайте с 
тях.  Избягвайте да окачвате мно-
го предмети по стените. Те само ще 
отвличат вниманието ви, а и някои 
неща, като например стенният кален-
дар, не са ви нужни, докато почива-
те.  Най-подходящото покритие за 
пода са дървото, камъкът и керами-
ката. Не покривайте пода с килими, 
за да ви е хладно.
Изберете 

УДОБНИ ДЪРВЕНИ 
ИЛИ РАТАНОВИ МЕБЕЛИ 

и задължително няколко тапицирани, 
върху които да се излегнете удоб-
но, когато решите.  По-едрите мебе-
ли (например диван, пейка) поставете 
срещу стената. Така помещението ще 
изглежда по-просторно и по-уютно. 

 Подходящи са малки масички, върху 
които да поставите чашата с разхла-
дителна напитка и книга.  В стая-
та за почивка завивките и калъфките 
трябва да са в светли тонове.  За-
весите навсякъде е добре да са леки 
като материя и свежи като цвето-
ве, за да се полюшват ефирно на от-
ворени прозорци.  Изберете естест-
вени елементи за дизайн и украса на 

лятната къща – камък и дърво. Те са 
с непреходна красота и не се нуждаят 
от много поддръжка, а освен това са 
безплатни. Можете да използвате ин-
тересни камъни за прага на къщата, 
за маркиране на пътеката в градината 
и за изграждане на алпинеум. Флорал-
ните елементи (живи цветя в саксии 
и сандъчета, изсушени билки и полски 
цветя) в лятната къща са почти за-
дължителна украса за вилата.
В провинциалния стил 

НЕ СЕ ВПИСВА 
ЕЛЕКТРОННАТА ТЕХНИКА 

като клетъчни телефони, мощни уред-
би и компютри. Лятната къща е мяс-
то за релакс и спокойствие.  В дво-
ра задължително поставете хранилка 
за птички или дървена къщичка. Пти-
ците са прекрасни създания, които 
през лятото оживяват всяко място 
с хубавите си песни.  Осветлението 
във и около лятната къща също е от 
голямо значение. Можете да избира-
те между ефектни фенери от ковано 
желязо, скрито осветление между рас-
тенията в градината или обикновени 
чайни свещи за вечерта, поставени в 
подходящи поставки.

ЛЯТНАТА ЛЯТНАТА 
КЪЩАКЪЩА
ПРОМЯНАТА Е 
ТОЛКОВА НУЖНА, 
КОЛКОТО И ПОЧИВКАТА

КЪЩАТА ЗА ОТДИХ ПРЕЗ ЛЯТОТО ТРЯБВА 

ДА Е РАЗЛИЧНА ОТ ЖИЛИЩЕТО, В КОЕТО 

ЖИВЕЕМ ЕЖЕДНЕВНО. ТЯ ТРЯБВА ДА Е ПО-

ПРОСТО УСТРОЕНА, ПО-УДОБНА И ДА СЕ 

НУЖДАЕ ОТ ПО-МАЛКО ПОДДРЪЖКА.
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З
а мнозина от нас тя е люби-
мо място за отдих на вила-
та. В нея можете да си ус-
троите и светско парти, и 

романтична вечеря за двама. Ако 
все още нямате беседка, време 
е да се сдобиете с такава през 
това лято. 
Ще ви въоръжим с предварител-

на информация, която ще ви по-
могне при избора є.

1. Многофункционалност Тя 
трябва да може да става за 

всичко – както за място за обяд, 
така и за отдих.

2. Комфорт В летните жеги 
в нея трябва да е прохлад-

но, а през по-влажните дни – сухо 
и топло. 

3. Вместимост В тази своеоб-
разна гостна на открито въз-

духът трябва да стига за 5–10 
души.

4. Декоративност Външният 
вид на беседката може да 

стане основното украшение на ва-
шата градина. Но дори и да пред-
почетете по-скромен на външен 
вид вариант, той задължително 
трябва да хармонира по стил с 
вашата вила. 

5. Уединеност В беседката е 
добре не само да приемате 

гости, но и просто да си почива-
те с книжка в ръка, да подремне-
те или да помечтаете. Правилно 
избраното място за нея и живи-
те декори зеленина около нея ще 
ви помогнат да създадете идеална 
зона за почивка. 

КАЧЕСТВА НА КАЧЕСТВЕНАТА БЕСЕДКА

Градински 
минимализъм 

Вместо стени – 
дървета, а вмес-
то таван – небе

В тази източна ша-

тра спокойно можете 

да се скриете от лет-

ните жеги

Беседка кресло На 

нея трябва да ви е су-

перудобно да седите 

и да четете книга

В „чаения павилион“ 

можете да приема-

те гости дори и кога-

то вали

Класика в жанра Такива беседки сте 

виждали много по парковете. Чудесни 

са за организиран обяд за 10-ина души
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С
ъвременната гра-
динска техни-
ка ще ви позво-
ли да облагороди-

те пространството пред 
къщата си, без да полагате 
титанични услия. Сред ко-
сачките има и по-леки мо-
дели. Външно те приличат 
на обикновена коса, само че 
с... двигател. Тревата коси 
режеща корда или стома-
нен дисков нож. Тези маши-
ни са удобни за декоратив-
на поддръжка и за косене 
на труднодостъпни места.
Собствениците на по-об-

ширни терени няма да ми-
нат без косачка за трева на 
колела, подобна на детски-
те колички. Тези косачки са 
различни видове според за-
хранването: механични, елек-
трически с акумулатори, с 
бензинови двигатели. 
Най-важното, което тряб-

ва да запомните, е, че не 
бива да косите мокра тре-
ва с електрическа косачка. 
Добре е също по време на 
работа да носите ръкавици 
и затворени обувки. 

Електрически 
тример

Ако вашата полянка се 
нуждае само от „козметич-
на“ подстрижка, купете си 
електрически тример! Тази 
джаджа подстригва трева-

та с корда. За да я из-
ползвате, ще ви се нало-
жи да купите и електри-
чески удължител – според 
размера на участъка, който 
ще косите. Лекият тример 
със средна мощност 500–
600 вата например може 
да подравни ливадата и да 
среже снопчета трева, из-
расли точно до стена на 
сграда или на някое друго 
труднодостъпно място. 
За да ви служи триме-

рът по-дълго време, преди 
начало на работата махне-
те камъните от участъка, 
който ще косите.

Електрическа 
коса с 

ръкохватка
Тази машина е предназна-

чена за подстригване на по-
големи терени. Има мощ-
ност около 1000 вата. Обо-
рудвана е с дисков нож и 
защитен кожух. По силите 
є е да среже дори и тън-
ки клонки на храсти. По-
мощните модели са снабде-
ни с ръкохватка от велоси-
педен тип и ремъци за но-
сене през рамо. 
За да не пострадате, дръ-

жте включения инстру-
мент със защитния кожух 
към себе си, работете с 
очила, ръкавици и затворе-
ни обувки. 

Моторна коса
Тази машина няма нужда 

от кабел и е по-масивна от 
електрическите коси с ръ-
кохватка. Двигателят є е 
снабден с резервоар за го-
риво. С бензинова косачка 
от този вид може да се 
окосят големи площи. Ко-
гато я избирате, попитай-
те продавача за ключовите 
характеристики на модела. 
Мощността на двигателя 
се измерва в конски сили. 
Важен е и разходът на го-
риво. От този показател 
зависи колко често машина-
та се нуждае от допълване. 
Трябва да отчетете и ни-

вото на шума. То не бива 
да надвишава допустимата 
норма от 100 децибела. От 
първостепенно значение е и 
теглото на модела. Това е 
много важна характеристи-
ка – все пак ще ви се нало-
жи да носите машината. 
Моторните коси може да 

се комплектуват с допъл-
нителни приставки за гра-
динска работа като култи-
ватор, нож за подрязване 
на храсти и др.
Тези косачки имат и ми-

нуси: отделят вредни газо-
ве; шумни са и се налага да 
косите със специални науш-
ници; твърде тежки са за 
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Ще косим ли?
Добре поддържаните зелени площи радват не 
само очите. Подстригването на тревата е 
полезно и за самата трева, и за почвата. 
Какви машини ще ни помогнат да сложим в ред 
полянката пред къщата си?
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един ръчен инструмент; не 
са и евтини. 

Косачки на колела
Тези косачки са механични, 

електрически и бензинови. 
 МЕХАНИЧНИ КОСАЧ-

КИ НА КОЛЕЛА Когато бу-
тате тази косачка напред, 
колелата є задвижват ба-
рабан с ножове, които сря-
зват тревата на нужната 
височина. Тази машинка ра-
боти безшумно, но пак из-
исква немалки физически 
усилия. 
Ако мъжът ви не е Хер-
кулес, купете си косачка с 
електрическо захранване или 
с бензинов двигател!

 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КО-
САЧКИ НА КОЛЕЛА Те са 
два вида: едните се захран-
ват от акумулатор, а дру-
гите – чрез кабел. 
Съвременните акумулаторни 
батерии са в състояние да 
работят дълго и могат да 
бъдат зареждани по всяко 
време – без да чакате тях-
ното пълно изтощаване. 
Акумулаторните косачки са 
мобилни и компактни. Те са 
незаменими, ако на вилата 
си често имате проблеми 
с тока. 
Косачките, които се за-
хранват от електрическа-
та мрежа, са по-леки и ня-

мат нужда от зареждане. 
Те са сравнително тихи. 
Има модели с голяма мощ-
ност – до 1600 вата. Не-
удобството при косачките 
с електрическо захранване е 
това, че постоянно трябва 
да влачите подире си дълъг 
кабел, който често-често 
се заплита в краката ви. 
Освен че може да ви спъне, 
има опасност и да го рез-
нете с косачката. 

 КОСАЧКА С ВЪЗДУШ-
НА ВЪЗГЛАВНИЦА Тези ма-
шини са за предпочитане, 
ако теренът ви не е мно-
го равен. Те направо „прели-
тат“ над земята. 

 БЕНЗИНОВА КОСАЧКА 
НА КОЛЕЛА За собствени-
ците на по-просторни те-
рени със сложен релеф това 
е най-добрата машина. Бен-
зиновите косачки превъз-
хождат по мощност и про-
ходимост останалите ма-
шини, макар че им отстъп-
ват по маневреност. 

 САМОХОДНИ КОСАЧ-
КИ Те приличат на малки 
тракторчета. Имат си се-
далчица, на която да сед-
нете и да ги управлявате, 
но пък хич не са евтини. 
Струва си да ги купите 
само ако притежавате по-
обширно имение.

Какво най-общо трябва да знаете за косачките?

ЗА БЕНЗИНОВИТЕ най-важни характеристики са: 
мощност на двигателя; обем на резервоара за гори-

во; количество на отделяните газове; ниво на шума 
(то не бива да надхвърля 85–110 dB).

МАТЕРИАЛЪТ НА КОРПУСА също е много важен. 
При по-скъпите косачки корпусът е направен от алу-

миний, а дръжките – от стомана. Такава косачка дъл-
го време ще служи на собственика си. 

КОЛЕЛАТА с техния диаметър и дебелина имат ог-
ромно значение. Колкото са по-големи, толкова по-

лесно се движат.
МОЩНОСТТА на косачките избирайте в зависимост 
от големината на участъка, който ще косите! Не 

си струва да купувате скъпа и мощна машина за зат-
ревена площ от 4 квадратни метра.

ДА ОБОБЩИМ

Заблуда е, че съдомиялни-

те машини хабят мно-

го вода. Точно обратното – 

с тях вие пестите вода. Що 

се отнася до необходимост-

та от осигуряване на допъл-

нително място в дома за ин-

сталирането на такъв уред, 

и тук имате възможност за 

гъвкави решения – да избе-

рете миялни с ширина 60 или 

45 см или т.нар. компактни 

миялни.

ПОДХОДЯЩИЯТ МОДЕЛ
Има някои подробности за 

съдомиялните машини, с ко-

ито човек е добре да бъде 

запознат, преди да напра-

ви своя избор.  Повечето 

съвременни съдомиялни са 

с троен клас ААА (енерги-

ен, на измиване и на изсуша-

ване) и ниска консумация на вода (14–16 л).  Малцина знаят на-

пример, че при по-тесните модели (с ширина 45 см) трябва да се 

внимава с дозата на таблетката, която се слага. Хубаво е да се 

сложи 1/2 таблетка или да се използва по-малко количество прахо-

образен препарат, тъй като иначе има риск съдовете да не се из-

плакнат добре.  Често задаван въпрос е дали съдовете могат 

да се поставят в миялната, без предварително да се почистят 

от остатъците храна. Последното поколение миялни машини е 

с троен филтър (три контейнера за филтриране), който задър-

жа от най-едрите до най-фините отпадъци. Затова не се нала-

га предварително механично отстраняване на остатъците. Мно-

го полезно е да монтирате кухненска мелачка за отпадъци в кана-

ла под мивката (има и вариант, който се свързва със съдомиялна-

та). Така отпадъците се смилат и отиват с водата в канализа-

цията.  Важно е да се отбележи, че количеството на съдовете 

и тяхното разположение в долната и горната кошница на уреда 

трябва да съответстват на избраната програма. Не очаквайте 

силно замърсените съдове да бъдат перфектно измити с ико-

номична или бърза програма. Не пускайте на интензивна програ-

ма деликатните съдове (от фин порцелан и от кристал например), 

тъй като налягането на водната струя в този случай е силно и 

има риск от счупване, надиране на ръбчетата и т.н.   Високи-

те класове модели имат т.нар. функция Duo Wash, която позволя-

ва поставянето на деликатни съдове в горната част и силно за-

мърсени съдове в долната част на уреда.  Имаме добра новина 

и за майките – миялните машини „Хотпойнт-Аристон“ имат Baby 
Cycle програма, която гарантира 99% елиминиране на бактерии-

те, т.е. може да се използва вместо стерилизатор. 

Съвременните съдомиялни предлагат още и редица удобни функ-

ции, които само могат да наклонят везните в тяхна полза – на-

пример модели с безшумен мотор, възможност за избор на темпе-

ратура и време, специални екологични програми, гарантиращи по-

ниска консумация на вода и ел. енергия, и т.н. 

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

Информиран избор 
на съдомиялна 
машина

НАШИЯТ СЪВЕТ: Не пестете от уреди, които ви пома-

гат да пестите и ви носят само позитиви.

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com



ПРАВИЛАТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ

д о м а к и н я

КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМЕ ПРОДУКТИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ СЕ РАЗВАЛЯТ, 
ПРЕДИ СРОКЪТ ИМ НА ГОДНОСТ, ОТБЕЛЯЗАН НА ЕТИКЕТА, ДА Е ИЗТЕКЪЛ?

СУХО СЪХРАНЯВАНЕ

ОСНОВНО ПРАВИЛО За продължително съхраняване пресипвайте овесените ядки, брашното 
и макаронените изделия в плътно затвяращи се буркани (с капаци с уплътнители), тъй като 
дори в неразпечатаните пакети може да се родят хранителни молци. Помнете, че колкото по-
висока е температурата навън, толкова повече намалява срокът за съхраняване на продукта. 
Във всеки случай не пазете овесените ядки повече от една година. 
Стъклени буркани за мюсли, овесени ядки, ориз и макаронени изделия
Пластмасови кутии с капаци за бисквити и чипсове
Пластмасови контейнери за продължително съхраняване на брашно, 
 орехи и ядки.

В ХЛАДИЛНИКА

ОСНОВНО ПРАВИЛО Колкото по-високо са разположени полиците, толкова по-висока е тем-
пературата. Сортирайте продуктите по височина – по-високите поставяйте най-отзад. Не за-
пълвайте хладилника „до дупка“. В него трябва да циркулира въздух все пак. 
Горните полици на вратата на хладилника за кравето масло и сиренето 
Долните полици на вратата на хладилника за мляко, плодови сокове, вина, шампанско и вода
Влажна зона за салати и други зеленини, ягоди, череши, авока-
 до, краставици и други плодове и зеленчуци
Най-горна полица за кисели млека, сметана, кремове и десерти 
Средни полици за готвени меса, меки сирена и други готови 
 ястия
Долни полици за колбаси. Кренвиршите, каймата и кълцаното 
 месо имат много кратки срокове на годност, за-
 това ги дръжте по-близо до задната стена на 
 хладилника, където по принцип е най-студеното 
 място. 

ВЪВ ФРИЗЕРА

Най-горно чекмедже за лед и сладолед 
Средно чекмедже за плодове и зеленчуци
Най-долно чекмедже за месо, риба и птици. Рибата и месото е най-добре да се извадят от 
 опаковките преди замразяване и да се прехвърлят в плътни торби за 
 замразяване на хранителни продукти. Мазната риба може да замразите 
 за 2–3 месеца, а останалата – за 6 месеца. 

КАКВО МОЖЕ И ДА НЕ ДЪРЖИТЕ В ХЛАДИЛНИКА 
Консерви, картофи, лук, чесън, домати, дини, тиква, патладжан, гъби, банани, ананаси, киви, 
манго, нар, пушени продукти, фурми©
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД



в к у х н я т а

Тиквички по 4начинаначина Не ви ли омръзна да ги ядете само 
пържени? Ако въображението не 

ви подсказва как още можете да ги 
сготвите, ние с удоволствие ще ви 
помогнем. Тиквичките са зеленчук с 
ненатрапчив вкус и много лесно се 

съчетават с други продукти.

ЗА 6 ПОРЦИИ:

 400 г талятеле (плоски макарони)  2 скилидки чесън  300 г из-

вара  по 300 мл сметана и прясно мляко  4 яйца  150 г настър-

гано сирене  700 г тиквички  3 с. л. готов сос от различни зеле-

ни подправки (например сос песто)  няколко стръка зелен лук

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1.Сварете талятелето в подсолена вода, както е описано на опа-

ковката. 2. Чесъна нарежете на ситно и го смесете с изварата, 

млякото, сметаната, яйцата и настърганото сирене. Разбъркайте 

добре и подправете сместа за заливката със сол и черен пипер. 3. 

Намажете вътрешността на тава за печене с олио. Загрейте фур-

ната до 200 °С. Прецедете макароните. 4. Измийте тиквичките и 

ги нарежете надлъжно на средно тънки парчета. Всяко от тях на-

мажете с готовия сос от зелени подправки (и от двете страни) и 

ги подредете в тавата във вид на преградки. Запълнете празното 

пространство със свареното талятеле. Внимателно разпределете 

заливката отгоре и запечете ястието за 45 мин. След като ста-

не готово, го поръсете с нарязан на дребно зелен лук или свежи зе-

лени подправки. 

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 680 кал (белтъчини – 31 г, мазнини – 38 г, и въглехи-

драти – 53 г)

„Лазаня“ от тиквички
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ЗА 4 ПОРЦИИ:

 4 средно големи тиквички  1 глава лук  1 скилидка чесън  2 с. 

л. олио  2 с. л. доматено пюре  150 г консервирани смлени домати 

 50 г макарони (на звездички)  150 г риба тон в собствен сос (от 

консерва)  сол  млян черен пипер  20 г краве масло  50 г галета

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Измийте тиквичките, разполовете ги по дължина и с лъжица изгребете 

семената и меката им част. Лука и чесъна нарежете на ситно и ги па-

сирайте с олиото. Добавете доматеното пюре, доматите, макароните 

и задушете сместа 10 мин. След това изчакайте да изстине. Загрейте 

фурната до 180 °С. 2. Отцедете рибата тон, раздробете я на парчета и 

ги смесете с доматената маса. Поръсете със сол и черен пипер на вкус. 

Подредете „лодките“ в тава за печене и ги напълнете с получената смес. 

3. Запържете в кравето масло за кратко галетата и я разпределете вър-

ху плънката. Запечете ястието за 25 мин във фурната. След това разпре-

делете „лодките“ по чиниите и преди сервиране ги гарнирайте с пресни 

листа от салата и парчета домати.  

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 480 кал (белтъчини – 38 г, мазнини – 17 г, въглехидрати – 

52 г)

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 120 г дългозърнест ориз  сол  1 връзка магданоз  2 

по-тънки тиквички  400 г гъби  3 с. л. олио  8 с. л. зе-

ленчуков бульон  черен пипер (едро смлян)  8 тънки те-

лешки шницела (по 50 г)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Сварете ориза, както е обяснено на опаковката. 2. Наре-

жете магданоза на ситно. Нарежете тиквичките на тънки 

парчета по дължина. Гъбите нарежете на дребно и ги задуше-

те в 1 с. л. олио. Залейте ги с бульона, посолете ги и ги поръ-

сете с черен пипер. 3. Начукайте шницелите с дървено чукче, 

увийте всеки един в парче тиквичка и ги изпържете в оста-

налото олио (по 2–3 мин от всяка страна). Посолете, поръ-

сете с черен пипер и извадете от тигана. 4. Гъбите заедно 

със соса прехвърлете в тигана, в който сте пържили месото. 

Ориза смесете с магданоза. Разпределете месото, гъбите и 

топките ориз със зелени подправки по чиниите.

Време за приготвяне: 35 мин

В една порция:305 кал (белтъчини – 15 г, мазнини – 16 г, въ-

глехидрати – 24 г)

ЗА 8 ПОРЦИИ:
 250 г брашно  3 яйца  125 г краве масло  4 домата  250 г тик-

вички  2 с. л. зехтин  200 г нарязан на ситно зелен лук  1 наряза-

на на ситно скилидка чесън  2 с. л. нарязан на ситно магданоз  100 г 

настъргано сирене гауда  5 с. л. сметана  червен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. От брашното, 1 яйце, щипка сол, кравето масло и 3 с. л. вода замесете 

тесто. Оформете го на топка, увийте го във фолио и го сложете да прес-

тои 30 мин в хладилника. 2. Тиквичките нарежете на колелца. Почистете 

доматите от кожата и семките, нарежете ги на парчета, запържете ги 

в олиото и ги извадете от тигана. В същия тиган пасирайте лука и чесъ-

на. След това ги смесете с магданоза, сиренето гауда, 2 яйца и сметана-

та. Посолете и подправете с червен пипер. 3. Разточете тестото и го 

прехвърлете в намазана с олио форма за печене, като го издърпате наго-

ре по стените на формата (да се получи борд). Разпределете отгоре тик-

вичките и доматите. Залейте с яйчено-сметановата смес. Пирогът се 

пече на най-долното ниво на фурната 30–40 мин на температура 180 °С. 

Сервира се горещ.

Време за приготвяне: 40 мин

В една порция:410 кал (белтъчини – 11 г, мазнини – 29 г, въглехидрати – 

25 г)

Тиквички-лодки 
с риба тон

Шницели, увити 
в тиквички

Зеленчуков пирог 
с тиквички
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ЗА 4 ПОРЦИИ:

За шашлиците:  600 г филе от сьомга  200 г почистени скариди 

 сол  млян черен пипер  малко лимонов сок  2 с. л. зехтин

За глазурата:  3 стръка босилек  сокът от 2 лимона  50 г ря-

дък мед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Филето от сьомга и скаридите се измиват и подсушават. Сьомга-

та се нарязва на кубчета и редувайки ги със скаридите, се набучват на 

шишовете. Шашлиците се посоляват, поръсват се с черен пипер, зали-

ват се с лимонов сок и се оставят на стайна температура за 10 мин. 

2. Босилекът се измива, подсушава се, листенцата му се откъсват и 

се нарязват на ситно. За приготвяне на глазурата лимоновият сок се 

смесва с меда и за малко се загрява на котлона. Към сместа се прибавя 

нарязаният босилек. Шашлиците се намазват хубаво от всички страни 

със зехтин и се пекат на грил (8–10 мин), като периодично се намазват 

с медената глазура по време на печенето. 

3. Готовите шашлици могат да се разпределят по чиниите върху листа 

от зелена салата и да се украсят с парчета лимон и разполовени чери 

доматчета. Сервират се горещи. 

Време за приготвяне: 35 мин

В една порция: 300 кал (белтъчини – 38 г, мазнини – 10 г, въглехидра-

ти – 13 г)

От сьомга и скариди с медена глазура

Сезонът на 
шашлиците
Дойде време да се хванем за зелено. Мислите 
си, че е проста работа да направите шашлици?! 
Нарязвате месото, набучвате го на шишове и 
готово. Не е точно така. За всяко хубаво нещо си 
има майсторлък. И за шашлиците – също. 
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ЗА 4 ПОРЦИИ:

 24 малки сварени и обелени картофи  8 парчета бекон  400 г те-

лешко филе  2 червени чушки  1 жълта сладка чушка  200 мл бяло 

вино  3 с. л. краве масло  1 зелена салата  1 глава лук  1 връзка 

магданоз  1 с. л. горчица  3 с. л. оцет  6 с. л. олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Парчетата бекон се нарязват на по 3 ивици широки ивици, с които се 

увиват картофите. Месото се нарязва на кубчета. Едната червена чуш-

ка се нарязва на квадрати, а другата – на ленти. Картофите, месото и 

квадратите чушка се нанизват на шишове, като се редуват. Шашлици-

те се посоляват и поръсват с черен пипер. Запържват се в кравето мас-

ло 5–10 мин. 

2. В соса от пърженето се налива виното и се кипва. Жълтата чушка се 

нарязва на ивици и се смесва с тези от червената чушка. Добавят се са-

латените листа, разкъсани на парчета, и всичко се обърква. Лукът и маг-

данозът се нарязват на ситно и се смесват с горчицата и оцета. Всичко 

се подправя с олио и се обърква добре. Шашлиците се сервират заедно с 

купа, пълна със салата, и отделно лучен сос в сосиера. 

Време за приготвяне: 35 мин

В една порция: 515 кал (белтъчини – 30 г, мазнини – 28 г, въглехидрати – 26 г)

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 3 червени чушки  2 тиквички  200 г бяло саламурено 

сирене  110 г маслини, фаршировани с чушка  млян че-

рен пипер  250 г краве масло  1 зелена салата  едро 

смляна морска сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Чушките се разполовяват, семките им се махат и парче-

тата се запичат на грила за 8–10 мин със срезовете нагоре. 

След това се оставят да изстинат, обелват се и се наряз-

ват на ивици с ширина 3 см.

2. Тиквичките се нарязват на тънки парчета по дължина, си-

ренето – на едри кубчета, които се увиват с парчетата 

тиквички и ивиците печена чушка. 

3. Дървените шишове се измиват със студена вода и на тях 

се нанизват зеленчуковите рулца, редувайки се с маслини. Рул-

цата се посоляват и намазват с размекнато краве масло. Ша-

шлиците се запичат на грила (на решетка), докато сиренето 

не започне да се топи. Накрая рулцата се поръсват с морска 

сол. Сервират се с филийки пълнозърнест хляб и  краве масло. 

Време за приготвяне: 40 мин

В една порция: 550 кал (белтъчини – 18 г, мазнини – 50 г, въ-

глехидрати – 5 г)

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 150 г дългозърнест ориз  сол  250 г моркови  150 г замразен зе-

лен грах  3 с. л. олио  6 с. л. соев сос  3 с. л. лимонов сок  600 г 

пилешки гърди  малко течен подсладител  4 с. л. водка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Оризът се сварява в подсолена вода (около 12 мин). Морковите се по-

чистват и нарязват на дълги тънки сламки и заедно с граха се пускат за 

3 мин във вряща вода. Оризът и зеленчуците се прецеждат и се смесват. 

2. Олиото се смесва с 4 с . л. соев сос и лимоновия сок. Тази смес се по-

солява, поръсва се с черен пипер и с нея се подправя оризово-зеленчукова-

та смес. 

3. Месото се нарязва (по влакната) на парчета, които се нанизват на ши-

шовете. Водката се смесва с 2 с. л. соев сос, малко черен пипери и течен 

подсладител. Шашлиците се пекат по 4–5 мин от всяка страна, като пе-

риодично се намазват с маринатата. Поднасят се горещи със зеленчуко-

во-оризова гарнитура. 

Време за приготвяне: 40 мин

В една порция: 450 кал (белтъчини – 43 г, мазнини – 12 г, въглехидрати – 

36 г)

От телешко 
месо и картофи

Зеленчукови 
ролки на шиш

Шишчета от 
пилешки гърди
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 2–3 бр. добре узряло авокадо (кора-
та му трябва да е потъмняла, а са-
мото авокадо да е меко на пипане)
 2 домата
 1 малка глава червен кромид лук
 1–2 зелени люти чушлета
 1 лайм
 няколко стръка пресен кориандър
 зехтин
 сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Плодовете се разполовяват, кос-
тилките им се отстраняват и ме-
ката им част се изстъргва с помо-
щта на лъжица и се събира в дълбока 
купа. Намачква се добре и се смесва 
със сока на лайма.
2. Доматите, лукът и лютите чуш-
лета се нарязват на ситно в отделна 
купа, след което всичко се разбърква 
с авокадото.
3. Прибавят се зехтинът, солта и 
ситно нарязаният кориандър. Пак раз-
бърквате. По желание можете да де-
корирате гуакамолето със стръкче 
къдрав магданоз.

Полезни съвети 
 Кориандъра можете да замените с маг-

даноз, но за разлика от нашия онзи е доста 

странен на вкус.

 Текилата е най-подходящото питие към 

тази мексиканска „шопска салата“. Но и 

студена българска ракия не е лош избор.

 В Мексико гуакамолето се сервира заед-

но с голяма купа тортия (вид чипс), но вие 

можете да си го мажете и върху препече-

ни филийки.

Текст и снимки Дона ЗЛАТАНОВА

ГУАКАМОЛЕ!
ДА ОТИДЕШ В МЕКСИКО И ДА НЕ 
ОПИТАШ ОТ ТИПИЧНОТО ЗА ТЯХНАТА 
КУХНЯ ГУАКАМОЛЕ, СИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 
СПОРЕД МЕН. НО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ДА СИ ХОДИЛ ТАМ, ЗА ДА ЗНАЕШ КАК ДА 
СИ ГО ПРИГОТВИШ ВКЪЩИ. ОТ МЕН – 
РЕЦЕПТАТА, А ЖЕЛАНИЕТО И ОСТАНАЛОТО 
– ОТ ВАС.
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за месец ЮЛИ

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

Ремонт на дома

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Настроени 
сте делово

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Влюбени и богати

РАКРАК

Кардинална 
промяна

ЛЪВЛЪВ

А сега накъде?!

ДЕВАДЕВА

Намирате поле 
за реализация

ВЕЗНИВЕЗНИ

Помощ и от звездите, 
и от хората

СКОРПИОНСКОРПИОН

Получавате важни 
прозрения

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Решавате финан-
сови проблеми

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Големите 
промени

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Шанс за сключване 
на щастлив брак

РИБИРИБИ

Приключвате 
трудна връзка
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НАПРЕГНАТИ И ИЗНЕРВЕНИ По-
стоянните ангажименти на работа 

ще усложнят отношенията във вашия 
дом. Ще се чувствате разпънати между 
ангажименти и грижи. Двете сериозни ас-
трологични и астрономични събития през 
този месец – лунното затъмнение на 7-и в 
Козирог и слънчевото затъмнение на 22-ри 
в Рак – ще се окажат изпитания за из-
дръжливостта ви. И двете затъмнения 
ще засегнат и взаимоотношенията ви 
вкъщи, и професионалните ви амбиции. 
Старайте се своевременно да отхвърля-
те належащата работа, защото отлагане-
то є още повече ще влоши нещата. Пове-
чето Овни ще изпитват мъчителни съм-
нения и притеснения от личен характер. 
Чувството за неудовлетвореност все по-
вече ще ви завладява, ако не откриете и 
не анализирате корена му. Да не ви от-
чайвам, но е твърде вероятно да се ока-
же, че вие сами сте си виновни за непъл-
ноценния социален живот, който водите 
напоследък. 

СДЕЛКИ С ИМОТИ, НАСЛЕДСТВЕ-

НИ ВЪПРОСИ Настъпило е подхо-
дящото време да направите ремонт на 
дома си. Не го отлагайте, защото после 
ще ви излезе още по-скъп. Доста Овни ще 

се замислят за смяна на жилището или за 
предоговаряне на договори за наеми. Добра 
идея, но ви съветвам да изчакате с реа-
лизацията є (и по-скоро с преподписване-
то на договорите) до 18-и, когато Мер-
курий навлезе в хармоничния ви знак Лъв. 
Тогава договарянията и уреждането на до-
кументацията ще вървят много по-леко. 

СВЪРШВАТЕ МНОГО РАБОТА От 
1-ви до 5-и ще успеете да отхвърли-

те много належаща работа. 
ПЪРВИ ИЗПИТАНИЯ ЗА МЕСЕЦА 
Пригответе се за първите си труд-

ности от 6-и до 8-и, когато ще се наложи 
да действате много бързо и да не се кон-
фронтирате открито с никого. Фатална 
грешка ще направите, ако демонстрирате 
открито своята раздразнителност и из-
казвате спонтанно мнението си, без оглед 
на последствията. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, 

ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС ИЛИ ЗА ПОД-

ПИСВАНЕ НА ИЗГОДЕН ДОГОВОР ще 
получите най-вероятно на 13-и вечерта. 
През следващите два дни (14-и и 15-и) сте 

в добри стартови позиции. Съберете ин-
формация и обмислете предложението. За-
почнете да действате по него след 18-и. 

ФИНАНСОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ На 
16-и и 17-и получавате пари, които 

ще са ви достатъчни, за да самофинанси-
рате новите си начинания. През тези дни 
е добре да започнете ремонта, за който 
споменах по-горе. Помъчете се да отхвър-
лите максимално много работа от 13-и до 
19-и. 

ПОЧИНЕТЕ СИ МАЛКО! От 20-и до 
22-ри си вземете отпуска! Уязвими 

сте материално, емоционално и дори фи-
зически. 22-ри (новолуние в Рак) е най-
трудният ви ден. Ако точно сега ви се 
наложи много спешно да уредите имотен 
въпрос, покупко-продажба или прехвърляне 
на наследство, отложете го тактично за 
23-ти или 25-и. 

ПРОБЛЕМИ С БИЗНЕС ПАРТНЬО-

РИТЕ 27-и и 28-и (до обяд) не са под-
ходящи дни за сключване на договори, 
сделки и за водене на дела. Бизнес парт-
ньорствата ви внезапно могат да се „про-
пукат“. Още от 26-и се постарайте да на-
правите необходимите проучвания, за да 
си спестите последващи тревоги. Не при-
бързвайте с решения за съвместен бизнес 
с някого. 

МАЛКО ЛЮБОВ След 23-ти енерги-
ята ви се връща, гледате много по-

оптимистично на промените около вас. 
Отношенията вкъщи и на работното мяс-
то се подобряват. Може вече да помисли-
те и за хубавите страни на живота – 
флирт, любов и дори сключване на брак. 
Слънцето е вече в Лъв и ви прави общи-
телни и влюбчиви. На 31-ви очаквайте 
приятни изненади в любовта. Денят е 
подходящ за нови запознанства.

Сключете примирие 
с шефа
Бъдете особено внимателни на 7-и, кога-

то е лунното затъмнение. Тогава се пос-

тарайте да приключите със стари, про-

точили се ангажименти и проекти в ра-

ботата. Опитайте се да сключите при-

мирие с вашия работодател. Не взимайте 

нови решения точно сега, особено в ра-

ботата! Няма да сте обективни. На тази 

дата ще се почувствате много изморе-

ни. През следващите дни се постарайте 

да се поразтоварите от спешни ангажи-

менти.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ       
От 6-и до 8-и не влизайте в конфликти 

с началници. Оползотворете дните в при-

ключване на стари проекти. Сключете 

примирие с шефа.

От 13-и до 19-и ще се справяте относи-

телно добре с работата си. Бъдете по-

инициативни и работливи!

От 20-и до 22-ри ще се наложи да про-

мените нещо в дома си. Уреждате имотни 

въпроси. Зачитайте чуждото мнение!

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места 
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой 
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели, 
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info 
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА

Бела, брой 7 (137), 2009128
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АКТИВЕН ДЕЛОВИ ПЕРИОД Кому-
никацията с другите ще е перфект-

на. Ще приключите всичко започнато. 
Настроени сте много делово. Обмяната 
на информация е жизненоважна за вас. 
Благоприятен период за срещи и команди-
ровки е 1–12 юли. Имайте предвид обаче, 
че от 1-ви до 3-ти и от 8-и до 10-и дните 
ще са по-напрегнати. Като цяло планет-
ните разположения през юли са благопри-
ятни и ще подпомагат начинанията ви. 
Ще заздравите отношенията си с братя 
и сестри и дори ще получите шанс да 
стартирате съвместна работа с тях, 
която се очертава като печеливша и за 
двете страни. Роднините и най-близките 
ви хора ще ви подкрепят безкористно. 

ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРОМЕНИ ще обзе-
ме повечето Телци през юли. Сега е 

моментът да решите най-належащите си 
проблеми. Планетата на личната инициа-
тива, конкуренцията и действието Марс 
се намира във вашия знак до 12 юли и ви 
дарява с оптимизма и енергията, от ко-
ито имате нужда. В никакъв случай не се 
оттегляйте в доброволна изолация и не 
се пускайте по инерция. 

ЛЮБОВ До 5-и и Венера е в Телец и 
вниманието ви ще бъде фокусирано 

върху любимия човек и приятелите. На 
мнозина Телци ще им се наложи да изя-
сняват отношенията си с интимния 
партньор. Ще ви обземат силни емоции – 
особено на 1-ви, 2-ри и 3-ти. Тогава се 
дръжте по-мило с интимния партньор, 

защото в желанието си да установите 
хармонични отношения може да сторите 
точно обратното – да ги развалите.

УСПЕХ, ПАРИ И СЛАВА Използвай-
те прилива на пълнолунието, за да 

приключите важен етап в живота си. 
Планетните енергии благоприятстват 
приключването на важна работа, проект 
или етап от личните взаимоотношения. 
Получавате предложение за по-добра рабо-
та (в случай че търсите такава), пови-
шение, признание и повече пари. На 6-и 

обаче ви съветвам да не си позволявате 
никаква разсеяност, подмолни действия, 
тайни сделки и незачитане на авторите-
тите и чуждите интереси. Ще си изпа-
тите! 

ДОБРИ ПОСТЪПЛЕНИЯ и реални 
резултати ще постигнете на 16-и и 

17-и. Това са дните на добрите постиже-
ния за вас. Положете начало на нещо, ко-
ето ще е важно за развитието ви. Дни-
те са подходящи за шопинг – ще сте 
много доволни от покупките си. 

ПРЕЧКИ И НАПРЕЖЕНИЯ След 
18-и комуникацията ви се затрудня-

ва. Ако решите да пътувате, възможни 

са пречки и напрежения. Бъдете внима-

телни при подписване на договори. 
ЕМОЦИОНАЛНИ ДНИ за Телците 

са 20-и и 21-ви. Проявете състрада-
ние, помогнете на някого. Не се натовар-

вайте излишно. Пазете силите си и не 

допускайте мрачното настроение и не-

приятната информация до себе си. 
ТРУДНИ ДНИ На 22-ри ще се почув-
ствате отпаднали и объркани. Тога-

ва са новолунието и слънчевото затъмне-
ние, които ще ви провокират да направи-
те някаква промяна в дома си. Не при-
бързвайте нито в действията си, нито 
в преценките си. Сега не сте обективни. 
23-ти също е труден ден. Ще се наложи 
да обърнете внимание на имотни въпроси 
– преместване на жилище, предстоящи 
покупки и продажби, които ще са свърза-
ни с много емоционални компромиси. Се-
мейството, родителите и ремонтите ще 
са актуалните теми за вас до края на 
месеца. 

Обуздайте 
ревността си!
Не вярвайте на никаква уж компрометира-

ща информация, която някой ще ви довери. 

След време ще се окаже или че са ви под-

вели, или че самите вие не сте изтълкува-

ли правилно информацията. 

От 1-ви до 3-ти ви съветвам да сте пред-

пазливи не само в любовта, но и в делови-

те отношения. Твърде е вероятно някой 

умишлено да ви заблуди. Очаквайте сабо-

тажи от страна на конкуренцията. Въз-

държайте се от сериозна делова актив-

ност и си пазете здравето. Все пак има 

и една добра новина – на 2-ри ще ви осе-

ни интересна, нестандартна идея. Твърде 

е вероятно точно напрежението да я роди 

в главата ви. Запомнете идеята, тя ще се 

окаже източник на пари и слава за вас.

„НЕФРИТЕНАТА БРОЕНИЦА“

Ераст Фандорин и Шерлок Холмс срещу крадеца 
джентълмен Арсен Люпен – тази наслада за цени-
тели е кулминацията в поредицата криминални за-
гадки, решавани от Фандорин в залеза на XIX век.
Новите приключения на Ераст Фандорин събуждат 
сенките на Артър Конан Дойл, Агата Кристи, Мо-
рис Льоблан  и други класици на криминалния жанр 
и ни напомнят най-доброто, писано от тях.
Този път неподражаемият Борис Акунин пресъзда-
ва виртуозно в десет криминални новели маниера и 
стила на най-обичаните автори в жанра. Всяка но-
вела има свой различен дух и предлага на читатели-

те спомен и усещане за дедуктивния финес на геро-
инята на Агата Кристи мис Марпъл, фината психо-
логизация на Патриша Хайсмит, съвършената сти-
листика и въздействащата атмосфера на Уошинг-
тън Ървинг или проницателната методичност на 
героите на Жорж Сименон.
Именитият петербургски детектив и верният му 
помощник Маса защитават справедливостта от 
Страната на изгряващото слънце до страната на 
неограничените възможности. В Дивия запад, в из-
исканите британски салони, във френски замъци 
и в тихата руска провинция Фандорин се справя с 
убийци психопати, фанатици и обикновени сребро-
любци, за да възтържествува доброто. 

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
1-ви, 2-ри и 3-ти са дни на напрежение и 

конкуренция. Бъдете по-мили с интимния 

си партньор. На 2-ри ще ви осенят ориги-

нални идеи.

Периодът от 1-ви до 12-и е подходящ за 

делови срещи и пътувания.

От 6-и до 8-и дните са много успешни 

за Телците – получавате признание, пари и 

авторитет. Възможно е да се издигнете 

в йерархията.

След 22-ри обърнете внимание на дома и 

се погрижете за родителите си.
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НАПРЕЖЕНИЕ Ще се наложи да из-
търпите напрежението през първите 

няколко дни от юли, когато няма да сте 
в добра форма. Често ще губите енергия 
и самочувствие, бързо ще се уморявате, а 
и здравето ви ще ви създава проблеми. 
Пазете се от вирусни инфекции. Можете 
да се окажете с температура и стомаш-
но разстройство в разгара на лятото! До 
22-ри ще се налага да се грижите за здра-
вето си. Много актуална ще бъде и те-
мата за материалното ви благополучие. 
Ще се заемете със заработването на по-
вече пари. Преумора и безпокойство ще ви 
обхванат на 1-ви, 2-ри и 3-ти, но лесно ще 
ги преодолеете. 
Ако обаче се занимавате с интелектуален 
труд или с търговия, ще се справите до-
бре в работата си на 1-ви и 2-ри. Тогава 
вашата управляваща планета Меркурий е 
добре аспектирана и ви помага да намери-
те правилния подход към всичко и всички. 
Не пътувайте на 2-ри. Тогава пътувания-
та няма да са успешни. 

НЕОЧАКВАНИ ПРОБЛЕМИ На 4-ти 
и 5-и прекаленият ви оптимизъм и 

откровеността ви  могат да ви изиграят 
лоша шега. Ще отключите агресия срещу 

себе си. Не обещавайте повече, отколко-
то можете да изпълните, дори и да има-
те голямо желание да го направите. През 
тези два дни никак няма да ви се учи, 
нито ще ви се явява на изпити (ако сте 
студенти). Съветвам ви обаче да не от-
лагате явяването на изпити. Мобилизирай-
те се! 

ЕМОЦИОНАЛЕН ТЛАСЪК Венера 
навлиза в Близнаци на 5-и на обяд – 

подобрява самочувствието ви и ви зареж-
да с желание за любов. Започвате сериозен 
флирт. Някои от вас ще се осмелят да 
поддържат две паралелни връзки. Тежко 
ви, ако бъдете разкрити! Внимавайте най-
вече на 28-и, защото може да загубите и 
двете си връзки едновременно. Венера фо-
кусира вниманието ви върху избор на ин-
тимен партньор. Някои ще съберат сили 
и ще се обяснят в любов, но не ви съвет-
вам да прибързвате. За Близнаците, които 
още нямат връзка, се очертава благоприя-
тен период. Летните флиртове ще дове-
дат някои от вас до олтара. 

ПОЛУЧАВАТЕ ДОБРИ ПАРИ На 7-и 
ще имате добри финансови постъпле-

ния от приключването на важна работа, 
започната преди около 6 месеца. На този 
ден има пълнолуние и лунно затъмнение в 
Козирог – тенденцията е към приключва-
не на важни финансови и идейни проекти, 
които пряко ще се отразят на вашите 
доходи. Получавате възможност да изпла-
тите банков кредит и да си върнете заем 
към частно лице. Това ще ви подейства 
много успокояващо и стимулиращо. Не го 
отлагайте, дори и да се изкушавате да 
пренасочите средствата към други сфери. 
Ако сте имали здравословни проблеми, оч-
аквайте подобрение.

УСПЕШНИ И ДИНАМИЧНИ ДНИ за 
Близнаците са 9-и и 10-и. Получавате 

силен прилив на енергия и ентусиазъм след 
12-и, когато и планетата на амбицията 
Марс навлиза в Близнаци. Това ще ви на-
прави много напористи, вдъхновени, но и 
нетърпеливи както в личните, така и в 
служебните отношения. 

НАСТРОЕНИ СТЕ ФЛИРТАДЖИЙ-

СКИ Слънчевото затъмнение и ново-
лунието в Рак на 22-ри ще активират 
темите за наследствата, сериозните ин-
вестиции, зачатията и смяната на сексу-
алния партньор. Каквото ново започнете 
този ден, ще се развива добре занапред, 
и то задълго. Някои от вас ще се изку-
шат да започнат уж само една сексуална 
връзка, но има опасност така да се об-
вържат и финансово, че после да съжаля-
ват. 

В КРАЯ НА МЕСЕЦА На 24-ти и 25-и 
ви нападат проблеми. Ще се наложи 

да направите сериозен компромис с нещо 
(най-вероятно със свободното си време). 
На 26-и и 27-и отново сте в добра конди-
ция. Дните са подходящи за заздравяване 
на всякакви връзки. Пазете се от заблуди 
и неточна информация на 31-ви.

Най-динамичната ви 
седмица 
ще бъде от 13-и до 19-и включително, 

като 18-и и 19-и се очертават като осо-

бено хубави и еуфорични дни. Тогава и Лу-

ната се присъединява към Венера и Марс в 

Близнаци и ви прави контактни, влюбени и 

изпълнени с идеи за бъдещето. Този пери-

од ще е отличен както за почивка, така и 

за трасиране на вашето бъдеще чрез ус-

тановяване на подходящите контакти.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ    
На 1-ви и 2-ри ще може да изразите вдъ-

хновено идеите си, ако се занимавате с 

интелектуален труд и търговия. Намира-

те правилния подход към всичко и всички!

След 5-и получавате звезден шанс в лю-

бовта! Ще завържете и много ползотвор-

ни нови приятелства.

След 22-ри ви се отваря шанс да напра-

вите крупни инвестиции. Очаквайте за-

чатия (ако сте жена) или нов сексуален 

партньор (ако сте мъж).

НОВА ИНИЦИАТИВА
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НА СКОРОСТ Очаква ви изпълнен 

със събития месец. И лунното, и 

слънчевото затъмнение ще ви стимулират 

към промени и развитие. Животът ще 

тече толкова бързо, че на моменти ще се 

налага сами да си слагате „спирачки“, за 

да можете да овладеете процесите и съ-

битията. Намирате се в пика на вашата 

активност. Всеки ден ще ви носи нещо 

ново и в повечето случаи то ще бъде 

приятно и полезно. Започвате месеца мно-

го позитивно. От 1-ви до 3-ти получавате 

чудесни възможности да заздравите пози-

циите си – можете да сключите изгодни 

сделки или да се пренасочите към бранш, 

където ще се чувствате най-адекватно. 

РАЗШИРЯВАТЕ ХОРИЗОНТИТЕ СИ 

На 3-ти Меркурий се премества в 

Рак и ще стои там до 18-и. Очертават 

се активно общуване, успешна търговия и 

благоприятно пътуване. Не се колебайте 

да приемете новите предложения за рабо-

та, обучение в чужбина или изгодно парт-

ньорство. С лекота ще усвоявате нови 

знания, ще установявате нови контакти 

и ще изразявате красиво и убедително 

мислите си. 

ЛЮБОВНАТА ТЕМА И ГОЛЯМАТА 

ПРОМЯНА ще се задействат около 

пълнолуние (от 6-и до 8-и). 7-и ще е напрег-

нат ден, защото тогава е точната фаза 

на пълнолунието и е лунното затъмнение 

в Козирог. На този ден всички стари 

структури са силно разклатени, всяко 

нещо, което не е достатъчно ефективно 

за вас, само ще се срива и ще си отиде. 

Препоръчително е да не се държите агре-

сивно и напористо на тази дата. По-пе-

челивша за вас ще е ролята на наблюда-

тел на тези обновителни процеси, които 

ви засягат толкова лично. След всички 

тези „турбуленции“ успявате да запазите 

равновесие и от 11-и до 13-и срещате но-

вата си любов или успявате да обновите 

отношенията си със старата. Това са 

много силни дни за придвижване напред и 

на вашите проекти. Интуицията ви ще е 

завидна. Ще действате изключително 

адекватно! 

ИЗНЕРВЯЩИ СИТУАЦИИ На 13-и 

вечерта бъдете подготвени за изнер-

вящи ситуации, които ще се развият през 

следващите два дни – 14-и и 15-и. Ще се 

наложи да изтърпите нечия избухливост. 

Пазете се от излишна активност. Не 

участвайте в безсмислени спорове.  

СТЪПВАТЕ НА СТАБИЛНА ПОЧВА 

на 16-и. На 17-и срещате надеждни 

хора, които ви помагат да реализирате 

замисленото от вас. Ще се радвате и на 

финансови постъпления. Релаксирайте и 

обмислете поредния голям скок, който ви 

предстои да направите. 

ВИЕ СТЕ НА ХОД! От 20-и до 22-ри 

ви съветвам да действате! На 22-ри 

е новолунието в Рак, което ви отваря 

нови врати, „кани“ нов късмет в дома ви. 

Това новолуние ще е много по-силно за вас 

от предишното, защото е съчетано и със 

слънчево затъмнение, което вече придава 

много сериозен и кармичен оттенък на 

събитията. Всичко, което започнете сега, 

ще се развива успешно през следващите 

две години и половина. Намислете си поне 

едно желание, припомнете си най-смелите 

мечти. Сега те получават шанса да се 

реализират. Ще промените не само живо-

та си, но и визията си – новата ви при-

ческа, новите дрехи и дори новото ви по-

ведение ще подпомогнат още повече щас-

тието ви.

Подарък от звездите
През тази година съдбата ви е подгот-

вила много приятен подарък – две поред-

ни новолуния в Рак в рамките на два по-

редни месеца. Това е рядко срещано яв-

ление, затова го приемете като дар от 

бога. Дошло е време за кардинална промя-

на. Новолунието по принцип отваря вра-

ти за започване на нещо ново, а пред вас 

– две. Получавате и шанс да „рестартира-

те“ системата на вашия късмет и да за-

почнете с нов ентусиазъм и нови сили жи-

вота си. Това ново начало ще засегне най-

вече личния ви живот и отношенията ви 

с партньорите (интимни, брачни и дело-

ви). Обвързаните Раци приключват труден 

и напрегнат период на общуване с интим-

ния партньор, изглаждат разногласията и 

хармонизират любовния си живот. Необ-

вързаните намират човека на мечтите 

си. Не се стряскайте от промените. Те са 

за ваше добро.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ    
1-ви, 2-ри и 3-ти са много успешни дни 

за вас. Разкривате се емоционално пред 

подходящия човек. 

След 3-ти ви очакват полезни запознан-

ства с нови хора и пътувания.

От 6-и до 8-и очаквайте положителни 

промени в сферата на партньорствата.

На 22-ри формулирайте наум една своя 

мечта – ще се сбъдне. Направете нещо 

градивно за себе си.

ра к  (22.06 – 23.07)
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ВЪВ ВЛАСТТА НА СИЛНИ ЕМО-

ЦИИ От 1-ви до 3-ти сте завладени 
от силни и обсебващи емоции. Някой или 
нещо ви липсват и се чувствате самот-
ни, изоставени и неудовлетворени. До на-
влизането на Слънцето в Лъв на 22-ри 
няма да сте толкова енергични. Ще сте 
настроени на режим „инвентаризация“, 
което ще рече, че ще се опитате да се 
отървете от всички трудни емоционални 
ситуации и връзки, които сте създали 
през последната една година. Чувствате 
се уморени, без енергия за действие. От 
1-ви до 22-ри положете усилия да се из-
мъкнете от мрачното си настроение и 
се подгответе за настъпването на нов 
астрологичен цикъл за вас. Използвайте 
максимално всяка възможност за релакса-
ция, почивка и усамотяване. Решете най-
после накъде искате да продължите. Не 
предприемайте прибързани действия, до-
като не сте сигурни, че точно това е 
избраната от вас посока. Разчитайте на 
помощта на приятелите си – те ще ви 
помогнат да направите адекватна прецен-
ка на ситуацията и да вземете благопри-
ятно за вас решение за бъдещото си раз-
витие. 

ЗДРАВЕ Непременно обърнете вни-
мание на здравето си. Имунитетът 

ви е понижен, а и продължителното пси-
хическо натоварване, на което бяхте 
подложени доскоро, може да изкристали-
зира в депресия, страхова невроза, безсъ-
ние, аритмия или колебливо кръвно наля-
гане. Не отлагайте посещението при ле-
кар! На 6-и, 7-и и 8-и получавате шанс да 
стартирате адекватно лечение и да се 
възстановите успешно. Моментът е мно-
го подходящ да се отървете от всякакви 
видове зависимости и лоши навици. Лесно 
можете да сложите край на пристрасте-
ности към лекарства, вредни вещества и 
дори вредно поведение. За онези от вас, 
които все пак изберат да работят ак-
тивно, вместо да почиват и да се въз-
становяват, моментът ще е подходящ за 
окончателното и успешно завършване на 
голям обем от работа. Ще успеете да си 
извоювате самостоятелност и да се из-
дигнете над досегашното си подчинено 
положение в службата. 

НЕВРОТИЧНИ ДНИ за всички Лъво-
ве са 9-и и 10-и. Очаквайте недоразу-

мения с приятелите. Не позволявайте на 
никого да ви обсебва, дори под благовиден 
предлог. Вие най-добре знаете кое е най-
добро за вас. Прекаленото споделяне ще 
ви направи уязвими. Не поемайте никакви 
рискове през тези два дни. 

ПРОЯВЕТЕ САМОДИСЦИПЛИНА 

на 9-и. На този ден звездите сякаш 
подлагат на тест вашата издръжливост 
и съобразителност. Съветвам ви да се 
въздържате от бурни реакции. 

ДНИ НА ГРАДИВНА АКТИВНОСТ са 
14-и и 15-и. В случай че вече доста-

тъчно добре сте си изяснили посоката, в 
която искате да вървите, е добре да про-
явите самоинициатива и да подготвите 
почвата за важните действия, които ви 
предстоят след 22-ри. Ще проявите сме-

лост и съобразителност при отстояване 
на интересите си, ще успеете да дадете 
„заявка“ за вашето бъдеще. Пазете се от 
необмислени харчове на 16-и и 17-и – ще си 
спестите не само пари, но и нерви и не-
доволство от некачествените покупки, 
които сте направили. 

СРЕЩИ С ДОБРИ ХОРА 22-ри и 23-
ти са белязани от контакти и сре-

щи с добронамерени хора, които ще ви 
направят изгодни предложения. Много Лъ-
вове дори ще вземат решение за пре-
местване в друг град или дори за емигра-
ция в друга държава, за да са сигурни, че 
са започнали съвсем на чисто. 

ВНИМАНИЕ! На 28-и и 30-и избяг-
вайте агресивните хора, съмнявайте 

се във всичко, проверявайте всичко. На 
31-ви отново сте във форма, готови да 
продължите победния си ход към обновле-
ние.

Импулс за Лъвски размах
След 18-и Меркурий навлиза в Лъв и ви да-

рява с импулс да се справите с деловите 

си ангажименти. Успешни ще бъдат всич-

ки пътувания и бизнес срещи. Съобрази-

телността ви нараства и проявявате по-

вече желание за връзки и контакти. Най-

силният момент за вас са слънчевото за-

тъмнение и новолунието в Рак на 22-ри, 

които ще ви провокират да промените 

нагласите си към света и да намерите 

душевна хармония. Това ще е голяма побе-

да за вас, защото ще усетите, че сте ус-

пели да се разделите с миналото си и че 

имате сили и заряд да правите планове за 

бъдещето. На 22-ри и Слънцето, което е 

вашата управляваща планета, навлиза в 

Лъв. Вече сте готови за нови подвизи.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
На 6-и, 7-и и 8-и намирате сили да се 

отървете от стари стереотипи и от 

различни зависимости. Приключвате с ва-

жна и обемна работа.

На 14-и и 15-и ви съветвам да проявите 

инициатива. Бъдете активни, за да под-

готвите почвата за успехи в близко бъ-

деще.

След 22-ри навлизате в хубав и хармони-

чен период. Успявате да обърнете гръб на 

трудното минало.

SC JOHNSON ДАРИ 20 000 ЛЕВА 
на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“

SC Johnson – водещ производител на продукти за бита, официално връчи на 
г-жа Донка Димитрова, директор на държавното училище за деца със зри-
телни и множествени увреждания „Луи Брайл“,, помощните средства, кои-
то служителите на фирмата събраха в полза на децата.
Със събраните пари бяха закупени пособия от първа необходимост с цел по-
добряване на условията на живот, учебната среда и рехабилитацията на 
децата със зрителни и допълнителни множествени заболявания:  1 теле-
визионен увеличител за подпомагане на четенето и писането на децата със 
слабо или частично зрение  1 специализиран акумулаторен ескалатор за 
по-лесно придвижване по стълбище на децата в инвалидни колички   1 про-
ходилка за възрастни и деца с увреждания  2 вертикализатора с работни 
масички, които подобряват стойката на децата с увреждания  2 специ-
ализирани инвалидни колички – рингова и ортопедична. 

Освен това служителите на фир-
ма SC Johnson – България, и техни-
ят дистрибутор „Кавен Орбико“ 
събраха лични средства в размер 
на повече от 2000 лв., които бяха 
дарени под формата на играчки, 
подаръци и лакомства за децата 
на организирания празник. Специ-
ално за събитието театрална-
та група на училището показа, че 
и децата с увреждания притежа-
ват талант.
SC Johnson е фамилна компания с 
офиси в повече от 100 страни по 
целия свят. Марките, които фирмата представя на българския пазар, са 
RAID, OFF!, AUTAN, BAYGON, PRONTO, GLADE, OUST, DUCK, MR. MUSCLЕ.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Акумулаторен ескала-
тор за по-лесно прид-
вижване по стълбите
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РАЗДВИЖВАНЕ Около вас се появя-
ват нови интересни личности. Анга-

жирате се с обществена дейност. При на-
личието на толкова нови интереси и въз-
можности в един момент ще се сдобиете 
с усещането, че пропускате нещо, че из-
пускате вярната посока. Постарайте се 
това да не се случва наистина. Намирате 
поле за реализация. Много Деви са в плен 
на творческо вдъхновение. 

ХАРМОНИЧНИ ОТНОШЕНИЯ Пе-
риодът до 5-и е подходящ за изясня-

ване на отношенията с интимния парт-
ньор и близките ви хора. След тази дата 
Венера навлиза в нехармоничния ви знак 
Близнаци и ще раздвоява вниманието, си-
лите и енергията ви. Верният тон ще ви 
се изплъзва и няма да можете да общува-
те добре с хората. 

ДЕЛОВА АКТИВНОСТ Деловите си 
ангажименти опитайте да вместите 

в периода до 12-и, когато ще бъдете мно-
го продуктивни и лесно ще довеждате не-
щата до реализация. Ще получите изгодни 
предложения за работа и за обществена 
изява. Не ги неглижирайте, особено ако 
усетите, че „сърцето ви тегли“ да им 
обърнете по-специално внимание. 

НОВОЛУНИЕТО В КОЗИРОГ на 7-и 
ще даде тласък на ваши творчески 

проекти. Ако се занимавате с творческа 

работа или с обучение и възпитание на 
деца, ще се радвате на максимална въз-
можност за реализация. 

ЕНЕРГИЧНИ СТЕ Събитията така 
ще се развият за вас от 20-и до 22-ри, 

че ще ви помогнат да промените генерал-
но съдбата си, да промените плана, по 
който сте се движили и развивали до 
този момент. Слънчевото затъмнение в 
Рак ще благоприятства тази важна смяна. 
Мнозина от вас ще намерят истинското 
си призвание, голямата си любов или пък 
ще осъществят най-смелата си мечта. 
Всичко сякаш ще ви бъде поднесено на 
тепсия. От вас се изисква единствено да 
подредите приоритетите си и да се ос-
мелите да вземете от съдбата онова, ко-
ето ви се полага. 

НАМИРАТЕ ПОДКРЕПА И РАЗБИ-

РАНЕ Едни от най-активните и по-
ложителни дни от месеца са 24-ти и 25-и, 
когато ще ви се даде шанс да демонстри-
рате най-добрите страни от характера 
си. Успявате да намерите разбиране и 
подкрепа. Някой, за когото сте се погри-
жили в миналото, сега ви връща жеста. 
Непременно си направете самореклама. 

Постарайте се да общувате с хора, кои-
то могат да оценят вашите таланти и 
способности. За вас този момент е мно-
го важен и преломен. Очаквайте неговото 
развитие напред във времето. Още около 
15 септември ще разберете точно докъде 
сте стигнали. 

НАПРЕГНАТИТЕ И НЕРВНИ ДНИ 

от месеца за вас са 3-ти (вечерта), 
5-и, 11-и, 12-и, 18-и и 19-и. Ако е възможно, 
не си насрочвайте важни срещи за тогава. 
Пазете се от грешки. Дори най-невинното 
ви разсейване и пропуск ще бъдат забеля-
зани и изтъкнати от вашите недоброже-
латели. Тези дни не са добри за пътуване 
и за изясняване на лични отношения. Здра-
вето ви също ще е уязвимо – нервни, не-
уверени и страхливи сте. 

КОГА ДА СИ ВЗЕМЕТЕ ПОЧИВКА? 
До 25-и включително периодът за вас 

може да се нарече активен. Даже много 
активен (с някои малки изключения). На-
лага се да пренаредите много неща в жи-
вота си. Почивка ви се полага едва след 
тази дата. Тогава можете да се оттегли-
те от деловия живот и да се отдадете 
на леност. След толкова много турбулен-
ции и взети от вас важни решения е вре-
ме да се вглъбите в себе си и да избягва-
те излишни контакти и изяви, които 
само ще ви натоварват. 

НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ЛОШОТО 

НАСТРОЕНИЕ и не правете анализи 
на 28-и, 29-и и 30-и. Посветете свободно-
то си време на спортуване и четене на 
книги. През тези дни сте много мнител-
ни. На 31-ви не си насрочвайте важни сре-
щи с влиятелни личности. Някой може да 
ви предаде некоректна информация. Пазе-
те се от нелоялното поведение на окол-
ните.

Много специален ден
7-и е много специален ден за Девите. Ос-

вен новолуние тогава има и лунно затъм-

нение, което ще ви провокира да направи-

те най-сетне своя емоционален избор. Но 

този избор едва ли ще е свързан с любов-

ните ви отношения, както си помислихте 

веднага. По-скоро ще се наложи да напра-

вите избор за на сферата, в която искате 

да се реализирате и развивате в бъдеще. 

Това ще стане много спонтанно, без да се 

напрягате. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
До 5-и ще имате успехи в любовта, след 

това трябва да внимавате.

На 7-и получавате шанс да поемете във 

вярната посока. Очаквайте изгодни пред-

ложения.

От 1-ви до 12-и ще сте много продук-

тивни.

На 22-ри сложете начало на нещо ново.

WE HO VOLUME-UP = ВЪЗДУШНОСТ 
НА ПРИЧЕСКАТА 

Какво ли не измислят дизайнерите на 
прически. Особено тези от Ботуша.   
Памук, витамин В5 и силиконови дери-
вати реструктурират косата там, къ-
дето тя най-много се нуждае, създавай-
ки нови форми и въздушни обеми. Иска-
те ли да имате косата на София Лорен 
и къдриците на Никол Кидман? 
WE HO VOLUME-UP ще помогне най-до-
бре. С помощта на шампоана, който съ-
държа естествени филмиращи състав-
ки, косата ви ще е хидратирана и за-
щитена.

Енергийният балсам за обем има момен-
тален ефект. Съдържа витамин В5 и си-
ликонови деривати, които правят ко-
сата мека, блестяща и лека.
След балсама се нанася атмосферен 
спрей за обем, без да се налага изплаква-
не на косата. Последният продукт съ-
държа иновативни полимери за укреп-
нала и добре защитена коса. Витамин 
В5 и памукът хидратират и придават 
въздушна лекота на косата. 
Пълната гама продукти за обем се 
предлага от „Виталитис“ и е най-до-
брото, което можете да намерите за 
постигане на обем в косата на българ-
ския пазар. 

ОБЕМ В КОСИТЕ

Чаровната Мис 
България Галена 

Стоичкова
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ПОДКРЕПА ОТ ЗВЕЗДИТЕ И ОТ... 

ХОРАТА Традиционно, докато Слън-

цето е в Рак, вие се чувствате напрегна-

ти и все за нещо угрижени. Този път ще 

има и още две интересни събития на не-

бето, които ще се отразят на живота 

ви – лунното затъмнение в Козирог на 7-и 

и слънчевото затъмнение в Рак на 22-ри. 

Ако познавате представители на тези 

две зодии, както и на зодия Овен, бъде-

те готови за много динамични и съдбов-

ни отношения с тези хора. Тези отноше-

ния ще се отнасят пряко към дома ви и 

ще засегнат професионалното ви израст-

ване. Всички динамични промени в живота 

ви ще бъдат подпомогнати от хармонич-

но разположената ви планета управител 

Венера и от Марс. 
БЪДЕТЕ ПО-ВЪЗДЪРЖАНИ От 
1-ви до 5-и е добре да сте по-сдържа-

ни в преценките си за хората, особено на 
колегите. Има опасност да разлютите 
някого. На 1-ви ще се почувствате неудо-
влетворени и объркани. Няма да се ориен-
тирате правилно и ще изпитвате труд-
ности при реализацията дори и на най-не-
претенциозни задачи. Не започвайте ва-
жни начинания, защото няма да можете 

да предвидите крайния резултат от тях. 
За някои Везни това ще е ден на големи-
те заблуди в любовта – не вярвайте на 
сладки обещания и красиви думи. 

На 3-ти Меркурий навлиза в нехармо-
ничния ви знак Рак и до 18-и ще пре-

бивава там. Това ще ви направи по-спри-
хави и заядливи от обикновено. 

РЕШАВАТЕ ИМОТНИ ВЪПРОСИ 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ Задава се кра-
ят на обвързващи и трудни имотни и се-
мейни отношения за вас. Приключвате с 
трудна сделка или се премествате в ново 
жилище. Други от вас успяват да преда-
дат голям, фундаментален проект, свър-
зан със сериозно финансиране и контрол. 
Сега ще имате и шанс да приключите 
благоприятно трудни и почти нерешими 
до този момент семейни конфликти, и 
то на тема земя, имоти и наследства. 
Ще имате подкрепата на Венера, която 

от 5-и навлиза в хармоничния ви знак 
Близнаци и ви прави комбинативни, друже-
любни и общителни. 

ПОТРЪГВА ВИ И В ЛЮБОВТА Ваши-
ят интимен партньор вече няма да 

ви мърмори недоволно и да се мръщи за 
какво ли не. Ако вложите повече енергия 
в поддържането на домашния уют, със 
сигурност ще зарадвате любимия човек и 
това ще стане повод отношенията по-
между ви да се подобрят още повече. 9-и 
и 10-и са хармонични дни за Везните. От-
дъхвате си от напрежението и се радва-
те на постигнатото.  

ОПАСНОСТ ОТ КАВГА На 12-и пла-
нетата на действието и волята 

Марс навлиза също в Близнаци и ви даря-
ва с амбиция и размах. Все пак от 13-и 
вечерта до 15-и внимавайте как точно уп-
равлявате подарената ви от звездите 
енергия, защото е твърде възможно да я 
впрегнете, за да спорите и да се карате 
безсмислено с не когото трябва. 

КАЧЕСТВЕН СКОК 18-и и 19-и са 
много важни дни за Везните. Внима-

телно анализирайте контактите си. На-
правете си точен план, какво искате да 
постигнете на професионално равнище. 
Направете нужните проучвания, телефон-
ни обаждания и консултации, които ще ви 
помогнат да напреднете в кариерата. 
Съвсем скоро, на новолуние в Рак (на 22-ри, 
когато е и слънчевото затъмнение), се оч-
аква да направите качествен скок в жи-
вота си. Само не действайте агресивно. 
Новото, което се задава към вас, ще се 
реализира много скоро, ако проявите тър-
пение и направите компромиси. 

Здравословно мълчание
През този период бъдете особено вни-

мателни, когато ви се наложи да подпис-

вате договори и други важни документи. 

Общуването ви ще е затруднено. Внима-

вайте под въздействието на емоциите 

да не кажете неща, за които после ще съ-

жалявате. За препоръчване е да не спо-

деляте тайни с никого, защото има го-

лям риск след време да използват казано-

то от вас срещу вас. На 4-ти ви съвет-

вам дори да говорите само когато това е 

абсолютно наложително. На 5-и се поста-

райте да си починете в уединение, защо-

то през следващите три дни (от 6-и до 

8-и) ще се наложи да сте много общител-

ни и адекватни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ   
 На 4-ти не споделяйте с никого тайни-

те си. 

 От 3-ти до 18-и се въздържайте от 

прибързани преценки. Бъдете бдителни, 

когато подписвате договори и други ва-

жни документи.

 От 1-ви до 5-и бъдете по-сдържани в 

преценките си за колегите. На 1-ви ще се 

чувствате неудовлетворени и объркани.

ИЗТРЕБВАНЕ

RAID – СТРАШИЛИЩЕ ЗА ХЛЕБАРКИ И МРАВКИ

Как да приложите ефективен контрол върху разпростра-
нението на хлебарките? Не оставяйте храна на открито. 
Изхвърляйте редовно боклука. Измивайте и подсушавайте 
чиниите възможно най-бързо. Изхвърляйте старите кутии 
и купчините стари вестници. Поддържайте кухненските 
плотове и шкафове чисти. Редовно минавайте с прахосму-
качка зад фурната, микровълновата, тостера и хладилника.
И на последно място, но не и по важност – използвайте ин-
сектициди (препарати срещу насекоми). 

 РАЙД МАКС 3 в 1 – аерозол против хлебарки и мравки – 
е безопасен при употреба в затворени пространства. Той 
убива хлебарките незабавно, действа и срещу техните 

яйца. Действието му трае до 4 седмици. 
А какво да правите с мравките? От познатите около 
14 000 вида мравки в Европа се срещат едва около 150 вида, а 
в България – 108.
Веднъж проникнали в дома ви, мравките се размножават 
много бързо. Затова поддържайте изрядна чистота в дома 
си. Дори и най-малката троха е достатъчна да привлече 
стотици мравки вкъщи. „Барикадирането“ на дома срещу 
мравки не е лека задача. 

 За да си спестите усилията и нервите, просто опитайте 
да напръскате с РАЙД АЕРОЗОЛ СРЕЩУ МРАВКИ – един-
ствения специализиран препарат за борба срещу мравки-
те на нашия пазар. Убива ги за секунди, като продължава да 
действа в продължение на 4 седмици. 
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ПЪЛНИ СТЕ С ЕНЕРГИЯ И ЖЕЛА-

НИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ Но преди 
да стигнете до почивката, ще се наложи 
да свършите голямо количество важна де-
лова работа. Моментът на позитивни 
промени и обновление не е за изпускане. 
Запишете се на курс по чужд език. Мно-
го скоро той ще ви потрябва, тъй като 
някои от вас сериозно ще се замислят за 
по-продължително пребиваване в чужбина 
с цел обучение или работа. Интуицията 
ви ще е безпогрешна. През периода от 1-ви 
до 7-и ще получите важни прозрения за ва-
шата кармична предопределеност. От 
този момент насетне ще приемате всич-
ко, което ви се случва, много по-леко. 

НА ПОЛЕТО НА ЧУВСТВАТА и 
близкото общуване ще усетите из-

вестно напрежение и неудовлетвореност 
от 1-ви до 5-и. Трябва още малко да из-

търпите и в никакъв случай да не заявя-
вате претенциите към партньора си през 
този период. След 5-и любовният ви жи-
вот се хармонизира, защото Венера се 
премества в Близнаци и ви прави много 
по-импулсивни и свободни в общуването, 
а не обсебващи и изискващи.  

В ДНИТЕ ОКОЛО ПЪЛНОЛУНИЕ от 
6-и до 8-и някои от вас ще успеят да 

предадат голяма писмена работа, проуч-
ване, доклад или проект. Завършвате го-
лям цикъл от интелектуалния ви и твор-
чески път. Други Скорпиони пък ще се 
радват на успешно завършване на обуче-
ние, курс или специализация. Възможно е 
да стигнете до извода, че напоследък 
много сте се променили и вече ви е 
трудно да общувате по стария начин с 
близките, братята и сестрите си. Ще 
усетите, че моментът да се качите на 
по-високо и по-полезно ниво на общуване 
е настъпил. Това се отнася и за отноше-
нията с вашите съседи. Приключете 
старите вражди и ще почувствате об-
лекчение. 

НЕРАЗБИРАТЕЛСТВА И КОНФЛИ-

КТИ На 6-и ще се почувствате емо-
ционално неустойчиви и изнервени. Въз-
можно е неусетно да бъдете въвлечени в 
неприятен конфликт, най-вероятно на 
работното място. Някоя ваша идея или 
няма да бъде възприета, или ще бъде 
много неправилно интерпретирана, кое-
то може да ви ядоса. Само не допускай-
те да ви откраднат оригиналните идеи, 
отстоявайте интересите си. На 9-и и 
10-и ще се влошат и отношенията с ва-
шите приятели. Много ще се разочаро-

вате от липса на разбиране и такт от 
тяхна страна. 

ПОДКРЕПА От 13-и до 19-и разчи-
тайте на подкрепа и признание от 

околните. Само на 16-и и 17-и бъдете по-
сдържани и не поемайте рискове. Тези два 
дни не са подходящи за покупко-продажби 
и инвестиции. Пазете се от необмислени 
харчове. Не се престаравайте и не се 
товарете с излишна работа. Пазете 
енергията си. 

ФИЛТРИРАЙТЕ ДУМИТЕ, КОИТО 

ИЗРИЧАТЕ На 18-и Меркурий мина-
ва в нехармоничния ви знак Лъв и ви пра-
ви малко по-невъздържани и резки. Кому-
никацията ви е затруднена. Филтрирайте 
думите, които изричате, за да не си на-
влечете неприятности. Преценявайте до-
бре и действията си. 

ПЛУВАТЕ В СВОИ ВОДИ от 20-и до 
22-ри. Предусещате благоприятната 

положителна промяна в живота си. С на-
стъпването на много важното за вас но-
волуние в Рак към вас ще завалят покани 
и предложения за обучение, работа или 
по-продължително пребиваване в чужбина. 
Пред вас се отварят нови хоризонти. 
Всичко ще се случва с лекота. 

КРАЯТ НА ЮЛИ На 22-ри следобед и 
на 23-ти е възможно да влезете в 

пререкания със силни и властни личности 
около вас, но ще успеете да защитите 
позициите и убежденията си достойно. 
Прекрасни дни за уединение и възстановя-
ване ви очакват на 28-и и 30-и. Това са 
дни на красиви откровения, прозрения и 
зачатия. Ще се чувствате обичани и це-
нени.

„МАЛКАТА СВЕТИЦА И ПОРТОКАЛИТЕ”

 „Малката светица и портокалите” е истopия нa 
изчезвaнетo, която зaпoчвa нa плoщaдa в Сиенa, 
слизa с лoдкa нa пpистaнищетo нa Baлпapaйсo, бpo-
ди из oстpoвите нa Егея, пие aбсент пoд дъждa нa 
Лугaнo.
Из нейните paзбягвaщи се лaбиpинти пpеминaвaт 
героите. Bсички те лежaт пoд листaтa нa пее-
щaтa мaслинa, ядат плoдoвете є, paзкaзвaт ис-
тopии зa женaтa oт дим, xвъpлят кoстилки-
те зaд гъpбa си и щaстливo зaбpaвят, нo тaкa е 
във висoкoтo лятo нa мъжете. Зa дa стигнaт дo 
кpaя нa истopиятa, скитaщите из любoвтa тpяб-
вa дa нoсят зеленo листo oт ментa пoд езикa. И 

кoгaтo пoдapенoтo им вpеме свъpши, те ще paз-
беpaт липсвaщите думи в любoвните изpечения; 
ще знaят кaк дa пoемaт дъx в теxния възxитите-
лен кpaй.
Така писателят Александър Секулов представи 
най-новата си книга „Малката светица и портока-
лите” в Национален арт център „Форум” в София. 
Книгата е продължение на изящния му роман „Ко-
лекционер на любовни изречения” (книга за невъз-
можната любов, която те оставя жив) – една от 
финалните шест книги за „Роман на годината 
2008”. Роман, който читателите нарекоха „мани-
ашки изящен” и определиха като най-зaбележител-
нaтa книга, кoятo се е пoявявaлa през пoследните 
гoдини на пазара.

Не изневерявайте!
Сега обаче започвате повече да се заг-

леждате настрани и е възможно интим-

ният ви партньор да ви изненада с непри-

ятни сцени на ревност. Затова внимавай-

те, ако искате да задържите този човек. 

Най-опасни дни за изневяра от ваша стра-

на ще са 21-ви и 28-и. Ако тогава сбърка-

те, може и да не успеете да оправите не-

щата после.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ  
 От 1-ви до 7-и получавате прозрения за 

вашата кармична предопределеност.

 На 21-ви и 28-и внимавайте с изневери-

те и паралелните връзки.

 През периода от 20-и до 22-ри поставя-

те начало на нов цикъл в живота си. Оч-

аквайте положителна промяна.

НЕЩО ЛЮБОВНО
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ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ Месе-
цът ще е доста напрегнат, динами-

чен и на моменти дори кризисен, ако се 
окажете неподготвени за събитията. Ще 
бъдете разтревожени не само за собст-
вените си финанси, но и за тези на брач-
ния партньор и роднините ви. Бъдете 
спокойни. С липсата на пари ще се спра-
вите. Съвсем скоро очаквайте финансови 
постъпления. Но трябва все пак да свър-
шите много работа и да отстоявате ин-
тересите си. 

НЕРВНО НАЧАЛО В началото на 
месеца сте нервни от това, че ви се 

налага да оправяте чужди проблеми. 1-ви, 
2-ри и 3-ти ще бъдат дни на много рабо-
та и уреждане на належащи задачи. На 
4-ти и 5-и проявете максимална практич-
ност, съчетайте почивката с полезни 
срещи и разговори, разчистете пътя за 
финансовите постъпления, които скоро 
ще потекат към вас. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 7-и ще ви от-
вори възможност да си възвърнете 

загубени преди шест месеца пари. Погася-
вате заем, намирате парите, които ви 
трябват. В чисто енергийно отношение 
сте малко разбалансирани от началото на 

месеца. Започват да се обаждат и някои 
болежки. Не пренебрегвайте никакви 
симптоми и физически дискомфорт, ако 
изпитвате такъв. Всичко това показва, 
че нещо не правите както трябва – или 

прекалено много изисквате от себе си, 
или малко време отделяте за почивка и 
възстановяване. Поспрете за малко и си 
обърнете внимание. 

ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ се очерта-
ват за Стрелците след 5-и. „От-

ключват“ се стари връзки и конфликти, 
които ще ви върнат в изходна позиция. 
Не си изяснявайте отношенията точно 
сега. След 12-и е особено рисковано да се 
гневите, да недоволствате или да изис-
квате, защото двете планети, които 
отговарят за любовта – Венера и Марс, 
– се намират в опозиционния ви знак 
Близнаци. Но казано откровено, за пове-
чето проблеми ще сте си виновни вие са-
мите. Нищо чудно да се изкушите да 
поддържате паралелни любовни връзки. 
Не бъдете толкова самоуверени, че няма 

да ви хванат. Действайте по-разумно 
поне от 12-и до 31-ви. Най-голяма опас-
ност от провал в тази посока има на 
18-и и 19-и. Тогава и партньорът, и коле-
гите ви ще заявяват претенции към вас, 
които трудно ще удовлетворите. 

ШАНС ЗА НОВА РАБОТА Използвай-
те хубавия потенциал на 13-и вечер-

та до 15-и, за да можете да се подсигу-
рите с нова и по-престижна работа, с 
повишение или пък да си изберете по-спо-
собни бизнес партньори. Каквото подхва-
нете през този период, ще го реализира-
те убедително. Проявявате бързина, съ-
образителност и смелост, които ще бъ-
дат забелязани и правилно оценени от ко-
гото трябва. Ставате още по-амбициоз-
ни и концентрирани в работата си след 
18-и, когато Меркурий навлиза в огнения 
Лъв. 

ХУБАВАТА ЧАСТ ОТ МЕСЕЦА за 

вас настъпва на 22-ри, когато и 

Слънцето навлиза в Лъв. Здравето ви се 

подобрява, започвате да мислите за лю-

бов, деца, почивка и задгранични пътува-

ния. Ще имате успех при явяване на кон-

курси и изпити. Подайте документи за 

следване или за докторски дисертации – 

моментът предвещава успехи в тези на-

чинания. Ще намерите спонсори, не му 

мислете за парите.  
КРАЯТ НА МЕСЕЦА Дните около 
новолуние (от 20-и до 23-ти) са благо-

приятни за зачатия. Целият период от 
22-ри до 31-ви е много активен и наситен 
със събития, като най-хубавите неща ще 
ви се случат на 31-ви. Тогава дори и не-
възможното става възможно.

REVLON® MATTE COLLECTION – 
нюанси от висшата мода

Аристократичен кадифен финиш на грима, насите-
ни и въздействащи палитри. REVLON продължава да 
бъде в крак с тренда пролет-лято 2009 с новата линия 
REVLON® Matte Collection. Първата цялостна серия грим с 
матов финиш, която предлага кадифено меки и насите-
ни цветове, за да изваете своята модерна, сексапилна  и 
въздействаща  визия. 

 Revlon® Matte Eye Shadow са с нежната, прахообразна 
текстура с интензивен цвят. Нанасят се  гладко около 
очите, придавайки аристократичен кадифен завършек 
на грима и изразителност на погледа.
Цветовете са неустоими, разкошни, свежи, наситени. 
Те придават усещане за чувственост и фокусират вни-

манието върху очарованието на погледа. Специалните 
интензивни пигменти осигуряват кадифен матов фи-
ниш, който не избледнява през целия ден. Обвийте с коп-
ринено гладък и равномерен цвят областта около очите 
или комбинирайте няколко цвята, за да създадете ва-
шия жадуван и ефектен грим.
Линията се предлага в 8 въздействащи нюанса – от 
прасковено до тъмнокафяво. Цена: 11,50 лв.

 Revlon® Matte Lipstick е с фина и гладка текстура. И 
с изключително наситен цвят. Нанася се равномерно и 
без усилие по устните, оставяйки разкошен и изящен 
матов завършек. В резултат получавате изкусително 
гладки, изпълнени с виталност устни, които мигновено 
засияват, изразявайки неповторима  женственост. На-
слаждавайте се на комфорт и наситен цвят през целия 
ден. Палитрата съдържа 4 нюанса. Цена: 10,60 лв.

БОИЧКИ

Обърнете внимание 
на здравето си
През този месец са вероятни проблеми с 

пикочно-половата система и в областта 

на кръста. В случай че имате проблеми с 

наднормено тегло или с черния дроб, тряб-

ва да си обърнете сериозно внимание и да 

спазвате диета. През периода от 1-ви до 

7-и е добре сами и доброволно да се погри-

жите за здравето си, защото след това 

може да последват кризисни, неблагопри-

ятни дни в това отношение – 11-и, 12-и, 

18-и, 19-и, 24-ти и 25-и. Избягвайте нато-

варванията и следете кръвното си наляга-

не, ако имате проблеми с него.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 На 7-и успешно решавате финансови 

проблеми. Обърнете внимание на здраве-

то си.

 След 12-и внимавайте с изневерите и 

паралелните връзки, защото съществува 

риск да бъдат разкрити.

 На 18-и и 19-и се пазете от провокации, 

не допускайте да правите грешки и да 

пропускате важни неща. Съсредоточете 

се максимално.
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ГЛАВНО ДЕЙСТВАЩО ЛИЦЕ През 
юли ще бъдете в главната роля в 

„зодиакалната пиеса“ заедно с Овена, Вез-
ните и Раците. От вас се изискват сила, 
бързи реакция и желание за действие. Ако 
имате близки и познати от гореизброени-
те зодии, бъдете особено дипломатични 
с тях. Трябва да си помагате взаимно, а 
не да се карате помежду си. Промените 
при вас ще бъдат изключително бързи и 
видими в сравнение с тези, които ще 
претърпят другите знаци. Те ще са не 
само за ваше добро, но и за доброто на 
хората около вас. Ще се окажете с нови 
приятели, любовници или с нови кандида-
ти за брак около себе си. Козирозите, ко-
ито имат частен бизнес, могат да се 
окажат и с нови бизнес партньори в ра-
ботата, особено ако работят в облас-
тта на консултантските услуги. Новопо-
явилите се хора напълно ще отговарят 
на вашите нови потребности. 

 
КРАЙ НА ТРАНСФОРМАЦИОННИЯ 

ПЕРИОД Започналият преди повече 
от месец трансформационен период при 
вас ще завърши окончателно през дните 
на пълнолуние в Козирог. От 6-и до 8-и 
Луната се намира в Козирог и успява да 
активира всички ваши амбиции, идеи и 

добри намерения. Сдобивате се с автори-
тет. Все пак няма да мине и без напре-
жения. 

 
ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ На 22-ри 
(новолуние в Рак и слънчево затъмне-

ние) настъпва следващият силен момент 
за Козирозите. Това е един от най-силни-
те „пускови механизми“ в астрологията – 
най-подходящото време да смените „те-
мата“ и да започнете нова. Положете ос-
новите на новите отношения с брачния 
си партньор, намерете си нов или пък 
сключете брак. Моментът е подходящ и 
за промяна на „сценичното поведение“ 
пред другите, които са вашата публика. 
Става дума за промени в поведението, 
маниерите и имиджа. Тези промени все 
пак няма да се случат толкова безбо-
лезнено. Напрежения и съпротива ще има 
както от страна на околните, така и 

от ваша страна. Все пак новолунието е 
в Рак – знак, който не ви е особено хар-
моничен. Точно затова ще се наложи да 
положите усилия и старание промените 
да протекат сравнително гладко и най-
вече да имат траен ефект. Запомнете в 
подробности всичко, което ви се случва 
през тези дни, и наблюдавайте неговото 
развитие във времето (в продължение на 
две години и половина напред). Първите 
резултати ще си проличат още след де-
вет месеца.

 
СПОКОЙНО ТЕМПО С навлизането 

на Слънцето в Лъв на 22-ри напреже-
нието и припряността ви се уталожват. 
Постепенно си възвръщате спокойното 

темпо. Вероятни са само някакви оста-

тъчни напрежения на 26-и, 27-и и 28-и до 
обяд, когато не ви препоръчвам да бъде-
те доверчиви. През тези дни получавате 

поредните си уроци по партньорство. 

 
ВРЕМЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ След 22-
ри е добре да се замислите малко и 

по финансовите въпроси и да се опитате 

да направите изгодни инвестиции. Или 

поне спрете да харчите толкова много, 

колкото ви се иска! Актуални стават и 

темите за теглене на кредити, даване и 

взимане на заеми. 

 
ЗАБАВНАТА ЧАСТ На 24-и и 25-и 
проявете максимално своята прак-

тичност и сериозност. През тези дни е 

добре да се погрижите за своето здраве 

и за фигурата си. Направете си разто-

варваща плодово-зеленчукова диета, 

поспортувайте. Помислете и за почивка. 

Пътувайте – имате нужда от разнообра-

зие и разтоварване.

Успехи и неуспехи в дати
Най-уязвими сте на 13-и вечерта до 15-

и. Тогава очаквайте трудни отношения 

с близките, особено ако сте си позволи-

ли да ги пренебрегнете заради работата. 

Не позволявайте да ви извадят от равно-

весие задълго, защото трябва да сте на 

линия на 16-и и 17-и – дните, през които е 

предопределено да се радвате на облаги-

те от положения труд и старание. Получа-

вате пари, повишения и сериозни предло-

жения за съвместна работа или съвмест-

но развитие. Ако ще подписвате някакви 

договори или ще оформяте важни докумен-

ти, бъдете внимателни от 13-и до 18-и – 

тогава все нещо няма да бъде по вкуса ви. 

Отложете важните пътувания, догова-

ряния и комуникации за след 18-и, когато 

много по-лесно ще се справите. 

ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 На 6-и, 7-и и 8-и се справяте с голямо 

количество работа, взимате важни реше-

ния, свързани с промените, които ви пред-

стоят.

 На 13-и и 14-и ви очакват семейни раз-

правии.

 На 20-и и 22-ри ви предстоят промени 

в партньорствата. Поставяте партньор-

ските отношения на нова основа.

HERBASHINE – НОВА МОДА БОЯ ЗА КОСА

Garnier представи ново поколение крем-боя за 
коса – първата, която съдържа сок от бамбук и 
действа за 10 минути. HerbaShine е безамоняч-
на. В сърцевината на новата є формула е ком-
плексът от сок от бамбук със заздравяващо 
действие. Той подсилва косъма по време на боя-
дисването и прави цвета великолепен. 
Формулата на Garnier HerbaShine е базирана на 
едно правилно дуо алкални агенти, събрани, за 
да увеличат максимално нейната ефикасност и 
да направят действието є по-бързо. Крем-боя-
та щади косата и осигурява оптимално покри-
тие на белите коси. Цветът е устойчив към 
всекидневните агресивни въздействия, като 

UV лъчите, морската вода или замърсяванията 
на въздуха. Дори след 6 седмици косата запазва 
своя блясък и своя плътен цвят. 
Текстурата на HerbaShine е плътен крем, кой-
то създава чувството на комфорт по време на 
боядисване. Крем-боята съдържа позлатени се-
дефени люспички, които дават възможност за 
отразяване на светлината за дълготраен бля-
сък и искрящи от здраве коси. Парфюмът на 
HerbaShine е фина есенция, съчетаваща цветни и 
фруктови ноти в сърцевината и дървесна нота 
в основата. Крем-боята HerbaShine е с 15 нюанса 
за искрящо руси коси, фини отблясъци и кесте-
няви и тъмнокестеняви коси. За да откриете 
вашия цвят крем-боя HerbaShine, посетете 
 www.herbashine-bg.com.

БЛЯСЪК
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ОТЛИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ В раз-
гара на лятото, докато повечето 

хора мислят вече за почивка, вие ще 
търсите лек срещу стари душевни рани 
и перспективни възможности в работа-
та. Като цяло месецът ще е успешен – 
намирате нова любов или пък подобрява-
те отношенията си със старата, нами-
рате си нова работа, която много ще 
ви харесва, а някои от вас дори успяват 
да сключат щастлив брак (най-подходя-
щият период за последното е от 12-и до 
22-ри). 

БАВЕН СТАРТ От 1-ви до 3-ти мал-
ко ще зациклите, защото вашата 

управляваща планета Уран тръгва в рет-
роградна посока. Докато свикнете с 
това ново движение, ще чувствате, че 
не се движите с темпото, с което ви 
се иска. Но и ретроградното планетно 
движение има своето предимство – ста-
вате по-задълбочени, по-прецизни и полу-
чавате шанса мислено да се върнете в 
близкото минало (6 месеца назад) и да 
„поправите“ някои от грешките си. 

ЛЮБОВЕН МЕСЕЦ На 5-и вече сте 
с отлично самочувствие. Задават се 

хубави емоции и много ухажори. Очерта-
ва се любовен месец, който се дължи на 
минаващата през Близнаци Венера. Чарът 
ви е неустоим. Наясно сте какво точно 

търсите в любовта и как да го постиг-
нете. Излизате от периода на самокри-
тичност и самообвинения и влизате в 
любовен период. 

ЧУДЕСНИ ДНИ ЗА ОБЩУВАНЕ са 
9-и и 10-и. Срещнете се с приятели, 

отидете на кино или на клуб. Общуване-
то с хора ще ви зареди положително. В 
работата също ще бъдете много успеш-
ни, адекватни и компетентни. Започвай-
те вече да се оглеждате за повишение, 
преместване в друг отдел или направо за 
ново работно място, защото звездите 
създават за вас благоприятен момент да 
направите тези промени. Провеждайте 
срещи, проучвания и интервюта, не губе-
те време. 

 
МАРС В БЛИЗНАЦИ След 12-и ста-
вате още по-активни, амбициозни и 

привлекателни. Тогава и Марс навлиза в 
хармоничните ви Близнаци и ви зарежда 
с желание да се конкурирате. Усещате, 

че наистина можете да дадете много по-
вече от себе си на работното място. В 
никакъв случай не си позволявайте лукса 
да напускате работата си демонстра-
тивно, преди да сте си намерили нова! 
Успех ще имате при взимане на изпити, 
явяване на конкурси и събеседвания. 
Действайте целенасочено на 13-и, 14-и, 
18-и и 19-и. Бъдете малко по-сдържани и 
тихи на 16-и и 17-и, когато опасността 
да загубите пари или подкрепа е голяма. 
Преценката ви тогава няма да е никак 
точна. 

ПОСТИЖЕНИЯ И НОВОВЪВЕДЕ-

НИЯ На 22-ри повечето от вас ще 
могат да се похвалят с реални постиже-
ния и нововъведения в живота си. С ле-
кота се прощавате с лошите си навици 
и култивирате нови, по-полезни. С успех 
може да спрете да пушите (заслужава си 
поне да опитате, като вземете твърдо 
решение на 22-ри сутринта). Възползвай-
те се от рестартиращия механизъм на 
слънчевото затъмнение на тази дата. 
Моментът е подходящ за започване на 
ново адекватно лечение на стари боле-
сти и диета (най-вече прочистваща). 

КРАЯТ НА МЕСЕЦА С навлизането 
на Слънцето в Лъв натрупаната 

умора започва да напомня за себе си. Мо-
ментът е подходящ да си вземете от-
пуска. Ако това е невъзможно, то поне 
на 28-и и 30-и не си насрочвайте трудни 
и дразнещи срещи в работата. Някой ще 
се опита да ви уязви и да ви подчини. 
Не влизайте в открит конфликт с нико-
го. Хубави и спокойни дни ще бъдат 26-и 
и 28-и (до обяд). Обърнете внимание на 
любимите си хора.

Не си губете времето 
в самоанализи
Съветвам ви да действате, а не толко-

ва да анализирате. През тази година къс-

метът е с вас и в никакъв случай не бива 

да го пропускате. На 7-и, точно на пълно-

луние в Козирог, ще направите решител-

ната крачка към активизиране. Ще даде-

те прошка и ще решите никога повече да 

не допускате мъчителни преживявания от 

миналото да влошават вашето настоя-

ще. Приключвате окончателно с една голя-

ма емоционална болка и обида. Да се от-

ървете от тези натрапчиви чувства, ще 

ви помогне и лунното затъмнение на 7-и. 

След този символичен душевен катарзис 

още на 8-и вечерта ще се почувствате 

комфортно и сякаш по-леки, по-въздушни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ 
 На 7-и, когато е лунното затъмнение, 

дайте прошка, за да ви олекне.

 От 12-и до 22-ри периодът е подходящ 

за сключване на брак или започване на 

брачно съжителство.

 От 20-и до 22-ри ще направите жела-

ните от вас промени в работата. След 

това трябва малко да се оттеглите на 

почивка и на спокойствие.

BLEND-A-MED И ORAL-B ПРЕДСТАВЯТ
два нови продукта за грижа за устната хигиена

 Blend-a-med Complete 7 Expert Enamel Protection е специализирана пас-
та за зъби за пълна защита на зъбния емайл. Тя съдържа FluorisilTM, съставка, 
за която е научно доказано, че усилва процесите на реминерализация и въз-
становяване на зъбния емайл. FluorisilTM е комбинация от флуорид и два типа 
силикати. Флуоридът действа веднага, още при четкането на зъбите, и 
се интегрира в емайла, като така го прави по-устойчив на киселинните 
атаки. А силикатът осигурява отлично почистване на зъбите и премахва 
ефективно оцветяванията върху емайла. 
„Правилната паста за зъби може да ви помогне да предпазите емайла от из-
носване и разрушаване и да запазите белотата, здравината и увереността 
на усмивката си“ – обяснява д-р Ева Кайзер, мениджър професионални и на-
учни партньорства на Blend-a-med.

Друга заплаха за здравите зъби са бактериите. Парадокс e, че именно 

снопчетата на четката за зъби се превръщат в благоприятна среда за 
развитието им. За да предложат оптимална защита, специалистите на  
Oral-B препоръчват употребата на четката за зъби Oral-B EXPERT AN-
TI-BACTERIAL с антибактериална защита на снопчетата, осигурена от 
сребърни добавки (сребърни йони), използвани при производството на ко-
съмчетата на четката. Така развитието на бактерии в снопчетата е 
предотвратено, а защитата действа до три месеца. 

ОЩЕ ЗДРАВЕ ЗА ЗЪБИТЕ
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ВЪВ ВИХЪРА НА ЕМОЦИИТЕ СТЕ 

от 1-ви до 5-и. Постарайте се през 
тези дни да заздравите отношенията си 
(особено с интимния партньор), защото 
след 5-и любовта ще започне да ви създа-
ва проблеми (ще бъде по-изискваща към 
вас, отколкото даваща). 

ВРЕМЕ ЗА ИЗЯВИ До 22-ри ще имате 
усещането, че времето лети много 

бързо. Дотогава Слънцето се намира в Рак 
и подпомага личностните ви изяви. Чувст-
вате се в свои води, интуицията ви е 
много силна и вярна. С лекота общувате 
с колеги и приятели. От 1-ви до 3-ти сте 
много магнетични и всичко ви се удава с 
лекота. Хората ще ви забелязват веднага 
и ще са благоразположени към вас. Какво-
то искате да постигнете, лесно ще ста-
ва. Смело изследвайте нови територии, 
където могат да ви предложат по-добра 
работа. Твърде е възможно там да откри-
ете и нов, по-надежден партньор. 

НЕ МОЖЕ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ 3-ти 
и 4-ти са напрегнати дни. Настроени-

ето ви е колебливо. Старайте се да сте 
навреме на работното си място, слушай-
те много внимателно и следете с внима-
ние всички събития, за да не дадете шанс 

на никого да ви подведе. Каквито и пре-
тенции да отправят към вас, веднага се 
съгласете с тях. Сега е много важно да 
не се противопоставяте на нищо. 

ПРИЛИВНА ВЪЛНА Като чувстви-
телен воден знак веднага ще усетите 

настъпващата приливна вълна на пълнолу-
нието на 7-и. На вас то ще ви помогне да 

заздравите връзките си с приятелите и 
близките си и да повишите социалната си 
активност. 

ДЕЦАТА ЗАЯВЯВАТ СВОИТЕ ПРЕ-

ТЕНЦИИ Преценете ги внимателно. 
Време е вече да направите поотрасналите 
си наследници самостоятелни личности. 
Научете ги да разчитат на себе си, а не 
при най-малкия проблем да се осланят на 
вашата подкрепа. Разговаряйте откровено 
с тях, без да се притеснявате, че ще ги 
обидите. По-скоро ще им направите голя-

мо добро. 
АКТИВНИ И ПРОДУКТИВНИ СТЕ 

на 11-и и 12-и. Нищо че дните са по-
чивни. Ще проведете много срещи, ще на-
правите поне една добрина (и то безко-
ристно!). След 12-и Марс навлиза в нехар-
моничния ви знак Близнаци и насочва към 
вас нечия завист и недобронамереност. 
Възможни са клюки по ваш адрес и шан-
тажи. Внимавайте пред кого какво споде-
ляте. От 13-и до 17-и успявате да отхвър-
лите много работа. 16-и и 17-и са спокой-
ни дни, когато ще се зарадвате на придо-
бивки за дома. До 18-и кратките команди-
ровки и подписването на договори ще бъ-
дат много успешни. 

КОНФЛИКТНИ ДНИ са 18-и и 19-и. 
Очакват ви недоразумения на път или 

при обмяна на информация. Проверявайте 
всичко по няколко пъти. Разсеяни и преу-
морени сте и лесно можете да сбъркате. 

ГРИЖИ И ТРЕВОГИ 24-ти и 25-и ще 
са белязани от грижи за здравето. 

Вероятни са стомашно-чревни проблеми. 
Намерете време за почивка. До края на 
месеца наистина ще ви се удаде възмож-
ност за почивка и разтоварване. Дори и 
да не можете да пътувате, възползвайте 
се от тази почивка. Усамотението на 
спокойствие ще ви подейства добре. 

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ ЮЛИ 
са 28-и и 30-и. Успявате да се утвър-

дите в нова, по-хармонична среда. Ще бъ-
дете много аналитични и наблюдателни. 
Възползвате се умело от нечия слабост, 
но няма да злоупотребите (резултатите 
ще бъдат удовлетворяващи и за двете 
страни). П
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Внимавайте!
В случай че професията ви е публична или 

сте свързани с политиката, бъдете мно-

го бдителни, когато сте под светлините 

на прожекторите. Особено на 7-и, кога-

то ще ви наблюдават много внимателно и 

ще анализират поведението ви. За да за-

пазите позициите и авторитета си, бъ-

дете лоялни към своите приятели! Особе-

но към тези, които ви помагат и ви толе-

рират. В случай че проявите високомерие 

и неблагодарност, има голяма опасност 

да загубите тяхната ценна подкрепа. Въз-

можно е днес да прекратите една оконча-

телно изпразнена от съдържание връзка. 

Ще постъпите разумно, ако го направите 

– пълнолунието и лунното затъмнение ще 

ви помогнат да приключите тези отноше-

ния бързо и методично, без остатъчни ус-

ложнения.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 От 1-ви до 3-ти всичко ще ви се уда-

ва с лекота. Изследвайте нови простран-

ства!

 На 7-и бъдете лоялни и толерантни. За-

пазете ценните си приятелства, но се 

отървете от изчерпаните връзки.

 20-и и 22-ри са много щастливи дни за 

Рибите. Намирате нова посока, нова ра-

бота или нов партньор (а някои от вас – и 

двете накуп).

ОТЗВУК

ИЗЛОЖБА НА СМЕХА

В края на месец май в галерията на зала „България“ при голям интерес се от-
кри изложбата „Смехът, животът и Иван Балсамаджиев“ на доайена на бъл-
гарската фотография доц. Петър Абаджиев. Известният не само в България 
наш автор на многобройни изложби, носител на наши и международни на-
гради и публикации, преподавател в Нов български университет и Артко-
леж, представи на публиката по един нов, невиждан досега начин идеята си 
за различните видове смях – чрез последователно откриване на 18 забеле-
жителни големоформатни изображения, достигащи височина 2 метра. Из-
ложбата несъмнено стана значимо явление в културния живот. Още пове-
че че чрез нея, музикалното произведение „Концерт за смях и оркестър“ на 
композитора  проф. Виктор Чучков, което звуча при откриването є, както 
и филма на режисьора Рони Аби „Концерт за смях и оркестър“, показан също 
в залата, се създаде един великолепен синтетичен образ на смеха, постиг-
нат от различните прояви на духа – фотография, музика и кино. 

Достоен съав-
тор в създава-
нето на обра-
зите на сме-
ха е актьорът 
Иван Балсама-
джиев, който 
по един непов-
торим начин е 
изразил различ-
ните видове 
смях – на победителя, на подлеца, на добряка, на сме-
ха през сълзи и т.н. Всичко това, видяно и пресъзда-
дено с голямото майсторство на Петър Абаджиев, 
достави истинско удоволствие на многобройните 
ценители на съвременната фотография. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–7, както и 

23–31 юли 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Апетитът е неудържим. За да не напълнявате, хранете се 
разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава орга-
низмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напъл-
неете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват опти-
мално на 4, 5, 23 и 31 юли!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се 
преработват най-добре на 6, 7, 24 и 25 юли!  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-целесъ-
образно да консумирате на 26, 27 и 28 юли!  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се ус-

вояват най-добре на 1, 2, 3, 29 и 30 юли!

7 юли, 12.23 ч., 

Луната е 

в КОЗИРОГ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 На този ден има и лунно затъмнение! Осъзнайте и анализирайте постигнатото, финализирайте 

отдавна започната работа. Отървете се от нещо, което вече не ви харесва и определено ви пречи. 

 Спокойно можете да свалите трайно един килограм, ако днес спазвате строга диета (само на 
плодови сокове и чай с мед). С лекота ще можете да проведете гладуване днес, защото стомахът ще 
е слабо чувствителен и няма да ви „стърже“. Ако не можете да издържите на глад, поне не яжте 
месо и не пийте алкохол. Яжте повече пресни плодове и зеленчуци. Не прекалявайте със соленото, 
за да не задържи организмът излишни течности. Пазете се от психически и физически натовар-
вания.  На този ден са уязвими сухожилията и костите.

8–22 юли 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира. Ще уско-
рите отслабването, ако спортувате повече. 14 и 15 юли са дни за занимания с фитнес, спининг, 
тае-бо, пауър йога, 8, 16 и 17 юли – за каланетика, пилатес и йога. На 11, 12, 13, 20 и 21 юли се препо-
ръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Во-
дните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между маст-
ните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 9, 10, 18 и 19 юли са дните на дихателни 
упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

22 юли, 5,36 ч., 

Луната е 

отново в РАК 

(както беше 
през юни) 
НОВОЛУНИЕ

 През тази година има две последователни новолуния в Рак. А освен това на 22 юли има и слънчево 

затъмнение, което ще се отрази много силно на Раците, Козирозите, Везните и Овните. Раците, 

Скорпионите и Рибите с лекота ще променят генералното си отношение към храната и ще започ-

нат да се хранят по-здравословно.  Стомахът ще е по-чувствителен от обикновено, затова хапвай-
те, когато усетите глад, но в малки количества. Зеленчуковите кремсупи и пюретата са за пред-
почитане. Всички млечни храни ще се усвояват бързо и лесно. Добре е да избягвате месото, но ако сте 
много пристрастени и ви липсва, то може да го замените с риба.  Магия на новолуние! Намислете си 
едно желание и то със сигурност ще се сбъдне. Проявете загриженост и нежност към любимите 
ви хора. Засвидетелствайте признателност към майка ви.  За да прочистите организма от то-

ксини, подложете се на пълен глад. Пийте повече течности. Ако изберете по-лек вариант на дие-
та, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята.

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 ЮЛИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 11, 12, 13, 20, 21
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–7, както и 23–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

8–10, както и 14–19 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

16, 17 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

2, 4, 5, 10, 15, 18, 19, 25, 
28, 31

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 
и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е – 11, 12, 13, 20, 21 –

6–10, 16, 17, 24, 27 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

22, 23 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 11, 12, 13, 20, 21 –

24–28 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 
23, 29, 30

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 11, 12, 13, 20, 21
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1–7, 11, 12, 13, 20, 21, 

както и 27–30
Датите са неподходящи за епилация.

8–10, както и 14–19 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

8–10, както и 14–19 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат 

по-бавно.

9, 10, 16, 17 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 л

е-
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

8–22 – –

Парна баня
– 1–7, както и 22–31 Има опасност да ви останат белези.

8–22 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

4, 5, 14, 15, 22, 23, 31 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

6, 7, 8, 16, 17, 24, 25 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–7, както и 23–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 4, 5 и 31 юли, когато кожата ще има 

нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

1–7, както и 23–31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–7, както и 23–31 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 
29, 30

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 

ан
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1–7, както и 23–31 –

8–22 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 8–22 –

1–7, както и 23–31 – –

С
А

У
Н

А

8–22 – Ефектът ще е максимален на 14, 15 и 22 юли.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮЛИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на 
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в 
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни 
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но 
поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам 
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 8–22 юли.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 23 и 30 юли. Това са 
т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се 
отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 9, 10, 18, 19, 26 и 
27 юли. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упо-
рити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които 
ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната през ЮЛИ.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 11, 12, 13, 16, 

17, 26, 27 и 28 юли.

Недвижими имоти, мебели: 6, 7, 8, 16, 17, 20 и 21 юли.

Автомобил, мотор или колело: 1, 2, 3, 14, 15, 18, 19, 29 и 30 юли.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 14 и 15 юли.

Канцеларски материали и книги: 18, 19, 24 и 25 юли.

Спортни стоки: 4, 5, 14, 15, 22, 23 и 31 юли.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 9 и 10 юли.

Обувки и дрехи: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 и 17 юли.

Бижута, злато, луксозни вещи: 22 и 23 юли.

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 ЮЛИ 2009 г. 

и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 7 ЮЛИ (пълнолуние), както и на 22 ЮЛИ 

(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

14, 15
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
26, 27, 28

16, 17 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 1, 2, 3, 29, 30

18, 19 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 4, 5, 31

20, 21 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 6, 7 и 8

22, 23 Сърце, слезка (далак) 9, 10

24, 25
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

11, 12, 13

26, 27, 28
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
14, 15

1, 2, 3, 29, 30 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 16, 17

4, 5, 31 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 18, 19

6, 7, 8 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 20, 21

9, 10
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
22, 23

11, 12, 13 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 24, 25

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.
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АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Стайните растения също са много чувствителни към лунните 
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци. 
Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите. А и 
хранителните вещества няма да стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 

21, 29 и 30 юли.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 9, 10, 18, 19, 26, 27 
и 28 юли.
На тези дни с поливането има опасност да провокирате по-
явата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 11, 12, 20 и 21 
юли.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и вен-
ците, както и поставянето на коронки и мостове могат да се 
окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лу-
нен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е въз-

можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъбо-
лекаря през периода 9–13 (до 17.00 ч.), както и през 18–21 юли!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 6, 8, 14, 15, 
16 и 17 юли. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на 

зъболекар на 7 юли (пълнолуние), както на 22 юли (новолуние). 

Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 22.07 (от 5.36 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 – 22.07 (от 6.22 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за 
нови начинания. 
3-ти ЛД – 23.07 (от 7.39 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 24.07 (от 8.59 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 – 25.07 (от 10.16 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 – 26.07 (от 11.29 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 – 27.07 (от 12.41 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 28.07 (от 13.50 ч.) Сега се активи-
рат фините и неуловими енергии в органи-
зма. Добре е да се гладува, за да се про-
чисти тялото.
9-и ЛД – 29.07 (от 14.59 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.

10-и ЛД – 1.07 (от 16.02 ч.), както и 30.07 

(от 16.04 ч.) Не планирайте нищо важно 
през тези дни. Изкъпете се с гореща вода. 
Медитирайте.
11-и ЛД – 2.07 (от 17.08 ч.), както и 31.07 (от 

17.05 ч.) Много мощни дни. Активира се 
вселенската жизнена енергия кундалини. До-
бре е да прочистите организма си. Внима-
вайте с режещи инструменти.
12-и ЛД – 3.07 (от 18.12 ч.) Дава се милости-
ня. Молитвите се чуват. Подходящ е за 
взимане на важни решения.
13-и ЛД – 4.07 (от 19.11 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 5.07 (от 20.04 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 – 6.07 (от 20.48 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 – 7.07 (от 21.26 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 8.07 (от 21.57 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 9.07 (от 22.23 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 10.07 (от 22.46 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 

чуждото влияние.
20-и ЛД – 11.07 (от 23.07 ч.) Получават се 
духовни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 12.07 (от 23.27 ч.) Много активен, 
творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 13.07 (от 23.47 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 15.07 (от 0.07 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 – 16.07 (от 0.32 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 17.07 (от 1.04 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 – 18.07 (от 1.44 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 19.07 (от 2.35 ч.) Дни за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 20.07 (от 3.39 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 21.07 (от 4.57 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 14 юли е пропусната по-
ради астрономически причини! Не е грешка!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луната. 
Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. По-
някога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: 

„Един рицар в Камелот“. Тарикат. „Часове“. Кораб. Писония. Пер. Лерос. Тиран. Щека. Лук. Титан. Рожен. Дева. Ат. Па. Лото. Ласо. „Да“. Аба. Дявол. Нотос. Тире. 

Кейк. Моном. Фен. ЕДА. Ла. Ар. Цех. Инат. Хитон. Баир. Ера. Рама. Елена. Статор. Мирис. Литак. Копа. Видем. Кикар. Ресим. Намеса. Етанол. „На“.

ОТВЕСНО:

„Едно лудо лято“. Етамин. Рекет. Винех. Мида. Янтар. Водород. Харем. Работа. Алемани. Име. Вир. Си. Тес. Цип. Ол. КА. Ракита. Нели. Расин (Жан). Нике. Автор. 

Батат. Нар. Ара. Пачино (Ал). Иск. Мая. Жалон. Флирт. Ро. Фес. Щета. Океан. АКЕЛ. Лопен. Сатен. Аетос. Човек. Побой. Атропин. Тераса. Аскер. Арама.
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