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Променено 
разписание
Ако родителите ви виждат 

само по празниците, баба ви 

и дядо ви не познават гласа 

ви по телефона, а по-малката 

ви сестра е забравила, че има 

„пример за подражание“, зна-

чи трябва да промените нещо 

в своя суетен живот. „Разчис-

тете“ уикендите си през ав-

густ от спешни задачи и не-

отложни срещи. Прекарайте 

ги с родителите си. И поне 

веднъж седмично се обаждай-

те на баба си и дядо си по те-

лефона. Те имат нужда да зна-

ят, че си спомняте за тях. 

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

през августпрез август

Търси се!
Приятелят ви не е могъл да дойде 

с вас на концерт? Не бързайте да 

продавате билетите на „търси се“ 

или пък да звъните на приятелката 

си, за да є предложите свободния 

билет. По-добре го предложете на 

някого от семейството – най-до-

бре на по-малкия си брат или сес-

тра. А за петък вечер купете би-

лети за театър за цялото семей-

ство! Майка си пък можете да пока-

ните на фитнес другата седмица. 

Купете є първата карта. Ще є на-

правите добро. 

Съветвай се с по-възрастните
Дори и да се храните само по ресторанти, помолете баба си да 

ви даде рецептата на някой специалитет, който тя приготвя до-

бре. С баща си можете да се посъветвате за ремонта на колата, 

с майка си – за възпитанието на детето, а брат си да помолите 

да ви инсталира някоя компютърна програма. На роднините ще им 

бъде приятно да се почувстват нужни.

Отмяна
Повечето родители 

разбират лятната от-

пуска като работа в 

градината на вилата. 

Защото градинската 

работа не чака. Поне 

за три-четири дни ги 

заместете на село и 

ги пратете на екскур-

зия до Гърция или Тур-

ция например. Най-до-

бре някъде, където 

сте били преди, за да 

сте сигурни, че ще им 

хареса. Няма да ви из-

лезе чак толкова скъ-

по, пък и малко копане 

и плевене ще се отра-

зят добре на фигура-

та ви. 

Помощ с радост
Бабите и дядовците ни не са научени да искат. По-ско-

ро са склонни да похарчат няколко левчета от малката 

си пенсия, за да ни изненадат с кутия шоколадови 

бонбони. Вие, естествено, също искате да 

ги изненадате с нещо, но все за-

бравяте. Не им предлагайте 

пари. По-добре се поин-

тересувайте от здра-

вето им. Можете да се 

бръкнете за лекарства 

или хранителни добавки. Но 

най-добре е да им купите пло-

дове и зеленчуци. Гаранция, че 

много ще се зарадват.

Време за
най-близките

По-скоро любовта 
и добротата, а 
не красотата 
ще спаси света. 
И въобще не се 
налага да бъдете 
добри с всички. 
Това е безумно 
и невъзможно! 
Достатъчно е да се 
научите да обичате 
най-близките си 
хора. През лятото 
е много лесно 
да им покажете, 
че мислите за 
тях, и да им 
обърнете повече 
внимание. Ето 
няколко подсказки 
от нас как да го 
направите.
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Т
я плаче безутешно, а той зяпа 
безразлично и яде съответства-
ща на повода храна – пуканки за-
лъгалки. Или пък той скача като 

побеснял и вика „Гооол!“, а тя, ви-
димо раздразнена, се опитва точно в 
този момент да му привлече внимани-
ето с новата си секси рокля. Нароч-
но, разбира се. И в двата случая ем-
патия (вчувстване един в друг) липс-
ва. Съжителство има, близост няма. 
Дори близки общи интереси няма. 
Така че освен за всички други щети, 

които ни нанася (списъкът е дълъг и 
можете да го прочетете в „Бела“ – 
от стр. 64 до стр. 73), телевизията 
може да бъде разстреляна до стената 
и за още една – че руши семейства. 
Уж трябва да е придворна дама и да 

обслужва семейния уют, а тя всъщ-
ност е царица в дома ни: заповяд-
ва ни и коварно манипулира чувства-
та ни, а оттам – настроенията и 
поведението ни. И ни разделя по по-
лов признак, естествено. Чрез лати-
носериалите и магазинните сутрешни 
дамски предавания държи в подчине-
ние предимно жените, а чрез спорт-
ните емисии и новините управлява 
предимно мъжете. Няма да изпадам в 
подробности и да разделям тук мъ-
жете и жените по възраст и про-
фесия. Има значение, разбира се, кой 
точно, кога точно и какво точно гле-
да по телевизията, но нека оставим 
тази статистика да я правят  со-

циолозите. 
Аз, без да се опирам на никакви 

статистически данни, виждам ясно, 
че и мъжете, и жените са застра-
шени от ударите на манипулативна-
та тв брадва. Тя сече главите с ис-
тинските ни емоции и ни слага гла-
ви, пълни с телевизионни емоции, ко-
ито пък деформират поведението ни 
в реалния живот. 
Страдащата женица, ронеща лати-

носълзи пред тв екрана, на сутринта 
без капчица състрадание би изблъска-
ла по-възрастна от нея дама в авто-
буса, за да се настани на място бли-
зо до прозореца и на спокойствие да 
помечтае за... Леонсио. (Простете, но 
друго мъжко име от латиносериал не 
знам.) А ядосаният от неочаквания 
обрат на футболния резултат мъжа-
га направо би изхвърлил същата тази 
възрастна дама от мястото є, за да 
седне, да успокои нервите си и да 
поближе раните си, нанесени от загу-
бата на любимия му отбор. 
Всичко в нашия свят е малко нещо 

телевизионно – състраданието ни 
(често то се изчерпва с механично 
пускане на есемеси за болни деца), 
любовта ни (ех, защо не е като от 
„Хиляда и една нощ“!), агресията ни 
(тупаници да има и търкал като в 
екшън филмите), амбициите ни (от 
типа постигане на бърз екранен успех 
с лакти и зъби, без оглед на трупо-
вете зад гърба ни), остроумието ни 

(това на д-р Хаус е непостижимо за 
мнозина, но пък е образец за подра-
жание), сексът ни (страстен – не, не 
толкова, а още повече!), животът ни 
(нямаме вече нищо против „Биг бра-
дър“ да наблюдава дори какво правим 
в тоалетната, ако това ще подобри 
„звездния“ ни имидж)... Всичко това 
сме го гледали по телевизията. И от 
много гледане сме го възприели и при-
ели за свое, за истинско, за норма. 
Благодаря за такъв един тв живот, 

ще кажа аз. Искам є главата на те-
левизията! Веднага. Но не е толкова 
лесно да я отсечеш отведнъж. Първо, 
защото телевизията е многоглава хи-
дра. Второ, защото, след като спреш 
да гледаш, ти се отваря много сво-
бодно време, което се очаква да за-
пълваш с действия, смислени дейст-
вия. А де този кураж – всеки гледа 
да живее по-лесно, със заместители и 
залъгалки. И трето, защото телеви-
зията е силно оръжие, срещу което 
дори и човешкият интелект е слаб.
Има надежда обаче. Две от най-до-

брите ми приятелки не гледат теле-
визия, а едната дори няма телевизор 
вкъщи. Попитах я защо, а тя про-
стичко ми отговори: „Защото ще го 
гледам.“ 
Не съм подстрекател, но не е ли 

време да престанем да гледаме и да 
започнем да действаме?! Човешки, а 
не телевизионно.

Мариана ЯНЕВА

ШАТ!ШАТ! 
НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ГЛАВАТА
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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...

ЧЕТИ, 
ГОВЕДАРЧЕ

Спорът, дали Вазов да бъде изхвърлен от учебната 
програма, или не, ми се види безсмислен, да не кажа 
тъп, ако „по-съвременна“ дума трябва да употребя. 
Такъв спор няма и не бива да има! Има най-паче ен-
тусиасти „патриоти“, които обичат да си чешат 
езиците, и медии, които се напинят да бъдат скан-
дални, като изопачават някои теми, или казано по 
вазовски маниер, като търсят под вола теле. Съ-
щите тези медии слагат камъни в ръцете на наши-
те ентусиасти „патриоти“, за да ги хвърлят те по 
когото е посочен и набеден.
Според тази пъклена стратегия професорът по 

българска литература Милена Кирова бе качена на 
ешафода на всенародното недоволство. Тя бе посо-
чена като ликвидаторка на Вазов и заглушителка 
на свещения глас народен „Искаме си „Под игото“. 
(То пък за зла случайност точно преди да се разрази 
тази „драма“ с Вазов, „Под игото“ стана любим ро-
ман на българите в класацията „Голямото четене“, 
което още повече гарантира на медиите нахъсаното 
участие на всички любители камънохвъргачи.) 
„Не мисля, че Вазов трябва да отпадне. (...) Вазов 

трябва да бъде придружен от помагало, което да 
пояснява архаични термини, стари думи, турцизми. 
Как някой може да знае тези думи, след като те 
отдавна са изчезнали от езика и на родителите, и 
на обществото?!“ – това просто предложи шефка-
та на катедра „Българска литература“ в Софийския 
университет проф. Милена Кирова. 
Дотук – добре. Помагалото от речников тип е 

книга ценна и необходима, ама, само за ученици, ко-
ито, освен да ходят на училище, искат и да учат. 
С такова едно помагало обаче трябва да си помага 
и всеки, понечил да чете текст и на самата Ми-
лена Кирова. „Всеки детайл от дискурсивното при-
съствие на образа е устремен към идеомитологич-
на репрезентация на ангелическото начало“ е от-
къс от статията на проф. Кирова „Овчарчето в 
нас: шлагерът манипулатор (По стихотворения от 
Иван Вазов)“. 
Може и поовехтял да е езикът на дядо Вазов, но 

по-мил ми е от този на професорката. По интуи-
ция бих се сетила за значението на думата „маска-
ри“ („Пийте бре, маскари! – реплика на чорбаджи 
Марко от романа „Под игото“ – бел. ред.), но мъч-
но ми се чини да разгадая смисъла на словосъчетани-
ето „дискурсивно присъствие“, ако не знам точното 
значение на думата „дискурс“*. Сякаш по родова па-
мет ми е предадено умението да разбирам словата 
на Вазов. Ако ще ме изобличавате като изключение, 
имате право. Но нямате право да дисквалифицира-
те дяда ви Вазова, сал щото той ви бил труден за 
разбиране, архаичен и старомоден. Четете повече – 
с помагало или без – и повече неща ще разбирате. 
Няма да ви е във вреда, ако наред с фешън думи 
като „дискурс“ научите и някоя по-архаична. 
Че езикът се развива и прихваща нови думи, спор 

няма. Естествен процес е това. Но съвсем естест-
вено е също, че не бива да забравяме старите. То, 
като се замисля, и с литературата е така. Ако 
трябва да изхвърлим Вазов заради старомодност, 
тогава кого да сложим на негово място? Ами, Тома 
Марков, разбира се. Как не се сетих?! А вие, пове-
че от сигурна съм, че не се сетихте въобще кой е 
този образ безподобен. Ама ей на – и този „титан“ 
на съвременното перо от телевизията ни убежда-
ва, че трябвало да престанем да четем този Вазов. 
Но вие и Тома Марков прочетете, и Вазов, и Миле-
на Кирова (ако можете!). Така само с по-богат реч-
ник ще се сдобиете. И с речовитост. И ученост. 
А това лесно се не постига, а с много зор, както 
е казал и самият Вазов в стихотворението „Чети, 
говедарче“.

Ти малко си, но труд те чака тука –

без труд не може нищо – и не бе!

При мишци силни прибави наука –

разковничето там е на сполука.Чети: а, б!

Помагало:* 1. книж. Слово, разказ; говорене, реч. 2. 
език. Процес на създаване на текст; словесен израз 
на мисълта. 3. фил. Способност за разбиране. Про-
тивоположно на интуиция.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
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Н
а какво ви прилича смъртта? Как бихте я нарису-
вали? С помощта на затворена врата, спусната за-
веса, загасена светлина? Дори да приемем, че всич-
ко това е вярна илюстрация на умирането, смър-

тта на Майкъл отвори още по-широко вратата, вди-
гна завесата, хвърли ярка светлина към личността му и 
така създаде още по-голямо пространство за изцеление-
то на света. 
Вероятно се чудите какво общо имат животът и смър-

тта на Майкъл Джексън с превръщането на света в по-до-
бро място? Отговорът е в тези детски рисунки и в меч-
тата на тази малка художничка да се омъжи за Джако. 
Обикновено мечтите възникват в ранна възраст, а дет-

ството се крие в самото допускане, че мечтаното жела-
ние е възможно. С настъпването на зрелостта и посте-
пенното умиране на детството мечтите биват изместе-
ни от по-достъпни неща. Според същия този механизъм 
момичето, за което ви говоря, се е превърнало в един от 
милиардите фенове на Майкъл Джексън. Смисълът да ха-
ресваш някого по начина, по който феновете на Майкъл 
обичат своя идол, е огромен. 
Тази любов ги омиротворява и им помага да не бъдат 

погълнати само от себе си, както и да не изостават 

твърде много в емоционално отношение. 
Има хора, които нямат никакви свидетелства за това, 

че са били деца. Лошите, безчувствени и егоистични съз-
дания, в които са се превърнали, намират начин да доказ-
ват това всеки ден. 
Джако не знаеше, че ще умре, но като истинска звезда, 

крал или нещо друго и нещо повече ни предупреди, че ще 
се завърне. Заедно със смъртта му една част от тази 
малка художничка престана да бъде дете. От друга стра-
на обаче, тя има доказателства за своето детство. Ни-
кога няма да ги изхвърли и дори от време на време ще ги 
разглежда с насълзени очи. А цената им ще става все по-
висока с напредването на годините, също както се случи 
с белите ръкавици на Джако. Освен това на нея є оста-
на възможността да бъде фен на Майкъл.
„Има любов, която никога не лъже“, така пее той в пе-

сента, която се казва „Излекувайте света“. Помислете 
само. Вие можете ли да накарате поне двама души да се 
хванат за ръка? Можете ли изобщо да подадете ръка на 
някого? Джако още го може. А така изглежда любовта 
според детето у един фен на Майкъл Джексън. 

Рисунки Албена ДЖИМОВА

Текст Мирослава ИВАНОВА

1989 г. 1990 г.

БЕЛИТЕ РЪКАВИЦИ НА ДЕТСТВОТО
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
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Ч
удя се колко ли секунди ще ви 
отнеме да разберете на кого 
е посветена днешната статия. 
Става дума за старец – вече 

почти 400-годишен, но обречен да 
възкръсва и умира всеки божи ден. 
Може да бъде на милион места едно-
временно, въпреки че сте му платили, 
за да бъде точно с вас. През години-
те сте го мразили и обичали. Карал 
ви е да се смеете и да плачете, да 
му вярвате и да го подозирате. Виж-
дате се всеки ден – посрещате го с 
интерес и любопитство, но се разде-
ляте без тъгa и колебание. Поняко-

га го търсите трескаво, друг път го 
обсипвате с обидно безразличие. Ха-
рактерът му е непостоянен, но 

ПРИСЪСТВИЕТО – ВЕЗДЕСЪЩО 
Старият познат е лек на килограми, 

но тежък на влияние. Дал ви е мно-
го, без дори да подозирате, но също 
така ви е разочаровал тогава, когато 
най-малко сте го очаквали. Случвало 
се е така да ви вбеси, че да го разкъ-
сате на парченца, но понякога е от-
варял уста, за да ви каже нещо хуба-
во и ценно, което е било толкова ва-
жно за вас, че сте решавали да пази-
те дълголетието му на сигурно мяс-
то в дома си. Той е единственият 
ви познат, чиято кожа се променя – 
ту е черно-бяла, ту червена, синя или 
даже ярко жълта. Дори да му нямаме 
пълно доверие, сме свикнали да раз-
читаме на него със същата тази не-

поклатимост, с която разчитаме на 
изгрева на слънцето, на приливите и 
отливите и на непробиваемата кре-
постна стена, изградена около 400-те 
думи, от които се състои речникът 
на Димитър Пенев. 
Но днес причината да пиша за ста-

рия ни познат не е в неговата неу-
язвимост. Напротив – причината да 
насочим погледите си към него е не-
говата 

БЪРЗО ПРИБЛИЖАВАЩА СЕ…
СМЪРТ

Сетихте ли се за кого става дума? 
Прави сте, естествено! Вестникът 
– парчето хартия, което държите в 
ръцете си и на което съм посветил 
толкова голяма част от живота си, 
е на смъртния си одър тук, в Съеди-
нените щати. Всички индикатори со-
чат, че много, много скоро една могъ-

© Johnny Lye – Fotolia.comy y
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ща институция, каквато е ежеднев-
ният американски печат, ще се сто-
пи и изчезне, погълната като целулоз-
на трохичка от новото време.
До десет години Америка няма да 

има повече вестници. Всъщност може 
би не трябваше да казвам „десет го-
дини“, а „пет години“. И не трябва-
ше да казвам „вестници“, а „ежеднев-
ници“. Интернет изданията, блогос-
ферата, алтернативните медии, со-
циалните дигитални общества като 
фейсбук, туитър и майспейс вече са 
обсебили напълно пазара на информа-
ция и влиянието им нараства с без-
прецедентни темпове. Живеем в 

ЕРАТА НА МЪЛНИЕНОСНО 
САМОПУБЛИКУВАНЕ 

в което традиционната журналисти-
ка просто не може да си поеме дъх.
Миналата година, докато пишех ко-

лонка за „Канзас сити стар“, при-
съствах на няколко особено депреси-
ращи срещи на редакционната коле-
гия. Усещаше се безпогрешно атмос-
ферата на обреченост. Масови съкра-
щения, свиващ се тираж, финансови 
загуби, рекламен глад и т.н. бяха пре-
върнали колегите ми в тъжни призра-
ци, бродещи из лабиринтените кори-
дори на огромната историческа сгра-
да като в студен мавзолей. 
Помня и срещата си с експерти по 

тенденции на пазара, дошли, за да на-
правят прогноза за непосредствено-
то бъдеще на печата: восъчни лица, 
безизразни физиономии, мрачни черни 
костюми и стъклени очи... Липсваха 
им само лопати.
Старият горд „Канзас сити стар“ 

– 130-годишна вестникарска инсти-
туция, в която е започнал кариерата 
си самият Ърнест Хемингуей, знае, 
че краят е близо. Нито „Пулицър“, 
нито славното минало, нито богата-
та история ще могат да го спасят 
от тази неизбежност. Тук вече ни-
кoй не храни илюзии за това, какво 
се таи в бъдещето. При това „Кан-
зас сити стар“ е един от вестни-
ците, които все още дишат въпреки 
туберкулозата. 
Много ежедневници са на система, 

а други са вече в моргата. Съвсем 
скоро след 150-годишен славен живот 
прекрати съществуването си един 
от най-старите вестници на Амери-
ка – Rocky Mountain News. Малко по-
късно същата участ сполетя и „Си-
атъл пост“. Има голяма вероятност 

в близките месеци Сиатъл да стане 
първият 

ГОЛЯМ АМЕРИКАНСКИ ГРАД 
БЕЗ НИКАКЪВ ЕЖЕДНЕВНИК 

Подобни слухове се носят и за Сан 
Франциско. Дори най-могъщите еже-
дневни издания като „Лос Анджелис 
таймс“, USA Today и NY Times са в 
агония, а „Бостън глоуб“ наскоро раз-
кри, че е пред фалит.
„Маями херълд“, вестникът, на кой-

то дължа два от своите журналис-
тически идола – Дейв Бери и Ле-
онард Питс, – едва свързва двата 
края. „Вашингтон пост“, който ни 
даде легендарния репортер Боб Уъд-
уърд, е на ръба на съществуването 
си, а преди няколко дни главният  ре-
дактор на „Чикаго трибюн“ извика в 
офиса си най-голямата си звезда – ка-
рикатуристката Мери Шмих – и я 
съкрати с думите: „Не мога да ти 
плащам заплата повече!“
Истината е, че в САЩ вестникар-

ската индустрия е само на няколко 
хода от неизбежния мат. Противни-
кът є е вездесъщият млад гросмай-
стор, наречен Интернет. Около 80% 
от приходите на всеки вестник се 
дължат на рекламите, но безплатни 
сайтове за обяви като craiglist.com 
отвлякоха с изумителна скорост тра-
диционните рекламодатели в печатни-
те медии. Останалите 20% от при-
ходите идват от продажби, но ти-
ражите понесоха унищожителен удар 
от алтернативните медии

НИКНЕЩИ КАТО ВЕСТНИКОМОРКИ 
във всяко дигитално джобче на ин-
тернет. Ежедневниците се опитаха 
да се адаптират, прехвърляйки стра-
ниците си в интернет, но това тя-
хно превъплъщение не бе особено ус-
пешно. Дигиталният вестник просто 
не може да печели пари така, както 
го правеше старият му вариант, на-
правен от умрели дървета.
Все още няма печеливш бизнес модел 

и едва ли ще има. Краят е близо. Все 
по-малко хора разчитат на добрия 
стар вестник за новините си и все 
по-малко млади хора кандидатcтват 
във факултетите по журналистика. 
Дигиталното пространство е по-дос-
тъпно, по-гъвкаво, по-интерактивно, 
по-незабавно, по-свободно. В Щати-
те вече почти всеки, навършил 10-го-
дишна възраст, разполага или с ком-
пютър, или със смартфон.

Mоята генерация е последната, коя-
то има каквато и да било 

ЛОЯЛНОСТ КЪМ ХАРТИЯТА 
На вас ще ви липсва ли вестникът, 

или вече сте започнали да го забра-
вяте?
Наскоро статистическо проучване 

посочи, че 63% от американците са 
безразлични към смъртта на ежеднев-
ника. Аз принадлежа към останалите 
37%, и то не само заради логичното 
си пристрастие към медията, за коя-
то съм работил през годините.
Вестникът, с всичките си слабо-

сти, играе изключително важна роля 
във всяко общество. В идеалния си 
класически вариант той може да бъде 
регулатор, надежден източник на ин-
формация и социално огледало. Често 
по езика, тематиката и отношение-
то към истината на даден ежеднев-
ник човек може да си състави ця-
лостна картина за състоянието на 
съответното общество. Веcтникът 
е юридическо лице, което за разли-
ка от много други медии може да 
бъде съдено за дезинформация и кле-
вета. Това поне тук, в Америка, пра-
ви всеки журналист носител на из-
ключителна отговорност. Договорът 
за обективност и коректност, кой-
то всеки журналист подписва тук, е 
нещо като малка енциклопедия.

ВЛИЯНИЕТО НА ВЕСТНИЦИТЕ

в исторически аспект е отвъд вся-
какви дебати (Уъдуърд и Бърнщайн 
дори свалиха американски президент 
с репортажа си за аферата „Уотър-
гейт“). Да не забравяме огромното 
културно наследство, което дължим 
на вестниците: Марк Твен, Габриел 
Гарсия Маркес, Камю, Киплинг, Сла-
вейков, Ботев... Нямат брой великите 
писатели, чиито пера са били родени 
и рафинирани в ежедневния печат.
Повечето от вас помнят кошмарна-

та криза в началото на прехода. Ня-
маше дори хляб в магазините. Купу-
вахме го, послушно наредени на огро-
мни опашки, с купони, стиснати в 
премръзналите ни ръце. Но съм сигу-
рен, че също така помните как пак 
по това време имаше още по-дълги 
опашки пред вестникарските будки. 
Разграбвахме жадно хартията, пъл-
на с нереални надежди, наивен па-
тос и еднодневно вдъхновение, и ня-
как си забравяхме за празните сто-
маси и ограбените от електричест-
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Още пазя някои от тези вестни-

ци – те са портрети на времето 
ни, материален спомен за нещо, кое-
то вече не съществува. Имам малка 
колекция от 30–40 пожълтели изда-
ния, които са отразили нещо с особе-
на стойност за мене. Понякога, как-
то сега, ги прелиствам, за да се вър-
на назад и да усетя отново отдав-
на отминали моменти. Ето ги наши-
те първи свободни избори. Ето ги и 
хилядите мечтатели, притиснали със 
знамената си катедралата със злат-
ния купол. Ето я 1994 г. и щастливи-
те хора на улицата след победата над 
Германия. Ето ги двата горящи не-
бостъргача. Ето я обявата за смър-
тта на любимия ми писател... 
Вижте, дните отминават – такава 

е преходната им натура, но вестни-
ците слагат датата върху челото си 
и посвоему я запечатват за тези от 
нас, които искат да я задържат. 
В колекцията ми присъства и първа-

та ми статия – безобразно лошо на-
писана преди повече от 20 години, но 
значеща толкова много за мен. Излег-
нала се е завинаги на 

ПРЕДПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА 
НА ВЕСТНИК „СТАРТ“ 

и до ден днешен разказва с детски 
ентусиазъм и възхищение за патри-
арха на училищния баскетбол Мла-

ден Младенов. Статията е слаба, но 
искрена. Тя не подозира, че по-късно 
обектът є ще издири автора и въ-
преки посредствения му стил и реч-
ник ще му стисне ръката. Статия-
та е там, където съм я оставил – 
тя знае как да ме зарадва, защото 
винаги ще съществува в свой собст-
вен щастлив момент. За нея време-
то е спряло, Младен Младенов е все 
още жив и все още го очакват без-
брой деца, жадни да научат колкото 
могат повече за баскетбола и живо-
та от мъдрия си учител. 
Ясно е, че носталгията играе съ-

ществена роля в моята упорита при-
вързаност към вестника. Откакто се 
помня, съм искал да пиша и да бъда 
журналист. Дори във времената на 
фарсов държавен печат, бълващ уни-
формена пропаганда, изпитвах непрео-
долимо влечение към вестника. Е, не 
точно към „Работническо дело“, но 
още от 9-годишен всеки петък се 
изнизвах от вкъщи в пет сутринта 
и още преди да са се събудили дори 
трамваите, се нареждах пред будката 
на „Витошка“ 

В ОЧАКВАНЕ НА „СТЪРШЕЛ“ 
11–12 години по-късно траках на пи-

шеща машина сред купести тютю-
неви облаци в редакцията на вест-
ник „Спорт“ в София прес с хора 
като Климент Величков и Крум Са-

вов. Имах чувството, че съм попад-
нал в рая. 
Щатите са индикатор – каквото 

стане тук, рано или късно се случ-
ва навсякъде другаде. Европа е по-
привързана към традициите си, така 
че раздялата с ежедневния печат ще 
дойде по-късно на Стария конти-
нент. Ако питате мен, колкото по-
късно, толкова по-добре. Истината 
е, че дигиталното пространство има 
нужда от вестниците. Хилядите по-
пулярни политически и социални бло-
гове тук на практика черпят 90% 
от информацията си от ежедневни-
ците. Без тях 

ОНЛАЙН ПУБЛИКАЦИИТЕ СА 
ОБРЕЧЕНИ НА АНОРЕКСИЯ 

Интернет се радва на тотална де-
регулация, но това често вреди на 
нейната достоверност. Не ме разби-
райте погрешно. Аз буквално живея 
в интернет и вече не мога дори да 
си представя съществуването си без 
него. Имам и сто пъти повече чита-
тели в мрежата, отколкото където 
и да било другаде. Ясно ми е, че са 
нужни движение и прогрес. Давам си 
сметка, че на този свят единстве-
ното постоянно нещо е промяната. 
Но, ех, как ще ми липсват вестници-
те – такива, каквито са. Хартията 
и уханието на печатарско мастило са 
създадени един за друг – като море-
то и пясъка, като каймака и мляко-
то, като Стоичков и псувнята. Защо 
ни трябва да разделяме неразделими-
те понятия? 
Аз, вие и всички останали хора в 

целия свят не сме живели нито един 
ден на тази земя без вестници. Но 
ето че старият ни познайник си оти-
ва – бавно и достолепно оставя 

НОВИЯ КОНТИНЕНТ В РЪЦЕТЕ 
НА НОВОТО ВРЕМЕ 

След броени години тук, в Амери-
ка, ще настъпи денят, от който се 
страхувам. Денят, в който ще бъде 
отпечатан последният ежедневник. И 
когато този тъжен момент дойде 
и вестникът склопи веднъж завина-
ги целулозни клепачи, ще разберем, че 
сме загубили един надежден и добър 
приятел. Що се отнася до некроло-
га, сигурно ще е тъжен, трогателен, 
дори разтърсващ и, естествено, ще 
можем да го прочетем единствено 
в... интернет. 

Иво ИВАНОВ, Канзас
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ÌßÑÒÎ ÇÀ ÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ, ÏÐÎÌÎÖÈÈ,
ÐÎÆÄÅÍÈ ÄÍÈ,ÒÈÌ ÁÈËÄÈÍÃ È 
ÄÎÁÐÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ!

СОФИЯ, пл. „България“ 1, Административната сграда на НДК, тел. 02/ 916 65 90

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „Оборище“ 18, Търговски център Central Mall, приземен етаж, тел. 062/ 62 88 88

ПЛЕВЕН, бул. „Данаил Попов“ 9А (бившето кино „Освобождение“), тел. 064/ 82 00 99

ВАРНА, бул. „Сливница“ 201, Търговски център PFOHE Mall, тяло Б, ет. 4, тел. 052/ 72 84 10

ВАРНА, бул. „Сливница“ 33 (хотел „Черно море“)

GALAXY BOWLING CLUB   galaxybowling@galaxybowling.bg



ТЕНДЕНЦИИ ЗА ЕСЕН-ЗИМА    
МОДАМОДАМОДА

П
олезно е да разполагате с тази информация в аванс, защото палтата и саката са скъпи удоволствия. Още от 
август започвайте да пестите пари за есенния шопинг. Има много вълнуващи предложения. Разбира се, модата 
от подиумите е само насочваща и определяща. Никой не очаква, че ще си купите точно тези модели, които 
за ваше сведение изнамерихме в интернет (все пак командировките до четирите „столици“ на модата щяха 

да ни излязат много солени).

АТМОСФЕРА: Въпреки световната криза настроението 
там, както разбираме, е било приповдигнато. Все пак 
някои от шоутата са били посъкратени и много мла-
дежки линии не са били показани. Очевидно е, че повече-
то марки са заложили на сигурното и не са се осмелили 
на големи промени. Криза е все пак. 

САУНДТРАКЪТ: Новият албум на Грейс Джоунс. 
Hurricane е първата колекция с нови песни на изпълни-
телката след Bulletproof Heart от 1989 г. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: завръщане на барока – рамене с фор-
мата на пагода; рокля, която е бюстие в горната си 
част. 

КАКВО СЕ НАБИВА НА ОЧИ: многослойността на „Ми-
сони“; цветът „нощно синьо“.

АТМОСФЕРА: Ню Йорк – градът на стрийт стила. На-
всякъде около шатрата в Брайънт парк, където се ор-
ганизират повечето дефилета, има повече фотографи, 
отколкото дизайнери. Нищо чудно – славата на един 
дизайнер в Ню Йорк в днешно време се определя от 
това, в колко блогове в края на модната седмица ще се 
появи снимката му. 
А шансът вие да бъдете заснети от някой моден фо-
тограф през тази зима ще ви е гарантиран, ако носите 
косместа кожа (най-вече под формата на шапка) и дам-
ска чанта на „Шанел“. 
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Марките „Джи стар“ и „Дизел“ ос-
танаха верни на дънките тип цигара. Някои други мар-
ки представиха дънки в стил милитари, комбинирани с 
дълги палта или къси блейзери, или „джазови“, което ще 
рече в стила на 20-те години – с къса поличка отго-
ре, по-широки или по-тесни. Визията на „Лакост“ може 
да се обобщи с думата „многопластовост“ – тялото на 
модела е покрито отвсякъде: с шал шапка, дълги чора-
пи и ръкавици. Подчертани рамене. Блестящи многослой-
ни материи (например от Каролина Херера). 
КАКВО СЕ НАБИВА НА ОЧИ: дългите блейзери над ве-
черна рокля (пак като при Каролина Херера).

„МИСОНИ“ (MISSONI)

„ТОМИ ХИЛФИГЕР“ 
(TOMMY HILFIGER)

„МАРНИ“ (MARNI)

„ДИЗЕЛ“ (DIESEL)

„ПРАДА“ (PRADA)

„ЛАКОСТ“ (LACOSTE)

М И Л А Н О

Н Ю  Й О Р К
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   2009/2010
МОЖЕ И ДА ВИ СЕ СТРУВА РАНО ПРЕЗ ЖАРКИЯ 
АВГУСТ ДА ГОВОРИМ ЗА МОДАТА ПРЕЗ 
СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ, НО ДИЗАЙНЕРИТЕ НЕ СПЯТ. 
ЕТО КАКВИ ЕСЕННО-ЗИМНИ ДРЕХИ РАЗХОДИХА 
ПО ПОДИУМИТЕ МОДНИТЕ ГУРУТА ОТ МИЛАНО, 
НЮ ЙОРК, БЕРЛИН И ПАРИЖ.

АТМОСФЕРА: Гъстота на ВИП персоните на квадратен 
сантиметър е била над допустимото ниво. Като се за-
почне от германските знаменитости Борис Бекер, Хайке 
Макач и Клеменс Шик и се стигне до Мила Йовович, 
Дейвид Гарет и Емили Хърш, всички те са „сгъстявали“ 
атмосферата в Берлин.  
КЛЮЧОВИ ДУМИ: широки бухнали панталони; дълги и 
широки блузи; кройки, очертаващи плътно тялото, като 
вталени блейзери и брич панталони. 
КАКВО СЕ НАБИВА НА ОЧИ: цветът горчица в колек-
циите на „Стренезе блу“ и „Шумахер“; пудрените нюан-
си на Дороти Шумахер – нуга, карамел, коняк, сребрис-
то сиво. В съответствие с тези нежни цветове доми-
нираха меките, приятно падащи материи като шифон, 
кашмир, мерино и коприна. За разлика от смелата До-
роти, която представя тези светли цветове в зимната 
си колекция, повечето дизайнери залагат на предвидими-
те за есента и зимата черно, антрацитено и тъмноси-
ньо. Колко тъжно...
ИЗВОД: Със своите 18 000 посетители тази модна сед-
мица постигна абсолютен рекорд по посещаемост. Бер-
лин е на път да стане първенец сред световните среди-
ща на модата.

АТМОСФЕРА: Каймакът на каймака на модния елит не 
би пропуснал тази седмица. Всички, абсолютно всички са 
били там: Сузи Менкес (моден критик № 1), главният 
редактор на „Вог“ Ана Уинтър, италианската модна ре-
дакторка Ана Пиаджи, бившата муза на Ив Сен Лоран 
Лулу де ла Фалез, Кейт Мос, Катрин Деньов, Клаудия 
Шифър, Скарлет Йохансон, Ева Мендес, Чарлийз Терон.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Бляскав рок шик от „Балмейн“; полъх 
от 40-те години („Хермес“); новата буржоазия („Миу 
Миу“); монохромна, неподвластна на времето елегант-
ност и френски шик, комбиниран с унисекс елементи 
(„Ив Сен Лоран“). 
КАКВО СЕ НАБИВА НА ОЧИ: Един невиждан досега мно-
гослоен „увивен“ имидж при „Баленсиага“: силно вталя-
ване, много колани и джуфки. Щампованите материи се 
редуваха със семпли изцяло черни тоалети. 
Със своите весели колекции Дрис ван Нотен и Марк 
Джейкъб доказаха смелостта си да избират свежи цве-
тове и за зимните дрехи – ярко жълто, пинк. Все пак 
модата трябва да ни носи удоволствие преди всичко. 
Нищо че сме в криза.

„СТРЕНЕЗЕ БЛУ“ 
(STRENESSE BLUE)

„ШАНЕЛ“ (CHANEL)

„ДЖОП“ (JOOP)

„ЖАН-ПОЛ ГОТИЕ“ 
(JЕAN PAUL GAULTIER)

„ШУМАХЕР“ 
(SCHUMACHER)

„БАЛМЕЙН“ (BALMAIN)

Б Е РЛ И Н

П А Р И Ж
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а к с е с о а р и

Х
ората имат различни такти-
ки за пазаруване на слънчеви 
очила. Повечето от тях из-
общо не се подчиняват на ни-

каква логика и вместо да влязат в 
оптиките, излизат на улицата и ку-
пуват на сляпо. Пардон, на тъмно.  
Ако сте от тези, които издържат 

на силна слънчева светлина и без очи-
ла, по-добре е изобщо да не посягате 
към този аксесоар, вместо да си ку-
пувате очила за 5–10 лева от някоя 
сергия. Окото, както всеки фин ор-
ган в човешкия организъм, притежа-
ва защитни реакции. Една част от 
него игнорира UVA лъчите, друга – 
UVB лъчите. 
Нашите баби и дядовци не са носи-

ли слънчеви очила – те са се осланяли 
единствено на собствените защитни 
механизми на окото. Но това не оз-
начава, че техните очи са били увре-
дени. Техническият прогрес доведе до 
изтъняване на озоновия слой, който 
впрочем е природен филтър за UVA 
и UVB радиация. Заради това голяма 
част от вредните слънчеви лъчи днес 
стига безпрепятствено до очите ни. 
Човешкото око не е загубило свой-
ството да се защитава само, но днес 
повече от всякога му трябва помощ 
отвън, която да компенсира 

„пробитата“ защита 
на озоновия слой 

В този смисъл слънчевите очи-
ла действат като неизтънял озонов 

слой. 
Какво се случва, ако очилата не са 

снабдени със слънцезащитни филтри? 
Когато ги сложим, зениците ни се 
разширяват (закономерна тяхна реак-
ция на тъмно), а в разширената зени-
ца закономерно влиза повече светли-
на (т.е. всички вредни слънчеви лъчи 
нахлуват безпрепятствено в окото). 
Ако човек не носи тъмни очила, зени-
ците му не се разширяват и тогава 
очите могат да разчитат на собст-
вения си защитен механизъм. Фалши-
вите, неснабдени със слънцезащитни 
филтри очила вдигат естествената 
защитна бариера на очите и дават 
възможност на светлината да нахлуе 
без никакви проблеми. 

Моди и форми 
Бъбрековидната форма може да е 

актуална в момента, но какво от 
това, ако тя не ви отива. 
Има универсални модели слънчеви 

очила, които подхождат на повечето 
лица – такива са например тези с го-
леми правоъгълни рамки. Формата на 
очилата не трябва да повтаря фор-
мата на лицето. На триъгълно лице 
например не биха стояли очила с „ли-
сича“ форма (сещате се за кои гово-
рим). Ако сте с кръгло лице, не ви 
съветваме да избирате кръгли очила, 
а ако сте с правоъгълно – правоъгъл-
ни. Но има някои вариации, от които 
можете да се възползвате. Например 
на правоъгълно лице биха стояли пер-

фектно правоъгълни очила със заобле-
ни ъгълчета. 

Ум и стил 
Изборът на очила трябва да е съ-

образен със стила ви на обличане и 
дори с интелекта ви. За доказател-
ство – ако сте спортен тип, едва 
ли бихте били изкушени от големи 
ретроочила. 

Те не са диадема 
Очилата не бива да се използват 

като диадема по простата причина, 
че когато дълго време ги държите 
върху най-широката част на глава-
та, с течение на времето те се раз-
ширяват. А когато през лятото се 
нагряват от слънцето върху глава-
та ви, се разширяват по-бързо. След 
това, когато решите да ги използва-
те по предназначение, те просто ще 
се свличат надолу по носа ви.  

Децата 
Детските слънчеви очила, както 

впрочем и повечето детски стоки, са 
скъп аксесоар. В този смисъл е пре-
поръчително децата да не носят очи-
ла, вместо да носят такива, които 
струват 2–3 лева или пък са изва-
дени като подарък изненада от ня-
кой пакет, пълен с вредна въглехи-
дратна храна. Децата могат да се 
възползват от защитата на летни-
те шапки.   

Цветът на очите 
Светлите очи са по-чувствителни 

Откъде си купих   
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към светлината. Те впрочем са и по-
податливи на очни заболявания. 

Метални или 
пластмасови 

Ако сте от жените, които използ-
ват очилата за диадема, не си изби-
райте такива с метални дръжки. Не-
прекъснато ще се закачат в косата 
ви. Или пък такива, чиито дръжки 
са закрепени към рамките с пружинка 
(захващане тип шарнир). Такива очила 
постоянно ще падат от главата ви, 
защото дръжките им са много елас-
тични (разкрачват се много лесно). 
Не посягайте към очила с метал-

ни рамки със захващане тип шарнир 
и ако имате навик да сваляте очила-
та си с една ръка. Възможността да 
счупите рамката на мястото на зах-
ващането е много голяма в този слу-
чай. А подмяната на тази пружинка-
та е на практика невъзможна – нала-
га се смяна на цялата дръжка, което 
ще наруши симетрията и естетика-
та на очилата ви. 

На път 
На шофьорите, които, както знаем, 

използват периферното си зрение при 
каране, им трябват очила с по-тънки 
дръжки. За тях е препоръчително да 
изберат очила с метални тънки рам-
ки, колкото и „крехко“ да е закрепва-
нето на дръжките им в сравнение с 
това на пластмасовите очила. 
Другият вариант е да изберат очила 

с пластмасови дръжки, но със стък-

ла, които с плавна извивка продължа-
ват към дръжките (покриват слепи-
те очи), което не ограничава зрител-
ното поле на шофьора. 
Препоръчителните за шофьорите са 

и очила с големи кръжила, които не 
позволяват отникъде да влиза слънче-
ва светлина.    

На високо 
Стандартните слънчеви очила мо-

гат да бъдат ефективни до 1000 и 
малко над 1000 метра над морското 
равнище. На по-високо слънчевата ра-
диация е по-силна. Високопланински-
те туристи не могат да предпазват 
очите си с обикновени слънчеви очи-
ла. Препоръчителни за тях са т. нар. 
глетчерни очила, които са снабдени 
с повече защити и са антирефлексни 
(против отблясъци). Около стъклата 
им има допълнителни кожени, пласт-
масови или силиконови протектори, 
които така прилепват върху лицето 
така, че не оставят никаква възмож-
ност на слънчевата светлина и вятъ-
ра да проникнат към очите. Формата 
на глетчерните очила е стандартна – 
обикновено е кръгла. 

Съхранение 
Калъфът за очила, кърпичката за 

почистване на стъклата, водата и 
сапунът са задължителни принадлеж-
ности за правилното поддържане на 
очилата, което пък ще им гаран-
тира дълъг живот. Не почиствай-
те очилата с обикновени мокри кър-

пички, чийто състав може да разру-
ши повърхностния слой на стъклата. 
Не ги бършете и в дрехите, защото 
платът на дрехата е събрал прах и 
микроскопични твърди частици, ко-
ито могат да надраскат стъклата 
на очилата. 

През зимата 
Клиентите на оптиката, от коя-

то си купих слънчеви очила, вече зна-
ят, че носенето на слънчеви очила е 
наложително и през зимата. Слънче-
вата радиация действа и през зима-
та, но хората не са свикнали да но-
сят слънчеви очила, тъй като се за-
блуждават, че щом слънчевата свет-
лина е малко, значи и вредите от нея 
също са малко. 
На практика този аксесоар се про-

дава през цялата година. Жалкото е 
само, че ако някой робува на модата, 
през зимата може да си купи очила 
само от старата модна колекция. Но-
вите модели се появяват на пазара 
през април и май. 
Съветът на инженер Веска Василе-

ва е да купуваме слънчевите очила от 
оптики. А моят съвет е да купуваме 
слънчеви очила от малки квартални 
оптики, подобни на нейната в квар-
тал „Изток“, където обръщат голя-
мо внимание на клиента. 
Само искам да ви кажа, че преди да 

вляза тук, не си давах сметка и за 
дума от това, което прочетохте.

Мирослава ИВАНОВА

 очилата ли?
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ъсата пола „скача“ върху първи-
те корици на стари модни спи-
сания, след това от детската 
градина – в началното учили-

ще, от плажа – на подиума, а оттам 
се настанява в униформите на стю-
ардесите. Лекомислена, провокираща, 
„подходяща само за младите“, „недос-
татъчно елегантна“, „малко неприлич-
на“ и въпреки това толкова съблаз-
нителна и откровено женствена, че 
на практика всяка жена би желала да 
има достатъчно смелост (стройност, 
младост, дълги крака, лекомислие или 
безсрамие – подчертайте вярното), 
за да се покаже поне веднъж в тази 
дреха. И кой е казал, че след 20-го-
дишна възраст жената трябва да за-
губи интерес към миниполите просто 
по силата на... възрастта?!

ОРЪЖИЕ ЗА СЪБЛАЗНЯВАНЕ? 
За модните списания минито наис-

тина си остава нещо като сексуална 
покана към неопределен обект. Но в 
реалния живот на миниполата и днес 
се гледа като на дреха, неподходяща 
за зрялата възраст. Върху нея про-
дължава да стои печатът „Лекомис-
лена!“, ударен є в недалечното минало. 
Затова се появиха и нейни конкурен-
ти – като се започне от прашките, 
подаващи се изпод колана на дънките, 
и се завърши с дантели на сутиена, 
излизащи извън деколтето. Днес раз-
нообразието от секси дрехи е доста 
по-голямо в сравнение с времето, ко-
гато се е „родила“ миниполата. 
Анкети, проведени само сред жени, 

констатирали обаче, че самите жени 
не смятат миниполата за средство 
на съблазняване. Ако дамите искат да 
изглеждат секси, те предпочитат да 
излагат на показ раменете и бюста 
си. В техните представи разголени-
те крака са по-скоро демонстрация 
на освободеност от традиционните 
възгледи и независимост от чуждо-
то мнение. Има логика. Защото, ако 
например не оградим къщата си с 
ограда, значи ли това, че отправяме 
предложение към всички, които ми-

нават покрай нея, да влязат 
на гости? 

НЕУСТОЙЧИВОСТТА 
НА УСТОИТЕ

Ако се върнете назад в 
миналото, ще забележите, 
че женските тоалети по-
стоянно са се променяли, 
но тези промени са за-
сягали предимно дрехите, 
предназначени за горната 
част на тялото. Тя е 
била пристягана в кор-
сети и е била разгол-
вана в различна сте-
пен. Но бедрата и 
краката в продъл-
жение на много ве-
кове са оставали 
скрити под ня-
колко ката поли. 
Жените от за-
пад и от изток, 
независимо дали 
са били бога-
ти, или бе-
дни, независи-
мо от сте-
пента си на 
о б р а з о в а -
ност, са 
н о с е л и 
максипо-
ли. 
Но с 

победа-
та на 
индустри-
алната революция и началото на бор-
бата за еманципация на границата на 
XIX и XX век полата първо започва 
да се стеснява, а след това започва 
постепенно да се повдига нагоре, до-
като най-накрая съвсем... изчезва. А 
съвсем доскоро полите на женската 
рокля са се влачели по земята, били 
се символична връзка между човека и 
земята, символ за устойчивост и на-
деждност. 
Повдигането на подгъва на женска-

та пола нагоре в символичен смисъл 

изразява откъсване от традиционни-
те женски ценности – дом, семей-
ство и деца. 

МИНИ(МУМ) СВОБОДА

Миниполата наистина се превърна в 
символ на новите тенденции, появили 
се през 60-те години на миналия век 
– невиждана до този момент сексу-
ална разкрепостеност (с появата най-
вече на оралните контрацептиви) и 
възможност да се планира раждането 
на деца. Това беше златното време 

Минисвобода
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Една Fa увереност
Новите два дезодоранта на Schwarzkopf&Henkel 

– Fa Golden Star и Fa Rice Dry Sensitive, намаляват 
значително броя на неудобните моменти през 
топлите летни дни. За дамите, които искат 
да се чувстват уверени и да изглеждат чудес-
но през целия ден, новият Fa Golden Star след-
ва последните модни увлечения по златното и 
ги съчетава с нов, ексклузивен аромат. Достъп-
на под формата на спрей дезодорант, фината 
цветна композиция загатва за игрива женстве-
ност и създава усещане за привлекателност.
Fa Golden Star е последното попълнение към 
обновената колекция Glamour на Fa, която 

включва Fa Pink Passion и Fa Purple Passion.

За хората с особено чувствителна кожа на 
подмишниците новият Fa Rice Dry Sensitive под 
формата на спрей дезодорант и ролон предлага 
високоефективна защита, съчетана с нежни-
те свойства на алое вера. Fa Rice Dry Sensitive 
е последното допълнение към гамата Fa Rice 

Dry, която осигурява надеждна 24-часова защи-
та срещу неприятна телесна миризма и мок-
рота на подмишниците. Изключително силна-
та и същевременно нежна формула против из-
потяване с естествен екстракт от ориз при-
дава на кожата приятно усещане за сухота и 
свежест от сутринта до вечерта.

Красиви новини

на попстила, когато жените в къси 
поли приличаха на деца. Минито съз-
даваше илюзия за някаква инфантилна 
невинност, но в същото време въз-
действаше силно възбуждащо. 
В българската є интерпретация по 

обясними причини тази дреха бе пре-
върната в напълно асексуална. Спомне-
те си само времената, когато моми-
ченцата се разхождаха в къси плиси-
рани полички и сукмани, ама толкова 
къси, та чак гащичките им се виж-

даха отдолу. И тази еднаквост едва 
ли би могла да бъде сексуална. Също-
то важи и за модата на възрастни-
те. Впрочем тук дължината на къ-
сата пола бе само с педя над коля-
ното. По времето на изобретението 
на миниполата женският образ стана 
леко инфантилен. Така на неговия фон 
мъжкият образ изглеждаше много по-
мъжкарски. Изминалите десетилетия 
смекчиха тази разлика. Днес мъже-
те изглеждат по-нарцистични, по-заг-

рижени за собствената си външност. 
А жените изглеждат по-зрели и до-
толкова по-еманципирани, че само по 
дължината на техните поли би могло 
да се определи и степента на тяхна-
та сексуална освободеност. 
В представите на много мъже мини-

полата е част от униформата на се-
кретарката, обслужваща богат шеф. 
Тоест днес на тази дреха не се гле-
да много сериозно от мъжка страна. 
Повечето мъже твърдят, че в дълга 
пола жената изглежда далеч по-при-
влекателна. Сигурно защото съвре-
менните „мачовци“ изпитват непрео-
долима потребност да имат до себе 
си надеждна жена майка, а не стър-
чиопашка с къса поличка.

ОТКРИТ ПОЛ

Миниполата не разголва само кра-
ката. Тя е знак за откритост и 
свобода, отказ от пуританските мо-
дели на поведение, от емоционална-
та затвореност и скучната приземе-
ност. Впрочем жените не са готови 
да се простят съвсем с устоите (и 
да се лишат от устойчивостта, ко-
ято дългата пола им дава). Новите 
хипита предпочитат дългите поли. 
Но днес дългата пола едва ли може 

да се мери с панталона. Тя е далеч 
по-непрактична от него. Възможно е 
именно по тази причина новото поко-
ление да произвежда миниполи, които 
се носят над панталоните. Те гаран-
тират свободата на движение и чув-
ството на защитеност. Освен това 
са начин жената да заяви, че въпреки 
предпочитанието си да носи панта-
лон (да прилича на мъжете) тя не се 
отказва от полата (още по-малко от 
късата), не се отказва да заявява на 
околния свят „Аз съм жена“.

 НА СТИЛНАТА ЖЕНА

„За мен миниполата никога не е била 

символ нито на разкрепостеност, 

нито на сексуална революция. Тя е 

просто стил. В детството ми към 

миниполата се отнасяха зле – отри-

чаха я и даже я забраняваха, но же-

ните се надпреварваха да я носят. В 

средата на 70-те години на миналия 

век се появиха максито, мидито и ми-

ниполата стана безнадеждно старо-

модна. Тя отново се появи през „епо-

хата на възраждането“ – в края на 

80-те години на миналия век. Тогава 

работех в Рим и съм запомнила една 

много стилна италианка в минипола, която буквално ми върна вярата, че четиридесетгодишни-

те жени могат да изглеждат много секси. Повярвах в минито и до този момент се обличам в 

такъв стил. Просто имам хубави крака и сам господ ми е отредил да нося мини.“

М. В., 45 г.

  НА СТИЛНИЯ МЪЖ

„Късата пола веднага привлича вниманието, но не само на мъжете, а и на двата пола. За някои 

тя е начин за социално самоубийство. За други – инструмент на съзнателна атака, за трети – 

възможност за самоизразяване. А още може да бъде и идеален начин да скриеш своите компле-

кси (нека си мислят, че ги нямам) и в края на краищата сам да се убедиш, че ги нямаш. При сре-

щата на две жени миниполата неизбежно води до съперничество. На тази, която я е облякла, не 

би помогнал даже и неутралният грим – другата жена задължително ще я възприеме като конку-

рентка. Затова мъжете реагират нееднозначно: жената в минипола по-скоро би отблъснала же-

нените (или вътрешно несвободните) мъже, а другите ще се опитват да є направят впечатле-

ние. На мен ми се струва, че с времето жената, която носи мини, все по-малко мисли по въпроса, 

„Кой и какво мисли за мен“. Късата пола действително помага да се придава по-малко значение 

на мнението на околните.“

К.К, 42 г.

Кратки изказвания 
за миниполата
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ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÍÈÒÅ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÈ
КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

– Как се научи да рису-

ваш и кой те подкрепяше 

в това? 

– Рисувам от дете, от 
тригодишен. Майка и тат-
ко рисуваха по малко, макар 
че по времето на социали-

зма те бяха едни работници 
с потници. Майка беше ла-
борантка, а баща ми – шо-
фьор. Нямаха много време, 
но баща ми ми показваше. 
Той много обича да прави 
карикатури, има способност 

с един поглед да улови спе-
цифичните черти на човека. 
В полетата на вестниците 
рисуваше карикатури. Воде-
ха ме на разни детски кон-
курси, рисунка на асфалта 
и подобни. Сестра ми също 

рисуваше. Но когато нещо 
ти е в сърцето, няма нужда 
някой да те тласка. 

– Питаш ли хората защо 

искат да си направят та-

туировка и какво ти от-

говарят най-често?

П
репоръчаха ми един та-
туист, който работи 
в пресечките между 
Спортната палата и 

университета, но не ми казаха нито 
неговото име, нито това на улицата. 
Стигнах до едно студио – татуис-
тът работеше. Поразходих се, дока-
то изчаквах да свърши, и хоп, озовах 
се пред друго студио. Татуиста го 
нямаше. Ами, сега! Изобщо не пред-
полагах, че има толкова много студиа 
за татуировки. Сигурно има и още в 
този район и как да разбера кой е 
моят човек. Реших, че този, който 
работи, е този, когото търся. 
Името му е Емил Сепаревски и ми 

сподели, че колеги журналисти са го 
питали дали интелигентен човек би 
се татуирал. „Хората, които си пра-
вят татуировки, много често са по-

интелигентни от тези, които зада-
ват подобни въпроси.“ Това си го ми-
сля аз, а Емил е решил да фотогра-
фира татуировките на свои клиенти 
и да ги снима в интериор и компо-
зиция, с които да загатва техните 
професии, които впрочем са доста 
разнообразни. После от това ще из-
лезе изложба.
Бил е на корицата на „Егоист“, оно-

ва българско списание, на чиято ко-
рица има значение, че си бил. Имам 
предвид, огромно градско и култур-
но значение има. Организатор е на 

Tattoo Fest в София – събитие, чи-
ято цел е да популяризира татуи-
ровките като изкуство. Човекът, 
когото си избрах по бръмченето на 

машинката за татуиране, обича да... 
коси. Преди го е правил с дядо си в 
неговото село и пред одобрителния 
поглед на баба си, която казвала: „Не 
го гледайте как се е нашарил, вижте 
го как работи!“
Ако ми кажете, че не ми рабо-

ти интуицията, значи не сте особе-
но интелигентни!
Разговорите с такива хора винаги 

напускат контурите на предварител-
ната тема и се разливат в това, 
към което ги насочва събеседникът. 
Предварителното намерение да напра-
вя едно обикновено лятно материалче 
за татуировките беше заличено от 
интересното в този шарен човек...

репоръчаха ми един та-
туист, който работи 
в пресечките между 
Спортната палата и 

университета, но не ми казаха нито 
неговото име, нито това на улицата. 

Tattoo Fest в София – събитие, чи-t

ято цел е да популяризира татуи-
ровките като изкуство. Човекът, 
когото си избрах по бръмченето на 

машинката за татуиране, обича да... 
коси. Преди го е правил с дядо си в 
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– Питам ги, защото ми е 
интересно откъде се палят. 
Повечето хора вече са мало-
умни и не могат да разгова-
рят нормално. Един дойде и 
искаше да си татуира име-
то на дъщеря си, но с ня-
какъв шрифт, който не се 
чете. Казвам му: „Е, защо 
да не се чете? Тя ти е дъ-
щеря? Срамуваш ли се?“ 
Хората не четат книжки, 
вестници да четяха, пак 
щяха да са по-умни. Някои 
са наясно, но други казват: 
„Ами, аз отдавна си меч-
тая да си направя татуи-

ровка“. Някои идват и ми 
казват: „Искам да си на-
правя надпис на иврит.“ На 
мен ми е ясно, че е защото 
Виктория Бекъм си е напра-
вила надпис на иврит. Дру-
гото желание е татуиров-
ка на хинди, защото Дейвид 
Бекъм си има такава.
Нашият свят е завладян 
от попкултурата, тя е ос-
новна движеща сила. Днеш-
ният човек не може сам да 
си поставя цели, да си дава 
насоки, сам да решава про-
блеми, сам да открива кра-
сивото. Трябват му някак-

ви еталони и той се обър-
ква с тези хора, защото те 
са известни, понеже ги да-
ват по телевизията. Няма 
начин да се запалиш по ня-
кой учен човек, който е из-
мислил лекарство против 
рака например. Кой го е ви-
дял този човек? Той живее 
в града Х, в държавата Y.

– На теб май не ти харес-

ва градът, а татуто е бе-

лег на градската култура, 

на ърбън културата?

– Първоначално татуиране-
то е обозначавало племенна 
принадлежност. 

Татуировката е рисунка върху кожата, която се прави чрез вкарване на пигмент в горния слой на кожата.

Не е възможно да се заразиш със СПИН или други болести в студио за татуировки. Работи се с игли за 

еднократна употреба, които се отварят пред клиента.

Ако случайно татуировката започне да се променя, то не е, защото гаранцията є е изтекла, а защото 

кожата се е деформирала. Татуто е на практика вечно, доколкото, разбира се, ние сме вечни. 

Не трябва да имаш татуировки (и други особени белези по тялото), ако искаш да бъдеш гвардеец в 

представителната рота на Българската армия. Всичко може да се подава изпод екипа на Дейвид Бе-

към, но не и изпод униформата на български гвардеец. 

Инфо от ТАТУ каталога



Но, да – в града няма сила. 
Хората са калпави. Всич-
ко лошо идва тук. Градът 
се разраства, но се пълни с 
лъжци, крадци... 

– Сигурно все пак има и 

желания за изображения, 

които са те впечатлили? 

– Идва ми един много мра-
чен пример, но съм го за-
помнил, защото ме е впе-
чатлил. Едно момче дой-
де и поиска да му татуи-
рам портрета на майка му. 
Много ми хареса, че е ре-
шило да го направи. 

– Ако някой не знае какво 

иска, насочваш ли го?

– Обикновено питам: „Си-
гурен ли си, че днес е де-
нят, след като не знаеш 
какво точно искаш.“ Защо-
то аз съм сигурен, че не е, 
щом като човекът не знае 
какво иска. Много от хора-
та гледат на татуировка-
та като на бижу. И каз-

ват: „Ей сега ще си избе-
ра нещо.“

– Връщал ли си хора?

– Ако някой иска да си та-
туира на челото „Левски“ 
или „ЦСКА“, аз не значи, че 
ще го направя. Освен това 
не се хвърлям на неща, ко-
ито не мога да правя до-
бре. 

– Какво най-много обичаш 

да изобразяваш?

– Лица, по-реалистични 
неща.

– Но лицата сякаш не са 

толкови масови като же-

лание за татуиране?

– Така е. Харесвам и класи-
чески, и барокови орнамен-
ти.    

– Има ли сезонност в та-

туирането?

– Супертъпо е, но има. 
През лятото хората се 
подсещат за татуировки-
те. А истината е, че зима-
та и въобще по-студеното 

време е по-благоприятно за 
това – кожата по-бързо се 
успокоява след татуиране, 
не е толкова прашно.

– На каква възраст човек 

може вече да си направи 

тату?

– Ако е на 18 години, аз съм 
чист пред съвестта си.

– Тогава вече е осъзнат 

човекът?

– Хм, мислиш ли?
– Е, ти кажи...

– Така се смята, но не е 
още. Обикновено даже не 
казват на родителите си. 
А това е някакво елемен-
тарно уважение. Не твър-
дя, че трябва да искат раз-
решение, но да споделят с 
тях. 

– Всъщност най-често са 

точно около тази крехка 

възраст май хората, кои-

то искат да си направят 

тату?

– При мен – не. 
– На колко години е най-

възрастният ти клиент? 

– На 72. Една пантера му 
татуирах. 

– Става ли зависим човек 

от това?

– Има хора, които отнача-
ло си имат някакъв проект 
– да си татуират целия 
гръб или цялата ръка. 

– Използват ли някои хора 

татуирането като те-

рапия?

– Лоша работа, ако го из-
ползват като терапия, за-
щото, когато свърши мяс-
тото, какво правим? 

– Една татуировка може 

ли да промени живота ти?

– Дай да ти татуирам по-
ловината лице, отиди утре 
в редакцията и да видим 
дали няма да ти кажат, че 
съкращават щата. 

– Ха-ха-ха! Имам предвид 

за нещо хубаво, защото 

повечето хора постфак-

тум отбелязват чрез та-

туировки някакви важни 

за тях събития. 

– Да. Имах един, който 
спря наркотиците и си на-
прави татуировка. Всъщ-
ност, когато спреш нарко-
тиците, си нов човек на-
истина. 

– Това не е ли някакво по-

сегателство над тялото? 

Ами ако после не ти харе-

са това и започнеш да съ-

жаляваш?

– За това искам човек да 
е пораснал и да знае как-
во иска. С всяко нещо е 
така. Първо мислиш, после 
действаш. 

– Сближаваш ли се по ня-

какъв начин с хората, ко-

ито татуираш?

– Аз работя за теб, ти 
ми плащаш, това е доста-
тъчно. Не е нужно да сме 
приятели. 

– Защо не искаш при теб 

да има абсолютно никого, 

докато работиш? 

– Защото, ако сбъркам, не 
мога да кажа на клиента: 
„Извинявай, пич, тук не 
стана, дай на другата ръка 
ще ти го направя.“ Труд-
но е да поправяш върху ко-
жата. 

Интервю на 
Мирослава ИВАНОВА
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20 юни 2009 г. Г-н Ивайло Калфин, министър на външните 

работи и вицепремиер на България, бе официален гост на съ-

битието и взе първия си голф урок заедно с управителя на 

„АДИС“ г-н Асен Македонов, CIPS, TRC, CLHMS.

Победителите в турнира са: в дивизия „А“ – Атанас Генов с 

67 т., а в дивизия „Б“ – Йордан Йорданов с 46 т. 

Второто място в дивизия „А“ спечели Теодор Тодоров със 70 

т., а третото – Живко Тенев със 72 т.

Трофеи за второ и трето място в дивизия „Б“ взеха съот-

ветно Милен Янков с 43 т. и Любомир Костов с 41 т. 

Форматът за дивизия „А“ е Медал и е за голфъри с хендикап 

от 0 до 12, а този за дивизия „Б“ – Стейбълфорд, и е за игра-

чи с хендикап 13–8/36.

Освен трофеи и сертификати г-н Македонов, управител 

на АДИС, лично връчи наградите на победителите в турни-

ра. Специално признание получиха н. пр. г-н Имануел Инкири-

ванг, извънреден и пълномощен посланик на Индонезия, и н. 

пр. г-н Цунехару Такеда, извънреден и пълномощен посланик на 

Япония.

За първите места в двете дивизии наградата бе златна го-

дишна семейна карта за реномирания Дипломатически клуб 

– Бояна, собственост на „АДИС“ ЕООД. За заелите второ 

място – бяла годишна семейна карта за същия клуб. Трети-

те места получиха уикенд в почивен дом „АДИС“, к. к. „Злат-

ни пясъци“.

Специално за гостите на събитието, които не участваха 

в турнира, домакините от „АДИС“ организираха голф уроци с 

професионален треньор.

Mr. Ivailo Kalfin, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign 

Affairs of the Republic of Bulgaria was official guest of the golf 

event and took his first golf lesson along with the CEO of ADIS Real 

Estate Mr. Assen Makedonov, CIPS, TRC, CLHMS.

The winners in the tournament were: 

A Division – Atanas Genov wit 67 points and B Division – Iordan 

Iordanov with 46 points.

The second place in A Division won Teodor Todorov with 70 points 

and third with 72 points was Jivko Tenev.

Trophies for the second and third places in B Division won Milen 

Iankov with 43 points and Lubomir Kostov with 41 points.

The format of A Division for golfers with 0-12 handicap was Medal 

and for B Division for players with 13-28/36 handicap was Stableford.

Mr.Makedonov handed the official trophies and certificates of 

excellence to the winners in each division. Special recognition 

received H.E.Mr. Tsuneharu Takeda, Ambassador of Japan and H.E. 

Mr. Immanuel Robert Inkiriwang, Ambassador of Indonesia for their 

outstanding performance in the golf tournament. 

The first places in the two divisions received Annual Gold Family 

Membership Card for Boyana Diplomatic Club & Spa, property of 

ADIS Real Estate. The award for the second places was Annual 

White Family Membership Card for Boyana Diplomatic Club & Spa. 

Winners of the third place were given the opportunity to spend a 

relaxing all inclusive weekend at ADIS Holiday Inn, Golden Stands 

Resort. 

For guests who didn't participate in the golf tournament, as host 

ADIS Real Estate organized special training lessons with professional 

coach provided by St.Sofia Golf Club & SPA.

„АДИС ГОЛФ КЪП“ ’09 

събра голф елита

ADIS’ Golf Cup 2009 

Joined Together Golf Elite



малко гримЗВЕЗДИТЕ С

За привлекателната бивша съпруга на Том Круз съвсем справедливо може да се каже, че 

е класна жена. Въпреки ръста си от 1,80 м 42-годишната австралийка изглежда неж-

на, миловидна и грациозна. Тя има силно изразена слабост към скъпи официални вечерни 

рокли и гламурен външен вид, но никога не бихте казали за нея, че е прекалено нагласена. 

Дори и най-претенциозната и лъскава дреха стои най-естествено върху тялото є. Във 

филмите, в които се снима, Никол често играе роли на реално живели исторически лично-

сти. Като в епоса на Баз Лурман „Австралия“, където тя се превъплъщава в образа на ан-

глийската аристократка лейди Сара Ашли. Не на последно място тази роля є е дадена и 

заради начина, по който Кидман изглежда. Със светлата си кожа и изисканите си черти 

тя прилича на героиня от роман от XVIII век. 

Очевидно е, че на външен вид Никол Кидман разцъфтя още повече след раздялата с Том 

Круз. И колкото повече остарява, толкова по-стилна става. 

ТРИКОВЕТЕ Є ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ
ТЕН Злите езици твърдят, че безупречната кожа на лицето си Кидман поддържа с ре-

довни инжекции ботокс. Но такъв резултат спокойно може да се постигне и с употре-

бата на аnti-aging кремове, на козметика, съдържаща филъри (вещества, попълващи бръч-

ките), на качествени гримове. Така че не е коректно да се доверим, без да се замисляме, 

на злите езици.

ГРИМ При наличието на червеникаво руса коса е важно цветът на червилото да не се 

конкурира с цвета на косата. Кидман обаче смело използва теракотено червено черви-

ло, за да подчертае устните си. И то никак не є стои лошо. В нейния случай не е препоръ-

чително да използва руж в розовата гама. Светлокафявият кремообразен руж много по-

добре подчертава скулите є и хармонира със златисто-медните є кичури. 

КОСА Докато в началото на своята кариера Кидман залагаше на огненочервената 

коса, през последните години нежната австралийка се появява по-често със златис-

торуса коса, в която проблясват медночервени кичури. И можем да ви успокоим, че дори и 

на една холивудска дива є се налага често-често да ходи на фризьор, за да поддържа този 

капризен цвят.

ПАРФЮМЪТ През 2004 г. Никол Кидман стана новото лице на „Шанел № 5“. Много рядко 

някое рекламно лице е олицетворявало толкова добре един продукт, както в този слу-

чай. Компанията избира Кидман точно заради извънземната є елегантност по природа. 

През 2009 г. Одри Тату прие щафетата от Кидман и стана рекламно лице на парфюма.

Дали е стъпила на червения килим, или е на 

път към близката дрогерия, Сара Джеси-

ка Паркър винаги изглежда сияйна и свежа. Ес-

тествено свежа. Когато при представянето 

на дивидито на „Сексът и градът“ в Ню Йорк 

тя презентира своята нова прическа с брето-

на, почти никой не беше изненадан от промя-

ната. Естествено, новата прическа є стоеше 

убийствено добре. Което не се дължи обаче 

толкова на бретона, а на искрящата и някак 

младежка аура, която 44-годишната актриса 

излъчва по всяко време – и когато се появява 

гримирана на някое официално събитие, и ко-

гато без капка грим на лицето води своя син 

Джеймс Уилк на училище.

ТРИКОВЕТЕ Є ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ 
ТАЙНАТА НА КРАСОТАТА Є Е ТОЛКОВА 

ПРОСТА, КОЛКОТО И РАФИНИРАНА. Нейни-

ят грим никога не е прекален. Цветните ак-

центи обикновено са или върху очите, или вър-

ху устните, или върху скулите. Ако например 

очите є са подчертани с черен, „опушен“ грим, 

скулите и устните са само нежно загатнати. 

Когато устните са акцентирани в сигнално 

червено, изразителността на погледа се дъл-

жи само на слой туш за мигли и на щрих очна 

линия.

ОЧИТЕ – МЕЖДУ ДРУГОТО При Сара Дже-

сика Паркър те и без грим се набиват на 

очи. И не само заради вроденото є силно из-

лъчване. Актрисата разчита на дългите си 

пърхащи мигли, които правят погледа им за-

качливо съблазнителен. Един по-светъл ак-

цент върху вътрешните ъгли на очите и на-

насянето на коректор (с един тон по-светъл 

от естествения тон на кожата) в зоните под 

очите – и лицето светва. А малко руж в ябъл-

ков цвят върху скулите, и Сара Джесика Пар-

кър е готова за подвизи!

Миловидно елегантна 
като Никол Кидман

Толкова красива 
като Сара
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В „отбора“ на холивудските красавици тя се брои за естествена красавица. 

Авантюризмът в разкрасяването е чуждо понятие за Гуинет. Не много близко 

є звучат и думи като „прическа“ и „грим“. Просто Гуинет Полтроу стои твърдо зад 

семплата елегантност. Освен дългата, права руса коса другата отличителна ха-

рактеристика на външността на носителката на „Оскар“ е безупречният є тен. 

ТРИКОВЕТЕ Є ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ 

 ГРИЖИ ЗА КОЖАТА „Гуини“, както я наричат приятелите и роднините є, е за-

клета вегетарианка. Дори и в грижите за своята нежна кожа тя се уповава 

само на природни продукти. Само естествени? Гуинет Полтроу не би била смята-

на за една от красавиците в Холивуд, ако нямаше чудноват подход към красота-

та си. Нейната сияна и опъната кожа без бръчки се дължи, представете си, на... 

змийската отрова. Но за разлика от другите ВИП красавици актрисата и майка 

на две деца не инжектира тази отрова под кожата си, а я нанася, смесена с мал-

ко обикновен дневен крем, директно върху челото си. Въпреки перфектните и ви-

дими резултати не ви препоръчваме да правите това вкъщи, защото не сме мно-

го сигурни дали това не е само слух. И при все че слуховете най-често се оказват 

истини.

 ГРИМ „За мен красотата означава да се чувствам добре в своята кожа. Това 

или просто едно яркочервено червило“ – твърди Гуинет. Вярна на това мото, ру-

сата чаровница подчертава своята естествена красота само с няколко щриха 

руж, очна линия и спирала за мигли. Червилото в нежни тонове подчертава целена-

сочено невинното є излъчване. Но ако понякога Гуинет реши да бръкне по-дълбоко в 

козметичната чантичка с гримовете, изважда сенките в тъмни цветове и „опуш-

ва“ очите си с тях. Или пък нанася яркочервено червило върху устните си. 

 КОСА Неизменната є прическа е доказателство, че Полтроу не си прави екс-

перименти при фризьора. Блясъка на своята гладка руса коса, разделена на път 

в средата, тя просто понякога подсилва с гланц. И за да получи обем в корените, 

суши косата си с глава, наведена надолу. 

 ПАРФЮМЪТ Финият нос на актрисата не понася всякакви парфюми. Точно как-

то колежката си Анджелина Джоли, Гуинет държи на специално за нея смесения 

аромат от Мари Мейсън от Лос Анджелис.

Гуинет Полтроу, 
естествената



Много рядко някое момиче на Бонд е било такава сензация като 

Хали Бери в „Не умирай днес“. Незабравима е сцената, в която 

холивудската чаровница излиза от вълните в яркооранжев бански. Но 

Бери е много повече от просто красива. След като дъщерята на че-

рен баща и бяла майка направи име като модел, Бери показа през по-

следните години и потенциала си като характерна актриса. 

Апогеят на досегашната є кариера е 2002 г. – за брилянтното си из-

пълнение в „Балът на чудовището“ тя става първата афроамерикан-

ска актриса, спечелила „Оскар“ за главна женска роля. Пет години по-

късно ще є окажат още една чест – актрисата, която изигра Жена-

та-котка, получи своя звезда в Алеята на славата. Нещата изглеж-

дат розови и в личния живот на многократната носителка на „Зла-

тен глобус“. След два развода – с бейзболиста Дейвид Джъстис и 

арендби изпълнителя Ерик Бене – от май 2008 г. красивата актриса 

е сгодена за бащата на своето дете манекена Габриел Аубри.

ТРИКОВЕ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ

 ГРИЖИ ЗА КОЖАТА През 1986 г. Бери е обявена за кралица на кра-

сотата на Охайо. Но и днес, 23 години по-късно, тя изглежда фан-

тастично. Каква е нейната тайна срещу преждевременното оста-

ряване? Редовна грижа за кожата с кремове, съдържащи колаген. Об-

грижената кожа е „А“ и „Б“ на привлекателния външен вид. Кожата на 

тялото си Бери редовно глези с подхранващи етерични масла. 

 ГРИМ Кожата си с цвят на мляко с кафе Хали Бери дължи на бя-

лата си майка и афроамериканския си баща. Малко бронзираща 

пудра върху скулите, брадичката и челото, и лицето є изглежда пер-

фектно. Бери редовно оглавява класациите на най-красивите жени 

в Холивуд. Причина за това са дълбоките є тъмнокафяви очи. Някол-

ко слоя спирала върху миглите, и те стават направо неустоими. Иде-

алното допълнение към естествения грим на Бери е ружът в цвят 

пинк. Той прави кожата да изглежда по-свежа и здрава. А при толкова 

красиви по природа устни не е нужна много козметика. Чувствени-

те си устни Хали изважда на показ само с един слой гланц, съдържа-

щи блестящи частици.

 КОСА Тя е експериментаторка по отношение на прическата си. 

Много къса, много дълга, на вълни, гладка – 42-годишната красави-

ца е имала каква ли не коса. Плътността на косъма и неговия блясък 

тя поддържа със серум за коса, който съдържа и малко гланц.  

Сексапилната 
Хали Бери

Тя е различна от повечето холивудски красавици – има женствена, 

по-пухкава фигура. Вместо самоуверени съблазнителки Кейт иг-

рае по-често роли на нещастно влюбени, самотни жени. И още едно 

качество отличава 33-годишната актриса – въпреки че не се подла-

га нито на изтощителни тренировки, нито на изпитателни диети, 

камо ли пък на козметични операции, звездата от „Титаник“ изглежда 

с всяка изминала година все по-хубава. 

Кариерата на Кейт Уинслет изглежда по-стабилна от тази на много 

по-слаби на външен вид нейни колежки. Във времената на ХХS моде-

лите и на гладуването в името на красотата тя дълго време е въз-

приемана като прекалено дебела за холивудските стандарти. Това 

най-вероятно се дължи на нейната естествена закръгленост, която 

впрочем помогна на звездата от „Пътят на промените“ да се наложи 

като характерна актриса. 

Както изглежда, в Холивуд могат да развият симпатия дори и към 

жена като Кейт Уинслет, която не се вписва, а и не иска да се впише 

в клиширания образ за красавица. Скоро майката на две деца се „уп-

ражни“ в нова роля – на вампир. Дали се появява като леко облечена 

дива в стил Катрин Деньов, или стъпва на червения килим в прилеп-

нала по тялото рокля, Уинслет излъчва една уникална светлина. Бла-

годарение на тренировките по пилатес съпругата на режисьора Сам 

Мендес днес е в по-добра форма от всякога. И, изглежда, много иска 

да го демонстрира. 

С новото си самочувствие Уинслет постига и отдавна чакания ус-

пех. Ролята є в „Четецът“ сложи в ръцете є най-накрая дългоочаква-

ната статуетка „Оскар“.

ТРИКОВЕ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ

 ГРИМ С бледата си кожа и естествено чупливата си коса (на 

вълни) Уинслет сякаш е извадена от епохата на романтизма. Май 

само на Леонардо ди Каприо в „Титаник“ му се удаде да накара бузи-

те на Кейт да се облеят в свежа червенина. Във всички други случаи 

професионални гримьори се грижат върху скулите на Кейт да има 

руж в цвят пинк. Докато косата на Кейт Уинслет постепенно из-

светлява, гримът є пък с времето потъмнява. Сивите сенки за очи 

идеално контрастират на бледата є кожа. Сега, когато червеникаво 

русата є коса постепенно е станала студено пепеляво руса, Уинслет 

най-сетне може да експериментира с цвета на червилото. Нежното 

розово червило много подхожда на светлата є кожа и допълва акцен-

тираните є с тъмен грим очи.

 КОСА Дори и когато днес Уинслет няма много общо с класическа-

та красота на Роуз от „Титаник“, тя не се отказва от буклите 

си. Това се казва британка! А светлорусата коса є стои перфектно.

 ПАРФЮМЪТ Чувственият и тайнствен аромат на „Trѓsor“ 

(Lancоme). През 2007 г. класически красивото лице на британката 

украси кампанията за популяризиране на аромата. 

Разхубавяващата се 
Кейт Уинслет
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З
аради пигментните петна и из-
пъкналите вени ръцете могат 
да изглеждат много по-стари, 
отколкото е биологичната им 

възраст. А това, че на тяхната кожа 
посвещавате много по-малко грижи 
от на кожата на лицето, е най-веро-
ятната причина за окаяния им вън-
шен вид. Напомняме ви какво трябва 
да направите. 

ТЪНКА И НАБРЪЧКАНА КОЖА

Слънчевите лъчи разрушават кола-
геновите влакна, които поддържат 
еластичността на кожата и я карат 
да изглежда здрава и опъната. В ре-
зултат и на намаляването на и без 
това тънкия слой подкожна мазнина 
ръцете започват да изглеждат слаби, 
сухи и дори мършави. 
Три са най-ефективните козметич-

ните съставки, които активизират 
синтеза на колаген и с времето под-
помагат удебеляването на изтънелия 
кожен слой: 

РЕТИНОИДИ (НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ОТ КОИТО СА 
RETIN-A, RENOVA И AVAGE), АЛФА-ХИДРОКСИ 
КИСЕЛИНИ И ПЕПТИДИ. 

Ако кремът ви за лице съдържа една 
или всички тези съставки, спокой-
но можете да го използвате и за ръ-
цете. 
За постигане на по-задоволителен 

резултат ви препоръчваме един път 
седмично в домашни условия да прави-
те пилинг на ръцете, за да излющи-
те мъртвите клетки и да изгладите 
кожата им. Веднъж месечно за поли-
ране повърхността на кожата е пре-
поръчително да правите микродер-

мабразио в козметичен салон. 

ИЗПЪКНАЛИ ВЕНИ

Обикновено вените са скрити под 
кожата, но в резултат на намалява-
нето на слоя подкожна мазнина и на 
производството на колаген те започ-
ват да изпъкват на повърхността. 
Тук на помощ ще ви се притекат хи-

дратиращите кремове, които сти-
мулират производството на колаген и 

заради това вените на 
ръцете не изпъкват 
толкова много. 
За да намалите 

визуално контра-
ста между цвета 
на кожата и чер-
вено-сините кръ-
воносни съдове, ви 
препоръчваме да 
използвате тона-

лен крем или ав-

тобронзант. 
И още един 

съвет – носе-
те бижута. 
Ръцете, украсени с 
пръстени и гривни, из-
глеждат по-млади. И 
не пускайте нокти-
те си прекалено 
дълги. Късите но-

кти също подмла-
дяват визуално ръка-
та и създават усещане за 
чистоплътност. А и без това 
те сега са на мода!

ПИГМЕНТНИ ПЕТНА 
Влиянието на ултравиолетовите 

лъчи оказва пагубно въздействие на 
пигментообразуващите клетки (ме-
ланоцити), което води до поява на 
тъмни петна по кожата. Кожата на 
лявата ръка на дамите, които шо-
фират, изглежда по-състарена вслед-
ствие именно на прякото въздейст-
вие на слънчевите лъчи върху нея. 
Можем да ви предложим да използ-
вате лосион, съдържащ 2% хидрохи-

нон – най ефективния избелващ ре-
агент. Впрочем 2% е максималната 
допустима концентрация на хидрохи-
нон, разрешена да се влага в козме-
тичните кремове. Избелващата със-
тавка прониква вътре в меланоци-
тите, като препятства образуване-
то на меланин – пигмента, виновен 
за потъмняването на кожата. За да 
постигнете по-бързи резултати, мо-
жете да използвате паралелно и ло-

сион, съдържащ ретинол или алфа-

хидрокси киселини, подпомагащи про-
никването на хидрохинона в кожа-
та. За да предотвратите появяване-
то на нови пигментни петна, е не-
обходимо да нанасяте и слънцезащи-
тен крем със защитен фактор не 
по-нисък от 15. За по-надеждна за-
щита изберете средства, съдържащи 
авобензон, хелиоплекс (Helioplex) или 

мексорил (Mexoryl). Тези съставки се 
водят за фотоустойчиви, тъй като 
не се разрушават под въздействието 
на слънчевите лъчи от тип А в про-
дължение на няколко часа. 

СУХА КОЖА

С годините мастните жлези нама-
ляват своята активност и започват 
да изработват значително по-малко 
количество себум. На това се дължи 
изсушаването на кожата на ръцете. 
Тя загубва способността си да задър-
жа влага, става суха и по-малко елас-
тична. В този случай ви препоръчва-

РЪЦЕ, РЪЦЕ, ПОПО--МЛАДИМЛАДИ ОТ ВЪЗРАСТТА СИ ОТ ВЪЗРАСТТА СИ
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ме след всяко измиване на ръцете да 
нанасяте овлажняващ и подхранващ 

крем за ръце. Отдайте предпочита-
ние на такъв, в чийто състав влизат 
овлажняващи компоненти като хиал-

уронова киселина, глицерин или карба-

мид, способстващи съхраняването на 
влагата в епидермиса и улесняващи 
проникването на активните съставки 
в дълбоките слоеве на кожата. 
През лятото е добре да използвате 

кремове за ръце със слънцезащитен 
фактор. Вредното влияние на слънце-
то разрушава белтъчната структура 
на кожата и изсушава защитната є 
липидна мантия. 

8 НАЧИНА ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ 
НА РЪЦЕТЕ

1. За да отстраните пигментните петна, използвайте козметични 
средства на основата на екстракт 
от грозде и розмарин. 

2. За борба със сухата кожа се пре-поръчват овлажняващи средства, 
в състава на които влизат глицерин 
и витамин Е. Тези съставки осигуря-
ват интензивно овлажняване на напу-
каната и суха кожа на ръцете.

3. За миене на ръце ползвайте мие-щи средства на основата на ва-
зелин, които образуват слой, който 
задържа и съхранява влагата в ко-
жата. 

4. За да придадете блясък на кожа-та, използвайте крем за ръце със 
силицилова киселина. 

ПО-РАДИКАЛНИ МЕРКИ

5. Химически пилинг е добре да 
приложите, когато забележите, 

че цветът на кожата на ръцете ви е 
неравен, а кожата – загрубяла. Върху 
ръцете се нанася киселинен разтвор, 
който излющва мъртвите клетки, в 
резултат на което ръцете стават 
по-меки и добиват равномерен тен.

6. Фототерапията с IPL (интен-
зивна импулсна светлина) премах-

ва пигментните петна, без да увреж-
да повърхността на кожата.

7. Филърите (пълнителите) благо-
приятстват разглаждането на 

бръчките и прикриват изпъкналите 
вени и сухожилия.

8. Склеротерапията е популярен и ефективен метод за лечение на 
варикозни вени.

КРАСИВИ СА САМО ЗДРАВИТЕ НОК ТИ

Не бива да мислите, че ноктите са създадени само за да ги боядисвате с лак за нокти. 

Те са още един индикатор на здравето. Ако на организма не му достига нещо или някой 

орган е болен, можете да разберете какъв е проблемът по ноктите. 

Чупливите и разслоени нокти са очевиден предупредителен знак, че на организма ви не 

му достига калций. За да решите този проблем, е достатъчно няколко пъти седмично да 

включвате в менюто си сирене. Но ако и това не помогне, значи организмът ви не може да 

усвоява добре калция, което от своя страна може да е признак за дефицит на йод, витамин 

D3 или за дисфункция на щитовидната жлеза. 

Много често за нормалния растеж на ноктите е достатъчно просто да се храните правил-

но. На масата задължително трябва да сервирате риба и всякакви други морски продукти, 

лук, мляко, сирене, домати, моркови и яйца.

СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ

Грижите за ноктите не са модна приумица, а необходимост. Мръсните нокти могат да от-

блъснат събеседника ви, но още по-важното е, че се явяват източник на болести и различ-

ни инфекции. Ако не ги почистите внимателно с четка, под нокътната пластина може да 

започне гъбична инфекция. А от този проблем, уверяваме ви, няма да се спасите толкова 

лесно..  

Ако нямате време да си направите маникюр, то поне е добре редовно да отстранявате 

мъртвите кожички и да подкъсявате ноктите. Има такива, които предпочитат да изряз-

ват ноктите си „до корен“, за да си спестят излишни усилия. Но в действителност не си 

правите голяма услуга, като постъпвате така. Най-добре оставете ноктите да стърчат с 

3–5 мм. Тази дължина е благоприятна за нежната кожа около самия нокът. 

И дългите, и късите нокти се нуждаят от специални грижи. Периодично е добре да им пра-

вите подхранващи вани и да нанасяте специален подхранващ крем. И не злоупотребявайте 

с лака за нокти! В идеалния случай го нанасяйте само за през деня, а за през нощта го по-

чиствайте. Но ако маникюрът ви е много скъп (във всякакъв смисъл), тогава го поносете 

3–5 дни, след което направете пауза. Изтривайки лака, нанесете специални подхранващи 

масла върху ноктите. И им дайте възможност да си починат от лак няколко дни, за да мо-

гат да ви радват по-дълго със своята красота.

която позволява да започнете деня, 
пълни с живот и енергия, и да го 

завършите, освободени от стреса 
и напрежението!

Очарователна серия ДУШ-ГЕЛОВЕ,

Душ-гелът и пяната за вана Litamin 
заеха първото място в продажбите на 
продукти за баня в Германия от 2009 г.
Това е резултатът от комбинацията 

на високо качество и ниска цена.
Всеки продукт съдържа специфична, 

естествена съставка с отлични свойства 

за кожата.

ЕКСТРАКТ ОТ МАСЛИНА 
И ЦВЯТ ОТ ЛИМОН
Интензивна формула, коя-

то подпомага регенерация-

та на опънатата кожа, като 

я снабдява с влага и придава 

мекота и еластичност. Къ-

пането със стимулиращия 

гел е истинско удоволствие 

след напрегнат работен ден!

МЛЯКО ОТ ДИВА РОЗА 
Активни съставки за из-

ключителна грижа и женски 

аромати, гарантиращи как-

то нежна кожа, така и неж-

ни усещания за сетивата. 

Успокояващ и балансиращ 

кожата душ-гел, гаранти-

ращ красота на всички ти-

пове кожа. 

КОФЕИН, ГУАРАНА 
И ВИТАМИН С
Има стимулиращ и стягащ 

ефект и кожата се чувства 

невероятно гладка, нежна и 

освежена. Кофеинът и гуара-

ната стимулират обмяната, 

действат като антиокси-

данти и забавят стареене-

то на кожата. Наличието на 

витамин С спомага форми-

рането на клетки.

ЗАРЕДЕТЕ ТЯЛОТО СИ С ЕНЕРГИЯ!
ПОГЛЕЗЕТЕ СЕ С НЕЖНА ПЯНА 

И НЕУСТОИМИ АРОМАТИ ЗА ВСЕКИ ВКУС!

Дерматологично тествани!

Дистрибутор: Фиеста 2 ООД
тел.: 02 / 931 69 96, 0898 46 76 01/02 

www.fiesta2bg.com
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За опърничавите 
мигли
В случаите, когато всяко косъм-

че от тях се бори за собстве-

ната си независимост, се нала-

га структуриране на миглите. За 

тази цел най-подходящи са спира-

лите с подвижни, гумени четки с 

остър, постепенно стесняващ се 

връх и фина четина. Те могат да 

докоснат всяка една мигла и да 

я извият и подредят в правилна-

та посока. 

За дългите 
Ако миглите ви са дълги, но редки, 

точната спирала за вас е тази за 

обем. След като нанесете туша, 

се нуждаете от малко гребен-

че, за да разделите слепилите се 

мигли. Алтернативата на малко-

то гребенче са спиралите, които 

вместо четка имат точно такъв 

гребен (или имат и двете). 

За правите
Преди да нанесете спиралата, е 

препоръчително да извиете миг-

лите със специална машинка. За 

да стоят миглите ви извити по-

дълго време, нанесете повече 

туш в основата им. А най-трай-

на ще стане извивката им с по-

мощта на спирала, чийто особен 

състав обгръща всяка една от-

делна мигличка с невидим филм и 

фиксира. 

За редките
За да изглеждат миглите ви по-

гъсти, използвайте спирала за 

обем. Професионалистите препо-

ръчват специална техника за на-

насяне: от вътре навън и от ос-

новата на миглите към върха им. 

Така ще ги разделите добре и 

дори визуално малко ще ги удъл-

жите. Използвайте кафява вмес-

то черна спирала в този случай. 

ЗА ДА СЕ ПОЛУЧИ

ПРАВИЛНАТА СПИРАЛА
Повечето от нас имат нищо и никакви си 200–400 косъмчета по миглите. Въпреки това спиралата за обем не е подходяща еднакво за всички 

клепки. За да е погледът ви оптимално изразителен, четката на спиралата трябва да съответства на вашия тип мигли. 
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Проблясъци

Блестящият бронз в грима прави леко загорялата кожа да сияе 

нежно и пасва особено добре на кестенявата коса и на зелени или 

кафяви очи. 

 Ето как да нанесете този грим. Върху целия горен клепач, както и 

върху долния нанесете бронзови сенки за очи с помощта на четка. За 

да стане по-интензивен цветът, навлажнете леко четката, преди да 

пристъпите към нанасянето. След това изтеглете по една очна ли-

ния над горните и точно върху долните клепачи. И двете линии тряб-

ва да излизат извън външните ъгли на очите. Завършете грима с два 

пласта черна спирала върху миглите. 

 По желание за вечерен грим можете да нанесете и трети слой с 

бронзова спирала, но само върху връхчетата на горните мигли. Тера-

котена пудра и кремът с блестящи частици, нанесен върху рамене-

те, идеално допълват този грим. Устните е добре също да блестят 

в подходящ бронзов цвят, ако сте канени на вечерно парти.

Най-добрата извивка на веждата

Красиво оформените вежди много променят физиономията. Ето 

как трябва да ги оформите, та промяната да е за добро.

НАМИРАНЕ НА НАЧАЛНАТА 

ТОЧКА Изтеглете мислено 

права линия от края на ноз-

драта през вътрешния ъгъл 

на окото. Оттам, където 

тази права мине през веж-

дата, трябва да започва са-

мата вежда.

НАМИРАНЕ НА КРАЙНАТА 

ТОЧКА Изтеглете един ми-

слен диагонал от края на 

ноздрата към външния ъгъл 

на окото и нагоре, към края 

на веждата. Всички косъм-

чета, които попаднат зад 

чертата, трябва да бъдат 

отскубнати. 

Началната и крайната 

точка трябва да лежат на 

една хоризонтална линия!

ФОРМАТА В началото веждата трябва да е по-широка, а към края 

(след последната една трета от нея) да изтънява постепенно. Ва-

жно е да отскубвате излишните косъмчета винаги в посока от долу 

на горе и по посока на техния растеж, за да не ви боли. 

За да не изкривите веждите или да ги направите различни, преди да 

пристъпите към оформянето им с пинцета, нарисувайте „резулта-

та“, който очаквате, с молив за вежди. Нарисувайте едновременно и 

двете вежди и не излизайте от „шаблона“.

Студен гланц до върховете 
на пръстите

Ноктите в блестящо златисто или сребристо са абсолютен хит 

през това лято. Обгрижените ръце пък са вечен хит! 

Този преливащ се бронзово златист лак изглежда като... нежен загар 

върху ноктите. Но не е задължително да сте с тен, за да го избере-

те. Той би отивал дори на жени с благороднически бледа кожа. 

АКСЕСОАРИТЕ: металик чанта и/или сандали

ДРЕХИТЕ: в тъмносиньо; в бяло; в тъмносиньо и бяло
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ръглото лице е 
било и продължа-
ва да е причина 
някои жени да из-

ричат лоши думи по свой 
адрес: „Главата ми прилича 
на футболна топка“, „Виж 
какво пълнолуние съм!“, 
„Като една палачинка съм 
във физиономията“.
Ако вие така говорите за 

лицето си, не се надявайте 
другите да ви пощадят. 
За щастие повечето жени 

знаят как да превръщат 
недостатъците си в дос-
тойнства, дефектите – в 
ефекти, казано на по-попу-
лярен език. 
Ако харесвате и се „рав-

нявате“ по холивудските 
звезди, тогава погледнете 
за успокоение актрисата 
Дрю Баримор – „чистокръв-
на“ представителка на гру-
пата на жените с наистина 
кръгли лица. Обаче въобще 
не се притеснява от физио-
номията си. Напротив, гор-
до си я показва с различни 
прически, които є отиват. 

nqnaemnqŠh

Вземете линийка и измере-
те разстоянието между че-
лото и брадичката, след ко-
ето и разстоянието между 
двете скули. Ако цифрите 
са еднакви или много близ-

ки, значи вашето лице на-
истина е кръгло. Карам ви 
да направите това, защото 
доста клиентки, които по-
сещават салона ми, опреде-
лят лицето си за кръгло, а 
то в действителност въоб-
ще не е. Възможно е и вие 
да сте се заблуждавали до 
момента на измерването. 

ŠphjnbeŠe 
m` tphg|np`

Поставете си за цел да 
научите всички начини за 
оптическо удължаване на 
лицето. 
 Направете си къс бретон 

(до средата на челото), но 
в този случай не забравяй-
те да прикриете ушите с 
коса. Ако перспективата 
да носите толкова къс бре-
тон не ви привлича, отка-
жете се от нея. 
 Възползвайте се от въз-

можностите, които пътят 
предлага. Най-много ще ви 
отива не прав, а кос път, 
изместен леко встрани. 
 Късата подстрижка (но 

не прекалено къса!) също 
може да направи визуално 
лицето ви по-тясно. Оба-
че контурите є трябва да 
се разширяват от ушите 
нагоре. На темето косата 
трябва да бъде повдигната 
(с обем в корените), за да 

изглежда по-пищно. 
 Вместо къса подстрижка 

можете да направите под-
стрижка с дължина на ко-
сата до раменете. Напри-
мер каре с открито чело 
ще издължи лицето ви. 
 Не се бойте от дългата 

права коса. Тя визуално ще 
направи лицето ви по-про-
дълговато. 

j`jbn me ahb` 
d` op`bhŠe

 Не бива да издева-

телствате над своята 
външност с... кокове. Кой-
то и да е кок би направил 
лицето ви да изглежда още 
по-окръглено. 
 Ако имате пищна гъста 

коса, старайте се да я при-
глаждате с всички възмож-
ни средства (например с ла-
кове и гелове). 
 И още нещо важно – ни-

кога не сресвайте косата 
си изцяло назад. Това ще 
подчертае кръглата форма 
на лицето ви. 

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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.
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Безусловно точният 

Surecheck Streamer
е тест за бременност от ново 
поколение за резултат с над 99% 
точност и в по-удобна форма – 
вече не е необходимо използване-
то на пипета и чашка. Тестът е 
разработен на базата на техноло-
гията Ultra Gold и гарантира без-
условна точност още на първия 
ден от закъснението на цикъла, 
по всяко време на денонощието.
Ultra Gold технологията позволя-
ва отчитане на точен резултат 
дори при нива на киселинност на 
урината под pH 6. Абсорбиращи-

ят накрайник на теста дава въз-
можност за преминаването на 
нужното количество урина за ва-

лиден резултат и гарантира хиги-
еничност при тестването. За из-
ползването на теста не са необ-

ходими пипета и съд за урина, ко-
ето позволява тестване по всяко 
време и навсякъде.
Surecheck Streamer гарантира ва-
лиден и ясен резултат до 30-ата 
минута след добавянето на ури-
ната. Тестът може да се запази 
за спомен благодарение на черве-
ната капачка за накрайника и бе-
лия предпазител за прозорчето с 
резултата.
Кутийката съдържа двуезична лук-
созна книжка с инструкции, как-
то и календарче за отбелязване 
на менструалния цикъл (за период 
от две години).

Здравни новини

lzdph qzbeŠh

Изборът на подстрижка и 
прическа зависи, разбира се, 
не само от формата на ли-
цето ви.
 Ако сте по-висока от 

170 см, то най-добре е да 
не се подстригвате късо. В 
този случай късата коса ще 
направи фигурата ви още 
по-висока и слаба. 
 Ако имате къса шия, си 

правете високи прически 

(на кок, на опашка). Те не 
само ще издължат лицето 
ви, но и визуално ще напра-
вят шията ви по-дълга. 
 Ако шията ви е лебедо-

ва (както описват в при-
казките дългата шия), се 
старайте да я прикривате 
с букли. 
Оказва се, че е не е много 
сложно оптически да издъл-
жите лицето с помощта 
на прическа или подстриж-

ка. Но ако не можете да 
вземете решение, профе-
сионалистите от салони 
Murphy са на ваше разполо-

жение за помощ.
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

Ако решите да боядисате косата си сами вкъ-

щи (макар че не ви го препоръчвам въобще!), из-

борът на новия цвят може да се окаже доста 

труден за вас. Няколко съвета от мен се надя-

вам да го облекчат. 

Ако сте новачка в боядисването, на-

правете „дебюта“ си с тонираща боя. 

Този тип бои не са покривни, цветът, който се 

получава след боядисването, не е толкова ин-

тензивен и се отмива бързо (още след първо-

то-второто измиване на косата). Ако не сте 

достатъчно опитни, значи това е „вашата“ 

боя, стига да нямате много упорити бели коси, 

които трябва да покриете. Тогава ще се нало-

жи да прибегнете до интензивна, устойчива 

боя за покриване на бели коси, която няма да се 

отмие толкова лесно. 

Не избирайте цвета на боята според 

илюстрацията върху опаковката є. По-

умно ще постъпите, ако разгледате каталога 

на производителя на боите. Или пък прочете-

те наименованието на цвета върху опаковка-

та. На повечето кутийки обаче ще откриете 

само цвета (рус, кестеняв, черен или червен) и 

оттенъка (светъл, среден, тъмен). По-рядко е 

посочена по-детайлна информация като това, 

дали цветът е пепелен или със златисти от-

блясъци. А понякога точно тези подробности 

са най-важни. 

Определете дали сте топъл или студен 

тип Повечето оттенъци на боите се 

отнасят или към топлата, или към студената 

гама. Вие сте по-скоро топъл тип, ако кожата 

ви по-тъмна, с маслинов или златист отте-

нък и имате тъмни очи (по-голямата част от 

населението на Африка, Азия и Латинска Аме-

рика попада в тази група). Вие лесно почерня-

вате на слънце и вените ви изглеждат по-ско-

ро зеленикави, отколкото синкави. Ако пък има-

те светла кожа и сини или зелени очи, по-ско-

ро сте студен тип. Кожата ви бързо изгаря на 

слънце, преди да е почерняла. Вените ви са по-

скоро синкави. Ако се съмнявате дали сте сту-

ден тип заради начина, по който почернявате, 

значи по-скоро сте топъл. 

Изберете подходящия цвят Ако сте 

представителка на топлия тип, избере-

те боя за коса със златисти или бронзови от-

тенъци в цвят, по-тъмен от кожата ви. Избяг-

вайте черното, което ще ви направи невзра-

чна, и не посягайте към светлите златисти 

оттенъци, които могат да стана оранжеви 

върху косата ви. 

Как да разберете дали ще ви отива да 

станете блондинка? Много лесно – ако 

в детството сте имали светла коса, тя ще 

ви отива и когато вече сте пораснали. Така че 

питайте майка си.

„Правилното“ русо Медният оттенък 

може да изглежда много контрастно, ако 

имате кожа от топъл тип. Избирайте по-топ-

ли тонове. Ако косата ви е кестенява и сте 

решили да станете блондинка, избраният тон 

не бива да бъде прекалено светъл, за да не за-

почнете да изглеждате невзрачна и безцвет-

на. За по-голям контраст си направете руси 

кичури. И помнете, че тъмният цвят коса мно-

го по-добре подчертава красотата на зелени-

те и на кафявите очи. 

Червен цвят Този цвят може да си поз-

воли практически всяка жена, но най-ва-

жното е да открие правилния оттенък. Дами-

те от студен тип с розовееща кожа изглеж-

дат най-добре с червена коса. 

Как да скриете сивите коси Изберете 

боя за коса, която е с един тон по-свет-

ла от естествения ви цвят или пък съвпада 

точно с естествения ви. 

Ако боядисването не ви се е получи-

ло Е, все пак ще ви се наложи да потър-

сите помощта на професионалист. В ника-

къв случай обаче не повтаряйте боядисването 

сами вкъщи.

Студен или топъл цвят боя за коса?
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Копринена 
въздушност
Или как да изправите чупливата коса сами вкъщи

Изходният „материал“ е средно дълга, естествено 
чуплива коса, подстригана на степени. Трябват ви 
четка, сешоар, преса за изправяне на коса и желание 
да следвате точно обясненията ми. Ще се справите!

1

2 3 4 5
Първо изсушете косата хаотично 

със сешоара – това веднага изправя 

всеки косъм в корените. След това 

с кръгла или плоска голяма четка 

решете всеки кичур надолу и го су-

шете със сешоара, докато цялата 

коса се поизправи малко.

Сега идва ред на истинското изпра-

вяне. За да изгладите супер, няма 

как – ще се наложи да използвате 

преса. Движението е бързо, изглаж-

дащо, в посока от корена към върха, 

като косата предварително тряб-

ва да е много добре сресана. Ние, 

фризьорите, можем да я изправим и 

само със сешоара, но на вас няма да 

ви е удобно.

Кичур по кичур изгладете цялата 

коса, като особено наблегнете на 

кичурите, които обрамчват лицето. 

Тях ви съветвам да минете някол-

ко пъти през пресата, за да сте си-

гурни, че няма да се „накъдрят“ в не-

подходящия момент. 

За да изглежда прическата ви „по-

луксозна“, можете да навиете гор-

ните партии коса на едри ролки и 

да загреете косата със сешоара. 

След като изстинат, свалете рол-

ките и още веднъж минете косата 

със сешоара хаотично, след което я 

срешете и подредете с пръсти.

Нанесете на подсушената само 

с хавлиена кърпа току-що измита 

коса изглаждащ крем (крем за из-

правяне на чупливи коси) със слънце-

защитен фактор в количество кол-

кото лешник. Пригладете косата с 

длани от всички страни.
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студио за красота „КАЛИ“

гр. София, на ъгъла на бул. „България“ 

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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СЪБЛАЗНЯВАНЕ В СТИЛ ХОЛИВУД

Предлагам ви за избор и 

няколко „звездни“ прически, 

с които ще изглеждате суперженствено 

по специален повод.

Голяма коса
Благородническите букли в комбина-

ция с впечатляващ обем – това е при-

ческа като за червен килим. Дължините 

навийте на спирали с маша. Партиите 

коса на темето тупирайте силно под 

най-късите кичури. Изгладете отгоре 

косата, хванете я отзад (на мъничка 

опашчица, но не я връзвайте) и ако има 

нужда, подпъхнете я и я закрепете с по-

мощта на фиби под тупировката.

Въртящ момент
Асиметрия в стила на 40-те години на 

миналия век. Дългата до раменете коса 

разделете на шест или седем голе-

ми кичура (партии коса). Заемете се с 

първата партия коса над челото – усу-

чете плътния кичур коса около оста 

му и с пръсти оформете от него голе-

ми букли (вж. снимката). Точно до него 

„драпирайте“ по този начин следваща-

та най-близка партия коса.

Чудо обем
Тази прическа може да се получи само 

от подстрижка боб (без бретон). Иде-

ална е за парти. Нанесете стилизи-

раща пяна върху влажната коса, наве-

дете се напред, преметнете косата 

напред и така я изсушете със сешо-

ар. След това навийте косата на едри 

топли ролки и изчакайте да изстинат. 

Разтръскайте глава, леко тупирайте 

косата в корените и я стабилизирайте 

с лак за коса.

Боб на букли
Със средно дебели ролки подстрига-

ният на степени боб ще се превърне 

в гламурна вечерна прическа. Отделе-

те страничните кичури и с помощта 

на кръгла четка и сешоар им придай-

те обем. Под тези кичури разпределе-

те косата на няколко по-малки кичур-

чета и ги навийте на спирали с маша. 

Големите букли отгоре разбъркайте с 

пръсти, за да застанат непретенциоз-

но рошаво.

Текст Симеон ВЕДЕВ, стилист в студио за красота „Кали“
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ягането се отразява благот-
ворно на всички органи и сис-
теми в човешкото тяло. На 
какви други ползи може да 

разчита човек, който редовно тича 
за здраве? 

Ползи за 
вътрешните органи

По време на бягане всички вътреш-

ни органи (черен дроб, стомах, пан-
креас, бъбреци и т. н.) са подложе-
ни на леко разтрисане, което идеал-
но стимулира работата им. В също-
то време кръвта, обогатена с кисло-
род и хранителни вещества, активно 
циркулира в коремната кухина, като 
стига до всички органи. Активизира-
нето на обмяната на веществата от 
своя страна се явява пък профилак-
тика на различни заболявания. 

Подобряване 
на перисталтиката

По време на бягане остатъците от 
храната, които се намират в черва-
та, механично дразнят чревните сте-
ни, като по този начин стимулират 
перисталтиката (процеса на придвиж-
ване на храната в стомаха). Така ти-
чането помага да се решат проблеми 
като лениви черва и констипация.  

Профилактика на 
камъни в жлъчката

По време на бягане в жлъчния ме-
хур възникват инерционни сили. Каза-
но по-просто, разклащането на жлъч-
ния сок в мехура предотвратява евен-
туалните застойни процеси. Това се 
явява отлична профилактика срещу 
камъни в жлъчката.

Масаж на черния дроб
Бягането по естествен начин сти-

мулира работата на черния дроб. По 
време на бягане чернодробната тъкан 
консумира 2–3 пъти повече кислород 
от нормата. Освен това при дълбоко 
дишане диафрагмата масажира черния 
дроб, което подобрява оттичането 
на жлъчката, която е синтезирана 
в него. Това също така стимулира и 
възстановяването (регенерацията) на 
чернодробната тъкан.  

Гъвкави стави 
и здрав гръбнак

Заради заседнал начин на живот 
и отсъствие на активни физически 
движения ставите не получават не-
обходимото за тях натоварване. По 

този начин се нарушават кръвообра-
щението в тях и снабдяването им с 
хранителни вещества. По тази при-
чина те започват да стареят преж-
девременно. 
По време на бягане кръвта и лимф-

ната течност циркулират активно 
в организма. Като „мият“ ставите, 
те стимулират възстановяването на 
хрущялната тъкан и възпрепятстват 
дегенеративните изменения.
Залог за здрав гръбнак са гъвкави-

те и добре развити междпрешленни 
дискове (хрущялни уплътнения, изпъл-
няващи функцията на амортисьори). 
Една от особеностите на тези гръб-
начни дискове е, че не са снабдени с 
кръвоносни съдове и се снабдяват с 
хранителни вещества единствено от 
околните тъкани посредством дифу-
зия (процес на пренос на материя или 
енергия от област с по-висока кон-
центрация към област с по-ниска кон-
центрация). Бягането (или ходенето 
пеша) обаче може да ги спаси от 
„полугладно“ съществуване, така да 
се каже. По време на тренировки-
те гръбначният стълб периодично е 
подложен на вертикално натоварване, 
вследствие на което междупрешлен-
ните дискове много пъти ту се при-
тискат и свиват, ту се отпускат и 
издуват, абсорбирайки хранителни ве-
щества, вода и кислород от съседни-
те тъкани. Благодарение на това се 
активизира обмяната на веществата 
в тях и гръбнакът се възстановява.

Бягането развива 
характера

Чертите на характера и в част-
ност силата на волята могат да се 
сравнят с който и да било мускул. 
Когато тренираме целенасочено ня-
кой мускул, той става по-силен и 
издръжлив и по-лесно се поддава на 
контрол от страна на централната 
нервна система. Чертите на харак-
тера имат същите свойства – ако 
човек всяка вечер с часове лежи на 
дивана пред телевизора, той „трени-

Бегом марш!
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ра“ определени черти на характера си 
(не е трудно да се досетите какви) и 
след време „бере“ съответните пло-
дове от тази „тренировка“. Ако оба-
че този ленивец реши да тича поне 
2–3 пъти седмично, той започва да 
тренира други черти на характера си 
(като сила на волята например). А 
на волевия човек му е много по-лес-
но да започне каквото и да било дру-
го занимание (на работа или вкъщи). 
За него стресът няма да е такъв го-
лям шок, какъвто ще бъде за лени-
веца. Според съвременните изследва-
ния хората, които бягат редовно, са 
по-комуникативни, уравновесени и по-
уверени в себе си. 

Непробиваем 
имунитет

Благодарение на редовните трени-
ровки по бягане се увеличава количе-
ството на еритроцитите, хемоглоби-
на и лимфоцитите в кръвния серум. 

Това води до повишаване на естест-
вените защитни сили на организма и 
намалява вероятността от простуд-
ни и вирусни заболявания.
За финал трябва да отбележим, че 

бягането, както и всяко друго физи-
ческо натоварване, изисква рационален 
подход. То ще бъде полезно за здра-
вето, ако предварително съгласувате 
намерението си да бягате редовно с 
лекар. За съжаление в съвременното 
общество напълно здравите хора са 
малцинство. И тъй като бягането 
все пак си е сериозно физическо и 
емоционално натоварване, преди да го 
направите част от живота си, е до-
бре да отчетете налични до момента 
заболявания и риска от потенциални. 
Само когато тези фактори са взе-
ти под внимание, тичането за здра-
ве може да е наистина здравословно 
за сърдечносъдовата ви система, оп-
орно-двигателния ви апарат, както и 
да укрепи имунната ви защита.

Бягане за здраве, ходене за отслабване

Ако сте с нормално тегло и сте решили да бяга-

те за здраве, няма проблем. Ако обаче сте с над-

нормено тегло, никога не сте тичали и сте над 30-го-

дишна възраст, в бягането можете да си намерите 

белята. Много по-добре е в този случай да изберете 

бързото ходене пеша. Впрочем теорията, че с интен-

зивни кардиотренировки се горят бързо и методич-

но мазнини, е остаряла. Тези тренировки по-скоро ка-

ляват издръжливостта. Напоследък се наложи друга 

теория, че вдигането на тежести ускорява горенето 

на калории, и то в продължение на цели 48 часа след 

тренировката. 

До извода, че спокойното ходене помага повече за 

сваляне на килограми от бързото бягане, стигнали и 

учени от университета „Аристотел“ в Солун. В те-

чение на 3 месеца те наблюдавали две групи жени. 

Едните 4 пъти седмично се разхождали, а другите 4 

пъти седмично бягали. Натоварването било разчете-

но така, че всички  да изгарят по 370 калории на тре-

нировка. Накрая се оказало, че трениращите ходене 

били свалили средно 3 кг от теглото си, а „бегачки-

те“ – по-малко от 2 кг. „Жените, които бягат, съот-

ветно консумират повече храна и прекарват по-па-

сивно свободното си време“ – обясняват резултата 

изследователите. 

Специалистите са единодушни, че колкото повече 

пот хвърляте в опити да се справите с излишните 

килограми, толкова по-малко шансове за успех имате. Отслабване може да се постигне с физи-

чески натоварвания със средна интензивност – те повишават и тонуса, намаляват апетита и 

„включват“ така мечтания механизъм за изгаряне на мазнините. 

Американски изследователи доказаха наскоро, че 1,5 км на ден (20–30 мин) са достатъчни, за 

да се предотврати напълняването и да се поддържа в добро състояние сърдечносъдовата сис-

тема. 
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Âñè÷êè ìàçíèíè ëè ñà âðåäíè?
Òå ìîãàò äà áúäàò è ïîëåçíè, çàùî-

òî èìàò ñâîéñòâîòî äà ïîíèæà-
âàò íèâîòî íà ëîøèÿ õîëåñòåðîë 

â êðúâòà. Çâó÷è àáñóðäíî, íî å ôàêò! 
Ñàìî òðÿáâà äà çíàåì êîè ñà ïîëåç-
íèòå è êîè – âðåäíèòå ìàçíèíè.

ÂÐÅÄÍÈÒÅ 
ñå äåëÿò íà íàñè-
òåíè è òðàíñìàçíè-
íè. 
ÍÀ ÑÈ Ò ÅÍÈ -

ÒÅ ñå ñúäúðæàò îñ-
íîâíî â æèâîòèíñêèòå ïðîäóêòè. 
Ïðåïîðú÷èòåëíî å äà ñà ïî-ìàëêî 
îò 10% îò îáùîòî êîëè÷åñòâî ïðè-
åòè êàëîðèè äíåâíî. Íàé-ìíîãî íà-
ñèòåíè ìàçíèíè èìà â ìëå÷íèòå ïðîäó-
êòè, ÷åðâåíèòå ìåñà, ïúðæåíèòå õðàíè è 
â ìàñëîòî. Òåçè ìàçíèíè óâåëè÷àâàò êàê-
òî ëîøèÿ, òàêà è äîáðèÿ õîëåñòåðîë. Êàê 
äà íàìàëèì êîëè÷åñòâîòî, êîåòî êîíñó-
ìèðàìå îò òÿõ? Ñ ìàëêè ïðîìåíè â ðåæè-
ìà íà õðàíåíå:  Ïðåäïî÷èòàéòå êèñå-
ëî ìëÿêî ñ 1% ìàñëåíîñò.  Èçáèðàé-
òå íèñêîìàñëåíè ñèðåíà.  Çàìåíåòå 
ñëúí÷îãëåäîâîòî îëèî ñúñ çåõòèí, êîãà-
òî ïîäïðàâÿòå ñàëàòèòå ñè.  Èçáèðàé-
òå êðåõêè ìåñà (ïèëåøêî áåç êîæàòà, ïó-
åøêè ãúðäè, ðèáà, ñâèíñêî ôèëå, òåëåøêî 
ôèëå).  Îòñòðàíÿâàéòå âñÿêà âèäèìà 
ìàçíèíà îò ìåñîòî, ïðåäè äà çàïî÷íåòå äà 
ãî ãîòâèòå.  Îãðàíè÷åòå äî ìèíèìóì 
óïîòðåáàòà íà ïúðæåíè õðàíè.
ÒÐÀÍÑÌÀÇÍÈÍÈÒÅ ïîâèøàâàò íè-

âîòî íà ëîøèÿ è íàìàëÿâàò íèâîòî íà äî-
áðèÿ õîëåñòåðîë. Íÿìà íèêàêâà ïîëçà îò 

êîíñóìàöèÿòà íà òðàíñìàçíèíè. Ïðåïî-
ðú÷âà ñå óïîòðåáàòà èì äà áúäå íàìàëå-
íà äî ïî-ìàëêî îò 2 ã íà äåí. Òðàíñìàçíè-
íèòå ñå ñðåùàò â ìàðãàðèíà, ÷èïñà, õðà-
íèòå îò òèïà „áúðçà çàêóñêà“, êàêòî è â 
õèäðîãåíèðàíè ðàñòèòåëíè ìàñëà. Òÿëî-
òî íè íå çíàå êàêâî äà ïðàâè ñ òåçè ìàç-
íèíè, òå ñå íàñëàãâàò â àðòåðèèòå, êîåòî 
ìîæå äà äîâåäå äî äèàáåò è õèïåðòîíèÿ.

ÏÎËÅÇÍÈÒÅ

Çà ïîëåçíè ñå ñìÿòàò íåíàñèòåíèòå ìàç-
íèíè â ðàñòèòåëíèòå ïðîäóêòè è ñå ðàç-
äåëÿò íà äâå êàòåãîðèè: ìîíîíåíàñèòåíè 
è ïîëèíåíàñèòåíè.
ÌÎÍÎÍÅÍÀÑÈÒÅÍÈÒÅ ñå ñúäúð-

æàò â ìàñëèíèòå, çåõòèíà, â ïîâå÷åòî 
ÿäêè, â àâîêàäîòî è äð. Òåçè â çåõòèíà 
ïðåäïàçâàò îò ñúðäå÷íîñúäîâè çàáîëÿâà-
íèÿ. Õîðàòà, êîèòî ñå õðàíÿò îñíîâíî 

ñ ïëîäîâå, çåëåí÷óöè, ïúëíîçúðíåñòè 
õðàíè, ðèáà è çåõòèí, æèâåÿò ïî-äúë-
ãî è ñå ñïàñÿâàò îò ðàçëè÷íè âèäî-
âå ðàê, çàáîëÿâàíèÿ íà êðúâîíîñíè-

òå ñúäîâå è ñúðöåòî è îò äèàáåò. 
Ìîíîíåíàñèòåíèòå ìàçíèíè 
ïîâèøàâàò äîáðèÿ õîëåñòåðîë 

è íàìàëÿâàò ëîøèÿ. Íî íå çà-
áðàâÿéòå, ÷å ñà ìíîãî êàëîðè÷íè (1 

ã îò òÿõ ñúäúðæà 9 êàë), è íå ïðåêà-
ëÿâàéòå ñ êîíñóìàöèÿòà èì.
ÏÎËÈÍÅÍÀÑÈÒÅÍÈÒÅ ñà áîãà-

òè íà âàæíè çà òÿëîòî îñíîâíè ìàçíèíè, 
êîèòî òî íå ìîæå äà ñè ïðîèçâåäå ñàìî. 
Òàêèâà ñà îìåãà-6 è îìåãà-3 ìàñòíè êè-
ñåëèíè. Òåçè ìàñòíè êèñåëèíè èãðàÿò âà-
æíà ðîëÿ êàêòî çà ïðàâèëíîòî ôóíêöèî-
íèðàíå íà ìîçúêà, òàêà è çà íîðìàëíèÿ 
ðàñòåæ è ðàçâèòèå íà òÿëîòî íè. Áîãàòè 
íà ïîëèíåíàñèòåíè ìàçíèíè ñà ñîåâîòî è 
öàðåâè÷íîòî îëèî. Äðóã èçòî÷íèê íà ïî-
ëèíåíàñèòåíè ìàçíèíè ñà ðèáèòå ñüîì-
ãà, ñêóìðèÿ, õåðèíãà è ïúñòúðâà. ßäêè-
òå, öàðåâèöàòà è ñåìåíàòà ñúùî ñúäúð-
æàò ïîëèíåíàñèòåíè ìàçíèíè.

Âìåñòî õðàíè, áîãàòè íà íàñèòåíè è 
òðàíñìàçíèíè, êîíñóìèðàéòå òàêèâà ñ 
âèñîêî ñúäúðæàíèå íà ìîíîíåíàñèòåíè 
è ïîëèíåíàñèòåíè ìàçíèíè, çà äà áúäå-
òå çäðàâè.

Ðîçà ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ
(ïî ìàòåðèàë îò àìåðèêàíñêîòî 
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Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

Л
имфните възли са 
нещо като естест-
вени филтри на чо-
вешкия организъм. Те 

улавят и филтрират вся-
ко чуждо за организма тяло 
и произвеждат антитела и 
бели кръвни клетки, с кои-
то да противодействат на 
„натрапника“. Независимо 
от какво сме се разболе-
ли, лимфните ни възли ре-
агират по един и същ на-
чин – 

ПОДУВАТ СЕ И СТАВАТ 
БОЛЕЗНЕНИ

В човешката уста има 
безброй много микроорга-
низми и по тази причи-
на лимфните възли в тази 
зона са постоянно леко по-
дути (колкото да могат да 
бъдат напипани лесно), но 
въобще не е нормално да са 
болезнени. Ако са болезнени 
и подути повече от нор-
мално, това е сигурен при-
знак, че нещо не е наред.
Подуването не е заболява-

не само по себе си, а симп-
том на някое заболяване. 
Подуването без болка по-
някога е по-опасно, защото 
е симптом за по-сериозен 
болестен процес, протичащ 
в организма. Подуването на 
лимфните възли в лицево-
челюстната област е при-
чинено най-често от 

ЗЪБНА ИНФЕКЦИЯ

То може и да е единстве-

ният симптом за такава 
инфекция. Безразборното 
приемане на антибиотици в 
такива случаи е много вред-
но. Благодарение на антиби-
отиците отокът на лимф-
ния възел наистина спада, 
но пък по този начин се 
маскира причината за не-
говото подуване. Антиби-
отикът не елиминира при-
чината за подуването на 
лимфния възел, а само леку-
ва симптома.

При остра, внезапна и 
бързоразвиваща се ин-

фекция в лицево-челюстна-
та област усещаме лимфни-
те си възли подути, окръг-
лени, болезнени, еластични 
и напрегнати. С развитие-
то на инфекцията те гу-
бят контурите си, омек-
ват и кожата над тях се 
зачервява. Възможно е и 
телесната температура да 
се повиши над 37 °С! 

При хронично и бавно 
развитие на инфекцията 

лимфните възли са слабо 
болезнени, често са срасна-
ли с кожата и образуват 
към нея каналче, от кое-
то периодично изтича гной. 
Ако каналчето се затвори 
(например вследствие прие-
мане на антибиотик, защо-
то той потиска инфекция-
та, а като няма инфекция, 
няма и гной, и каналчето се 
затваря), кожата хлътва и 
върху нея се образува белег 
(цикатрикс). 

ЛЕЧЕНИЕТО 
на възпалените лимфни въ-
зли е поетапно. Първата 
стъпка е да се излекува 
първичната инфекция (бо-
лният зъб) – прави се път 
за гнойта (ако се е образу-
вала такава) и в краен слу-
чай (ако много се налага) се 
прилагат и антибиотици.
Лимфните възли се въз-

паляват и при общи забо-
лявания като грип и други 
вирусни заболявания като 
херпес, шарка, СПИН и др. 
Увеличените, но неболезне-
ни лимфни възли могат да 
са симптом за метастази, 
рак на кръвта или лимфа-
та. Затова точната, бър-
за и сигурна диагноза поня-

кога е от решаващо значе-
ние за начина и изхода на 
лечението на това на пръв 
поглед безобидно заболява-
не. Не трябва да се забра-
вя, че при увеличени лимф-
ни възли максимално бързо 
трябва да се търси причи-
ната за това. Ако такава 
не се открие до 2 седмици, 
лимфният възел се изваж-
да под упойка и се дава на 
хистолог за диагностицира-
не. Ранната диагноза и ран-
ното лечение са почти ви-
наги сигурни гаранции за оз-
дравяване!

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

ПОДУВАНЕ 
НА ЛИМФНИТЕ 
ВЪЗЛИ
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Ф
ранцузойката е еталон не 
само за изящество и стил, 
но и за идеална фигура. 
Тайната на френската 

стройност е една особена система 
на хранене. Не е случайно, че имен-
но във Франция изкуството на кули-
нарите се цени не по-малко от „изку-
ството“ на група диетолози да със-
тавят полезно диетично меню от ис-
тински деликатеси. Мантиняк, Шено, 
Руже, а сега и Годар са все прочути 
френски специалисти по правилно хра-
нене, успели да спечелят почитате-
ли на своите „диети“ по цял свят. 
При това както сред мъжете, така 
и сред жените.  

НЕУТРАЛИЗИРАЙ ТОВА!
В основата на системата на хране-

не на Годар, наречена още неутрали-
зация на калориите, е идеята, че за 
натрупването на излишно тегло е ви-
новна не само калорийността на про-
дукта, а също и скоростта, с която 
този продукт се храносмила и усвоя-
ва от организма. 
Действително има разлика между ко-

личеството калории и това, как се ус-
вояват продуктите. Да вземем за при-
мер кой да е десерт – ако го сервира-

те 
преди 
основното 
ястие, той 
ще окаже 
з н а ч ител но 
по-малко вли-
яние на фигу-
рата ви, от-
колкото ако 
го изядете 
след основното 
блюдо. Естестве-
но, неговата енергий-
на стойност е неизмен-
на величина. Но в първия 
случай сладкото стимулира отделяне-
то на стомашен сок и благоприят-
ства целия процес на храносмилане, а 
във втория случай само се отлага във 
вид на мазнини. 
Ако захарта постъпи в организма 

заедно с голямо количество фибри и 
растителни мазнини, тогава въглехи-

дратите ще бъдат един вид „обез-
вредени“: храносмилането се забавя и 
опасността на излишните калории за 
фигурата значително намалява. Така 
чрез един продукт неутрализираме 
калоричността на друг. Основните 
неутрализатори в диетата на Годар 

ОТКРИЙ И ОТКРИЙ И 
ОБЕЗВРЕДИОБЕЗВРЕДИ

УМОРИХТЕ ЛИ СЕ ДА БРОИТЕ КАЛОРИИ? 
ЗНАЧИ Е ВРЕМЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА 
ГИ НЕУТРАЛИЗИРАТЕ! НО НЕ КАТО СЕ 
ПОДЛОЖИТЕ НА ЖЕСТОКА ДИЕТА, А КАТО 
СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ НОВАТА СИСТЕМА НА 
ХРАНЕНЕ НА ДОКТОР КЛОД ГОДАР, В КОЯТО 
ЦЯЛ СВЯТ СЕ ВЛЮБИ.

Бела, брой 8 (138), 200940



са зеленчуците. Те действат в две 
основни направления: 

 забавят постъпването на въглехи-
дратите в кръвта, влезли в организма 
чрез храната, съдържаща скорбяла, и 
същевременно неутрализират дейст-
вието на самата скорбяла  предпаз-

ват организма от редица нежелани 
ефекти, дължащи се на консума-
цията на белтъчини и мазнини. 
Клод Годар изчислил колко кило-

калории съответстват на 1 г фи-
бри в различните зеленчуци. Кол-

кото по-малка е тази цифра, тол-
кова по-силен е „неутрализиращият“ 
ефект на зеленчука. На различните 
зеленчуци Годар присъдил и балове от 
1 до 5. „Отличниците“ в тази сис-
тема не се оказали чак толкова мно-
го: зеленият фасул, зелената салата 
и руколата. В групата на „двойка-
джиите“ попаднали доматите, праз 
лукът, морковите, цвеклото и пат-
ладжанът. 

ОБЯД ПО ПРАВИЛАТА 
Системата на Годар е лесна както 

за разбиране, така и за спазване. 

1. При всеки прием на белтъчини 
и въглехидратни храни трябва 

да се изяжда голямо количество зе-
ленчуци.

2. Колкото по-висока е калорич-
ността на основните ястия, 

—ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ìÃ‡ÍÂ‰ÓÌËˇî 44
(–ÛÒÍË Ô‡ÏÂÚÌËÍ),
ÚÂÎ. 02/ 951 59 34
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ЗЕЛЕНЧУКОВА АРИТМЕТИКА
ПРОДУКТ КАЛОРИЧНОСТ 

в 100 г

ФИБРИ 

в 100 г

КОЛИЧЕСТВО 

КАЛОРИИ 

за 1 г фибри

БАЛ

ПРАЗ ЛУК 60 2,7 22,2 1

ДОМАТ 27 1,5 18 1

МОРКОВ 45 1,9 23,7 1

ЦВЕКЛО 27 2,9 9,3 1

КРАСТАВИЦА 13 0,7 18,6 1

ПАТЛАДЖАН 27 1,5 18 1

АСПЕРЖИ 19 1,3 14,6 2

ЦЕЛИНА 17 1,4 12,1 2

РЯПА 27 1,8 15 2

ЧУШКА 27 2,0 13,5 2

ТИКВИЧКА 20 1,6 12,5 2

ЗЕЛЕ 21 1,7 12,3 2

ЦВЕТНО ЗЕЛЕ 24 1,8 13,3 2

МАРУЛЯ 20 2,1 9,5 3

КОПЪР 39 4,3 9,1 3

БРОКОЛИ 31 3,3 9,4 3

РЕПИЧКИ 17 2,2 7,7 4

СПАНАК 23 2,7 8,5 4

БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ 24 3 8 4

ЗЕЛЕНА САЛАТА 15 3 5 5

РУКОЛА 12 2,6 4,6 5

ЗЕЛЕН ФАСУЛ 12 2,6 4,6 5



толкова по-голямо количество зелен-
чуци трябва да включим в дневния 
си режим. На всяка порция белтъч-
ни или въглехидратни храни се падат 
3–4 порции зеленчуци. За „неутрализа-
ция“ на най-калоричните храни се из-
ползват зеленчуци с най-нисък бал. 

3. С приближаването на вечерта 
трябва да се консумират проду-

кти с по-нисък гликемичен индекс.
Ако спазвате този режим на хране-

не, ще отслабнете с 3–4 кг за един 
месец. Но най-важното е, че няма да 
ви се удаде никакъв шанс да наруши-
те основната заповед на балансирано-
то хранене: да не смесвате въглехи-
драти с белтъчини. Двете групи про-
дукти се намират от двете страни 
на скалата на Годар и затова не им 
е съдено да се срещнат във вашата 
чиния. А продукти като хляб, слад-
киши, шоколад въобще не са включе-
ни в таблицата. В качеството на де-
серт Годар предлага нискомаслено ки-
село мляко, плодове и сирена. На слад-
кото му е разрешено да се появява 
на масата ви преди всичко на обяд 
и много рядко на вечеря. Всеки де-
серт трябва да е един вид поощре-
ние за правилно подбраното основно 
ястие. Ако сте дръзнали да съвмес-
тите несъвместимото в основното 
хранене, ще трябва да се откажете 
от сладкото. 
Другото положително качество на 

тази система на хранене е присъст-

вието на голямо количество зеленчу-
ци в хранителния ви режим. Както 
е известно, в тях се съдържат мно-
го фибри (целулоза), които много бър-
зо водят до чувство за ситост. В 
същото време общото количество на 
калориите на дневния ви режим зна-
чително намалява благодарение на зе-
ленчуците. Ако спазвате този режим 
на хранене, ще ви е много лесно всеки 
ден да приемате по около 1200–1500 
калории. А ако се храните така, зна-
ете, че се отслабва!

ИНДЕКСАЦИЯ НА ТЕЛАТА 
Системата на Годар е базирана на 

популярната теория за гликемичния 
индекс (ГИ). Припомняме ви, че ГИ е 
показател за повишеното ниво на за-
хар в кръвта в зависимост от този 
или онзи консумиран продукт. Тоест 
такива продукти като бял хляб, шо-
коладови бонбони и пържени карто-
фи, които рязко повишават нивото 
на захар и се усвояват бързо от ор-
ганизма, имат висок гликемичен ин-
декс. Нисковъглехидратните зеленчу-
ци съдържат повече фибри, които се 
храносмилат по-бавно и се усвояват 
значително по-бавно, което означава, 
че ГИ на тези продукти не е много 
висок. Но за разлика от другите ди-
ети, основани на ГИ, системата на 
Годар е основана на способността на 
фибрите да понижават или „неутра-
лизират“ гликемичния индекс на съ-
пътстващите ги продукти. Тя рабо-
ти безупречно.

ЗАКУСКА
 Омлет с аспержи

 Чаша черно кафе

ВТОРА ЗАКУСКА
 Зеленчукова салата (карфиол, крастави-

ци, нарязани на сламки, голяма връзка маг-

даноз, зелена салата), подправена с малко 

зехтин, сол и черен пипер

 Кисело мляко с ягоди или други плодо-

ве по избор

ОБЯД
 Салата от моркови, подправена с 1 с. л. 

кисело мляко

 Супа минестроне

 Пилешки гърди на грил с голяма чиния 

зелена салата, смесена с малко домати, 

малко чушки и малко целина

 1 ябълка

ВЕЧЕРЯ
 Свинско печено с гарнитура от зеле-

на салата

1 ДЕН ПО ГОДАР
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Вече две години на българския пазар фирма 
„СВС 98“, дългогодишен производител на пилеш-
ки продукти „ Пилето Росо“, налага марката на 

френския производител на пилета „ДЮК“, отглежда-
ни в български ферми според френското ноу-хау – DUC 
– Франция. 

Яйцата се снасят от специално внесена в България по-
рода родителски стада, същите, които се използват и във 
Франция. Излюпват се у нас и пилетата се отглеждат в 
български ферми. Изборът на ферми за отглеждането 
на пилетата преминава през оценката на DUC – Фран-
ция.

Пилето „ДЮК“ (DUC) е порода, създадена между 
бройлер и домашно пиле преди 17 години във Франция 
и се предлага за първи път преди две години на българ-
ския пазар от фирма „СВС 98“ в партньорство с френс-
ката фирма DUC.

На световния пазар на пилета са представени основно 
три вида – индустриален бройлер, фермерско (или до-
машно) пиле и хибрид между двете. Фермерското пиле 
се отглежда на открито минимум 86 дни и също се хра-
ни със 100% растителна храна. По тези причини то е и 
най-скъпо, но пък структурата на месото му е по-жила-
ва. Кръстоската между бройлер и домашно пиле комби-
нира по-ниската себестойност на бройлера и само поло-
жителните качества на фермерското пиле – природосъ-
образното му храненене и отглеждане и домашния вкус 
на месото му. Цената на килограм охладено цяло пиле 
„ДЮК“ (DUC) в търговската мрежа е с около 20% по-ви-
сока от тази на бройлера.

В замяна потребителят получава много повече – по-
здравословно и екологично чисто пилешко месо. Пи-
летата се отглеждат по-дълго време – средно 56 дни. За 
сравнение, индустриалният бройлер расте между 35 и 
40 дни. Пилетата „ДЮК“ (DUC) се хранят със 100% рас-
тителна храна без добавка на антибиотици, животински 
мазнини и стимулатори на растежа. Заради специал-
ната си порода и по-високото съдържание на царевица 
в храната му при отглеждане цветът на пилето „ДЮК“ 
(DUC) е по-жълт. Храната, с която се отглеждат тези пи-
лета, е 100% естествена – растителна храна, богата на ца-
ревица, минерали и витамини. Пилетата „ДЮК“ се от-
глеждат по специална система за контрол на качество-

то, при перфектна хигиена и оптимални условия за раз-
витие. Изключително важeн факт е, че в храната на тези 
пилета не се добавят антибиотици.

Пилето „ДЮК“ (DUC) се отличава с богат вкус, стег-
нато крехко месо, фина кожа, превъзходна за консума-
ция структура на месото, малко мазнини и леки кости. 
Неслучайно се казва, че то е специално отгледано за це-
нители. Две поредни години вкусовите качества на пи-
летата DUC са получавали златен медал на Общия сел-
скостопански конкурс във Франция. Освен за печене пи-
лето „ДЮК“ (DUC) е много подходящо за супи и готве-
ни ястия, а вкусът му напомня на този на пилетата, кои-
то консумирахме в доброто старо време. Свежият жълт 
цвят на кожата му не се дължи на отлагането на мазни-
ни. Този цвят е породен белег и се получава от по-бога-
тото отлагане на каротин (провитамин А – същия, кой-
то оцветява морковите и плодовете и придава крема-
вия цвят на пролетното краве мляко). Цветът на пилето 
„ДЮК“ (DUC) е признак на специалната порода, приро-
досъобразно хранене по време на растежа и използвани 
100% естествени растителни храни.

В днешните условия не е никак маловажен фактът, с 
какво се храним ние, хората. Ние сме това, което ядем. 
Затова и произходът на храната, която консумираме, 
има голямо значение. 

За първи път у нас именно фирма „СВС 98“ си постави 
задачата да отглежда по-различни, вкусни и здравослов-
ни пилета. С цената на сериозен пазарен и икономиче-
ски риск, но и с грижа за здравето и удовлетворението 
на потребителя.
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У
ж безобидни, те могат да по-
влекат след себе си редица не-
приятни последствия. Ако не 
им обърнете своевременно вни-

мание, настинката, паренето в гър-
лото, кашлицата и болката в ухото 
могат да засегнат други важни ор-
гани и системи (като сърдечносъдо-
вата например). Затова към лечение-
то е по-разумно да се отнесете се-
риозно.
Предлагаме ви няколко рецепти от 

народната медицина за лечение на раз-
лични видове простуди. Нека да на-
помним, че народните лекове не за-
местват предписаното от специа-
лист лечение. Съветваме ви да при-
лагате народната медицина едновре-
менно с традиционната. Това ще ви 
гарантира светкавично оздравяване. 

ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕ 
НА УШИТЕ (ОТИТ)

ЦЕЛИ ЛИМОНИ При такива оп-
лаквания народните лечители съ-

ветват да се яде (по няколко пъти 
на ден) лимон заедно с кората. 

ТАМПОНИ ЗА УШИ, НАПОЕНИ 

СЪС СОК ОТ КРОМИД ЛУК За да 
облекчите болката в ухото, изцедете 
сока от глава кромид лук, навлажнете 
с него памучни тампони и ги поста-
вете в ушите преди лягане. Можете 
да преспите с тях. 

ЧАО НА АНГИНАТА

КОМПРЕС ОТ ДОМАШЕН САПУН, 

ЧЕСЪН И ТЕРПЕНТИНОВО МАС-

ЛО Настържете парче домашен сапун 
на дребно ренде. Пасирайте 1 средно 

голяма глава чесън. Разбъркайте чесъна 
със сапунените стърготини. Добавете 
малко терпентиново масло и поставе-
те получената каша в носна кърпа или 
в парче мек плат. Завържете така, че 
съдържанието да не може да излиза на-
вън. Наложете болното гърло с така 
приготвения компрес и отгоре стегне-
те компреса с топъл вълнен шал. Пра-
вете такива компреси, докато призна-
ците на болестта отшумят. 

Google каза за...
...терпентиновото 
масло
Между художниците в България терпенти-

новото масло се нарича само „терпентин“. 

Но това популярно название е погрешно. 

Терпентинът е балсам, който изтича от иг-

лолистните дървета във вид на гъста теч-

ност. Терпентиновото масло се добива от 

този балсам чрез дестилация (подобно на 

ракията от плодовата каша). Терпентино-

вото масло има голямо приложение, а сами-

ят терпентин – почти никакво. От балсама 

на морския бор (pinus pinaster), който расте 

покрай източните брегове на Средиземно 

море и Бискайския залив, се добива най-ка-

чественото терпентиново масло. От него 

© forca – Fotolia.cof

лятотолятотоПРОСТУДИ 
ПРЕЗ

ТОВА, ЧЕ НАВЪН Е ТОПЛО, НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СМЕ ЗАСТРАХОВАНИ СРЕЩУ РАЗЛИЧНИ 
ВИДОВЕ ИНФЕКЦИИ. НЕ СМЕ ЗАСТРАХОВАНИ И ОТ СОБСТВЕНАТА СИ НЕБРЕЖНОСТ 
ПРИ ИЗБОРА НА ПОДХОДЯЩИ ДРЕХИ ЗА ВЕТРОВИТО ИЛИ ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ НАПРИМЕР. 
КАК ДА СЕ СПАСИМ ОТ ЛЕТНИТЕ НАСТИНКИ И ИНФЕКЦИИ?
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се получава т. нар. френско терпентино-

во масло. Така че когато купувате терпен-

тиново масло от аптеките, искайте двойно 

пречистено, френско.

ГАРГАРИ С ЙОД В чаша топла 
вода разтворете 1 ч. л. йодира-

на сол и 4 капки йод. С този разтвор 
правете гаргари 7–8 пъти дневно. 
Преди всяка процедура приготвяйте 
нов, пресен разтвор.

ГАРГАРИ С ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ В 
чаша топла вода разтворете 1 ч. 

л. натурален ябълков оцет. Правете 
гаргара с разтвора колкото е възмож-
но по-често. Усилията ви ще бъдат 
възнаградени.

НАСТОЙКА ОТ КАРАМФИЛ И 

КОНЯК 5 г карамфил залейте с 
200 г коняк и оставете настойка-
та да престои 1 ден. В продължение 
на седмица всяка сутрин и вечер на-
капвайте по 3–4 капки от нея върху 
възпалените сливици. Ако ще прилага-
те лечението на дете, разредете на-
стойката с вода в съотношение 1:1.

АКО СТЕ СИ ЗАГУБИЛИ ГЛАСА

НАСТОЙКА ОТ ХРЯН 1 парче 
хрян (настърган) залейте с 1 чаша 

вряла вода, добавете 1 ч. л. захар и 
оставете сместа да престои 30 мин. 
Пийте я охладена – по 1 с. л. 3 пъти 
дневно.

АКО ВИ МЪЧИ КАШЛИЦА 
ще ви помогнат следните изпитани 
рецепти.

ОТВАРА ОТ МЕД, ОРЕХИ И БЪЗ 4 
ореха, счукани заедно с черупки-

те, 1 с. л. мед и 1 с. л. бъз залей-
те с 1/2 л вода и кипнете на кот-
лона. Оставете течността да кък-
ри на бавен огън в продължение на 
20 мин. След това прецедете отва-
рата и изпивайте от нея по 1 с. л. 
3 пъти дневно. 

ВОДА С ЙОД Преди сън изпивай-
те 1 ч. ч. гореща вода, в която 

предварително сте разбъркали 3 кап-
ки йод.

СОК ОТ ЧЕРНА РЯПА За целта 
настържете черната ряпа на дреб-

но ренде и отцедете сока от на-
стърганата маса. Добавете му мед 
(на всяка супена лъжица сок по 100 г 
мед). Приемайте по 2–3 с. л. от про-
тивокашлишчното средство 3 пъти 
дневно (20 мин преди хранене).

ЧАЙ ОТ ПОДБЕЛ Залейте 2 с. л. 
листа подбел с 1 ч. ч. вряла вода, 

оставете настойката да престои 20 
мин, след което я прецедете. Пийте 

я като обикновен чай, но без бискви-
ти и шоколадови бонбони в добавка.

ВЪЗГЛАВНИЦА ОТ КОПРИВА 
Наберете по-млада прясна коприва 

(голямо количество!), измийте я, под-
сушете я и напълнете с нея калъфка 
за възглавница. Поставете копривена-
та възглавница (затоплена предвари-
телно) върху гърдите си и преспете 
с нея една нощ. 

НАСТОЙКА ОТ МАГАРЕШКИ 

БОДИЛ Залейте 4 с. л. магарешки 
бодил с 4 чаши вряща вода и оста-
вете настойката да престои 2 часа. 
Прецедете я и пийте по половин чае-
на чаша от нея 5–6 пъти дневно. 

ПРЯСНО МЛЯКО И МАКОВО 

СЕМЕ 3 ч. л. маково семе залей-
те с 1 ч. ч. горещо мляко. Оставете 
сместа да престои малко, прецедете 
я и изпийте. 

СПАСЕНИЕ ПРИ ЗАПУШЕН НОС

ЗМИЙСКО МЛЯКО (Chelidonium 
majus) Накапвайте сок от жълте-

ниче (змийско мляко) в носа. Легне-
те по гръб, повдигнете брадичката и 
капнете 1–2 капки в едната ноздра. 
Ще усетите пощипване в ноздрата. 
Когато пощипването отмине, капне-
те сок и в другата ноздра. Останете 
още малко в легнало положение.

Google каза за...
...змийското мляко
Змийското мляко е от 30 до 80 см високо, 

разклонено растение, което цъфти от май 

през цялото лято, та чак до есента. Лис-

тата му са назъбени и приличат на дъбови-

те. От стъблото и основния корен изтича 

оранжево-жълт гъст сок. То обича предимно 

южните горски окрайнини, зидовете, огра-

дите и насипищата. Колкото и да е сухо ля-

тото и колкото и да са изсъхнали южните 

горски склонове, от растението ще изтече 

въпреки това обилно количество от гъстия 

оранжево-жълт сок. Змийското мляко може 

да се намери и през зимата, когато всичко 

е покрито със сняг, стига обаче да сме за-

белязали местонахождението му.

СИНАПЕНИ ПЛАСТИРИ (продават 
се в аптеките) Те ще ви помогнат, 

ако вземете мерки в самото начало 
на настинката. Преди лягане залепете 
по един синапен пластир на петите и 

отгоре обуйте чорапи. Останете със 
синапените пластири в продължение на 
2 часа. След това ги отлепете и похо-
дете 10 мин, обути в памучни чорапи. 
Може да сипете в чорапите си малко 
сух синап и да преспите така. 

Google каза за...
...синапа
Лечебните свойства на това растение се 

признават и използват както от народна-

та, така и от научната медицина. Синапът 

се прилага най-вече като дразнещо сред-

ство, което предизвиква нахлуване на кръв 

към болното място, затопля, подобрява кръ-

вообращението и лекува възпалителния про-

цес. Освен това той дразни рефлектор-

но дихателния център и подобрява диша-

нето. Много ефикасно средство е против 

хрема по тази причина. Най-често се прила-

га външно под формата на лапи на различни 

части от тялото при простудни състояния, 

бодежи, бронхити, пневмонии, ревматизъм, 

лумбаго, артритни болки и др. Много по-ряд-

ко се използва вътрешно (смесено с мед) 

при бронхити, за стимулиране на жлъчната 

секреция и др. 

Впрочем синапеното зърно е увековечено в 

Библията. В една от своите притчи Хрис-

тос казва: „Царството небесно прилича на 

синапово зърно, което човек взе, та посея 

на нивата си, което е най-малко от всички 

семена, но кога израсте, бива по-голямо от 

всички злакове и става дърво, тъй че пти-

ците небесни прилитат и се подсланят под 

клоните му.“ (Матей, 14:31–32)

СОК ОТ АЛОЕ 3–4 пъти на ден 
капвайте във всяка ноздра по 4–5 

капки пресен сок от алое. 
ПРОЧИСТВАНЕ НА НОЗДРИТЕ С 

ДОМАШЕН САПУН За профилак-
тика на проходимостта на носа мо-
жете да почиствате ноздрите си с 
домашен сапун, като след това ги из-
плаквате обилно с вода. Този начин 
може да помогне и в начален стадий 
на настинка.  

Универсална рецепта 
срещу простуди
2 с. л. сушени малини залейте с 1 ч. ч. вряла 
вода. Оставете да кисне 15 мин, добавете 1 
с. л. мед, разбъркайте и изпийте преди лягане.
Пазете се и помнете, че доверието към зна-
нията на предците ни е „ключ“ към здрав и 
хармоничен живот. 
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Н
аблюдавате с нескрита 
завист младите стройни 
момичета на плажа и се 
вайкате за отпуснато-

то си коремче. Каквато и да е 
причината да го имате (раждане 
на дете, напълняване), не се от-
пускайте и не се успокоявайте, 
че целият бански ще скрие про-
блема ви. Предлагаме ви програма, 
с помощта на която за 2 седмици 
ще приберете корема.

Очистете се 
от шлаката

Оказва се, че с напредване на въз-
растта в червата ни започва да се 
натрупва и задържа голямо количе-
ство шлака, която започва да се раз-
лага, отделяйки в организма всякак-
ви гадости/отрови. За да се защи-
ти от тези мръсотии, организмът е 

принуден да обезопаси стомаха, чер-
ния дроб и детеродните органи с ба-
риерен водно-мастен слой. Той служи 
като буфер и попива всички тези от-
рови в себе си. 
Елементарно, Уотсън! Тази водно-

мастна защита, която дава на орга-
низма възможност да работи нормал-
но, натрупва обем в стомаха. За да 
го приберете, не са ви нужни никак-
ви диети, никакво гладуване. Важно е 
просто да помогнете на организма да 
се самоочисти. Как точно? 

С помощта на клизми 
Ако искате да приберете корема, 

е необходимо да оставите настрана 
предразсъдъците за неприятността 
на този метод. Забравете за клизми-
те, препоръчвани от различните са-
лони и кабинети, които с 40 литра 
вода, прекарани през две тръбички, 
отмиват микрофлората. Клизмата за 
редуциране на стомаха се прави най-
много с 2 л вода с разтворена в нея 
1 ч. л. сол. Тя прочиства перфект-

но стомашно-чревния тракт, елими-
нира шлаката и по този начин на-
малява обема на корема. Защото от-
вежда навън ненужната мастна и во-
дна защитна бариера, образувана око-
ло органите на храносмилането, чер-
ния дроб и далака. 
Ако правите клизми през ден в про-

дължение на две седмици, ще започне-
те да губите както килограми, така 
и сантиметри от талията си. Резул-
татът ще ви изненада приятно – за 
14 дни без диети можете да свали-
те 6 кг и да намалите талията си 
с цели 10 см. 
На по-следващ етап може да напра-

вите прочистване и на черния дроб. 
Това още повече ще прибере корема. 
Преди да пристъпите към този вид 
очистване обаче, задължително тряб-
ва да се консултирате със специа-
лист. 

Упражнения срещу 
образуване на стрии

Заниманията със спорт ще ви по-

могнат да възвърнете мускулния то-
нус, както и тонуса на разтегнатата 
кожа. Кожата не е гумена и ако вие 
решите да прибирате корема с помо-
щта на клизми, тоест бързо, е много 
вероятно по кожата ви да се появят 
стрии, което е доста неестетично. 
За да не ви се случи това, правете 
специални упражнения за коремната 
област. Те са лесни и известни на 
всички – коремни преси и упражнения 
с обръч. Въртенето на обръч загрява 
мускулите на талията, рязко усилва 
кръвообращението и съответно об-
мяната на веществата в коремната 
мускулатура и в кожата. Обръчът ма-
сажира мускулите на корема, като по 
този начин ги подготвя за по-тежки-
те усилия при коремните преси. 
След като повъртите обръча, прис-

тъпете към коремните преси. За да 
ви е по-лесно да ги изпълнявате, мо-
жете да застопорите краката си под 
дивана. Не се налага да ги правите 
като мъжете – с високо повдигане 
на торса. Няма никакъв смисъл. Съв-
сем достатъчно е да го повдигате 
под ъгъл 45 градуса от пода. Важни 
са темпото и количеството повторе-

ния. Дори да ви се струва невъзмож-
но, стиснете зъби и направете поне 
по 50 повторения в първия „рунд“. 
Когато мускулите ви укрепнат и 50 
преси са ви малко, увеличавайте ко-
личеството им, докато стигнете до 
100. След като направите 50 преси, 
отново повъртете малко обръч. Ако 
имате сили, направете още 50 преси 
и завършете с въртене на обръч. Из-
пълнението на тези упражнения няма 
да ви отнеме повече от 15 минути 
на ден. 

Без грам мазнини
Ако искате бързо да приберете ко-

рема, не е необходимо да гладувате. 
Достатъчно е само да изключите 
мазните храни от менюто си. Зна-
ете кои са те. Ако не знаете, че-
тете етикетите на храните, които 
купувате! 
Пийте колкото се може повече теч-

ности. Това условие е задължително, 
без значение колко добре работи ва-
шата отделителна система. 

Глътни корема!

КАК да постигнем 
плосък корем за 
2 седмици, но не 
само с упражнения
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МАЛКО или МНОГО СЛЪНЦЕ
В ПРОЦЕСА НА ЦЯЛАТА ЕВОЛЮЦИЯ СЛЪНЦЕТО Е БИЛО НАД ГЛАВИТЕ НИ, НО КАК ТАКА ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ НАСАМ ТО ИЗВЕДНЪЖ 

СТАНА НАШ ВРАГ? НЕ СИ ЛИ СПОМНЯТЕ БЛИЗКОТО МИНАЛО, КОГАТО НИ АГИТИРАХА, ЧЕ СЛЪНЦЕТО Е ЗДРАВЕ?

П
рез последните 300 години про-
дължителността на човешкия 
живот значително нарасна. Във 
времената, когато тя е била 

средно 30–40 години, човешкият орга-
низъм просто не е имал време да на-
трупа опасно за живота количество 
мутации, една от причините за кои-
то се явява слънчевата радиация. За-
това до XIX век лошите последици 
от ултравиолетовото лъчение, като 
рак на кожата, просто не са били из-
вестни на науката. Начинът на жи-
вот обаче напоследък много се про-
мени. Явленията миграция и пътува-
ния на далечни разстояния престана-
ха да бъдат събития и се превърна-
ха в нещо обикновено. Съвременници-
те ни често обитават места, кои-
то не съответстват на техния ге-
нотип. Ярък пример, който доказва 
това твърдение, е, че сред абориге-
ните в Австралия не е регистриран 
нито един случай на рак на кожа-
та, докато сред бялото население на 
този континент той има най-високи-
те показатели в света. 
Още през 80-те години на миналия 

век учените откриват връзка между 
изтъняването на озоновия слой и по-
качващото се ниво на слънчева радиа-
ция. И само през последните 15 годи-
ни те започват да обръщат по-специ-
ално внимание на дългосрочните риско-
ве, които крие излагането ни на слън-
це. Но ако пропуснем този факт, 
слънцето си остава безценен съ-
юзник в усилията ни да подо-
брим здравето си, при усло-
вие че го използваме пра-
вилно. 

ОБНОВЯВАНЕ 
НА КЛЕТКИТЕ

Ние стареем както 
от излишъка на слън-
чеви лъчи, така и от 
техния недостиг. В 
действителност слън-
чевата енергия сти-
мулира обновяването 
на кожата (регенератив-
ните процеси) и ускоря-
ва синтеза на колагенови и 
еластинови влакна. 

ТУК ИНФРАЧЕРВЕНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ (ИН-

ФРАЧЕРВЕНАТА СВЕТЛИНА) ИГРАЕ ИЗКЛЮЧИ-
ТЕЛНО ВАЖНА РОЛЯ – НЕГО КОЖАТА ВЪЗПРИЕ-
МА ПО-РАНО ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВОТО И ЗАПОЧВА 
ДА МОБИЛИЗИРА ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ ЗАЩИТНИ 
МЕХАНИЗМИ СРЕЩУ СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ. 
Всяка сутрин до повърхността на 

Земята достигат първо инфрачерве-
ните лъчи, а след това – ултравиоле-
товите. Първите играят ролята на 
предупредителни сигнали за старти-
ране на подготовката на живите ор-
ганизми за среща с вторите. 

СИНТЕЗ НА ВАЖНИ ВЕЩЕСТВА

Общоизвестно е, че ултравиолетово-
то излъчване стимулира производство-
то на витамин D. Той се синтезира 
само под въздействието на слънчеви 
лъчи и точно затова се образува из-
ключително в кожата – органа, който 
получава максимално количество свет-
лина. Този витамин е изключително 
важен, доколкото от него зависи ус-
вояването на калция. В това си ка-
чество витамин D се явява отговорен 
за здравината на човешките кости, но 
това не е всичко. Той има важно зна-
чение и за имунната система, подо-
брява работата на сърдечносъдовата 
система и влияе положително върху 
настроението ни. За да се синтезира 
в кожата оптимално количество ви-

тамин D, е достатъчно през лятото 
да се излагаме на слънце по 15 минути 
всеки ден. През зимата, когато няма 
много слънце, е желателно да приема-
те витамин D на таблети. 

РИТЪМЪТ НА ЖИВОТА

Обмяната на веществата, темпера-
турата на тялото, артериалното на-
лягане, хормоналният баланс – всички 
тези явления са свързани с цикъла на 
смяна на деня с нощта. 

НИВОТО НА НАШАТА ЕНЕРГИЯ ТУ СЕ ПОКАЧ-
ВА, ТУ СЕ ПОНИЖАВА, НАМИРАЙКИ СЕ В ТЯС-
НА ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА 
СПРЯМО СЛЪНЦЕТО.
Някои хора са особено чувствител-

ни към тези промени. През зимата 
те се чувстват уморени и даже де-
пресирани, но затова пък през про-
летта и лятото са в прекрасно на-
строение и в завидна форма. Причи-
ната е проста – слънчевата светли-
на въздейства върху синтезирането в 
организма на някои химически веще-
ства, които влияят на нервната сис-
тема и на поведението ни. Тя влияе 
също така на голяма част от жизне-
новажните човешки инстинкти като 
чувство на глад, сексуален апетит, а 
даже и на желанието за научаване на 
нови неща. 

ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

Слънчевата светлина понижава 
нивото на стрес както при въз-

растните, така и при деца-
та. Предполага се, че този 
ефект също е свързан с 
важната роля на вита-
мин D, който благопри-
ятства усвояването 
на магнезия.

ДЕФИЦИТЪТ ОТ МАГНЕ-
ЗИЙ, КОЙТО Е ТИПИЧЕН ЗА 
ЖИТЕЛИТЕ НА ЗАПАДНИТЕ 
СТРАНИ, ВОДИ ДО ВЛОША-

ВАНЕ НА РАБОТАТА НА НЕРВ-
НАТА СИСТЕМА, БЕЗСЪНИЕ И 

ПОВИШЕНА ТРЕВОЖНОСТ. 
Много хора, оплаква-

щи се от умора, липса на 
енергия или нервност, сами 

даже на подозират, че стра-
дат от липса на слънце. 
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Н
а следващата ни среща Кон-
стантин дойде усмихнат.
– Цяла седмица си представям 

как пукам балона от миналия 
път. Трябва да призная, че ми дос-
тавя голямо удоволствие. Но, честно 
казано, не знам дали това ще ми по-
могне, дали ще ме промени.
– Не. Няма да те промени – отго-

ворих му спокойно аз. – Но имам чув-
ството, че очакваш някой (в част-
ност аз) да те промени. Греша ли? 
Той се замисли и после каза:
– Сега, като го казваш, ми се виж-

да нелепо. Но дълбоко в себе си като 
че ли го очаквам. Идвам тук, правиш 
някакви неща с мен, плащам си и си 
тръгвам друг човек – успял, самоуве-
рен, наперен. Май очаквам да напра-
виш такава магия. 
– Каквито и пари да платиш, само-

чувствие не се купува. 
– Не мисля, че си права. Животът 

сочи друго. Аз не съм нито матери-
алист, нито сноб – познаваш ме. Но 
ако имах пари, самочувствието ми 
щеше да е друго. 

БОГАТСТВОТО ПОДОБРЯВА 
САМОЧУВСТВИЕТО 

Когато си богат, си независим. Пре-
димството ти е, че можеш да имаш 
с лекота неща, които другите не мо-
гат. Можеш да си купиш дори добро 
отношение и уважение. Хората се 
респектират от богатството. Пък 
и с Мария нямаше да свършат така 
нещата, ако имах пари... 
– Ще поговорим и за Мария, но за 

богатството и самочувствието не си 
прав. Да, ако имаш пари, си успял в 
известен смисъл. Защото си успял да 
решиш финансовите си въпроси (макар 

че не е изключено и някой друг да ти 
ги е решил). Успехът повишава самоо-
ценката. Прав си и за това, че парите 
дават предимства. Но когато човек е 
неуверен в собствената си стойност, 
т.е. има ниско самочувствие, той не-
прекъснато търси доказателства за 
своята ценност. Такъв човек има по-
стоянна нужда да подхранва усещане-
то си за превъзходство и се стреми 
да доминира над другите – по негов си 
начин, разбира се. Ако този начин са 
парите, той определено е на път да 
ги загуби. Защото винаги ще се намери 
някой, който ще има повече от него. 
И появата на този някой той ще въз-
приеме като загуба на надмощието, ко-
ето му е жизненоважно. Сега пред него 
се откриват два пътя: или да допус-
не отровните за него мисли „не стру-
вам, не ме бива, другият е по-добър от 
мен“, или да се впусне в „наддаване“. 
До следващия път, когато отново ще 
се озове пред същия избор.
–  Добре, да оставим парите. И без 

това ги нямам. Разбирам, че се оп-
итваш да ми обясниш някакъв прин-
цип, но не мога да го свържа с неща-
та в работата ми, откъдето тръгна 
всичко. Там реално аз не „наддавам“, 
а просто губя. 

КАКВА Е ВИНАТА НА 
САМОЧУВСТВИЕТО МИ ТУК?

– Искам да вметна, че това, кое-
то простичко наричаме „ниско само-
чувствие“, всъщност не е никак прос-
то нещо. То е като ненаситен хищ-
ник, който непрекъснато ни кара да 
правим неща, с които да си доказва-
ме, че не сме нищожества. Тези неща 
могат да имат и напълно противо-
положен характер. От една страна, 

този, който е несигурен в себе си, 
има постоянна нужда да триумфира 
над другите. Непрекъснато има нужда 
да доказва на себе си и на останали-
те, че го бива, че е добър в нещата, 
които прави. В работата се стреми 
винаги да направи нещо голямо, за да 
е по-добър от другите. 

СТАРАЕ СЕ ДА БЪДЕ 
ВИНАГИ БЕЗГРЕШЕН 

– пак за да е по-добър от другите. Но 
никога не може да стигне върха, защо-
то несъзнаваното му усилие е насоче-
но към успеха като към постигане на 
вътрешно удоволствие, а не към по-
стигане на съвършенство в това, кое-
то прави. От друга страна, такъв чо-
век има тенденцията да бъде „на сян-
ка“. Той е свит, сдържан. Предпочи-
та да не предприема нищо, да не пое-
ма отговорности, да не дава идеи, да 
не проявява инициатива и да не се на-
бива на очи. И полага за това големи 
усилия с една-едничка цел – да избег-
не неуспеха, а не толкова да постиг-
не истински успех. За такъв човек не-
успехът не е етап от успеха. Неуспе-
хът моментално провокира болезнена-
та мисъл „Не ставам за нищо!“ Това 
беше първият принцип на проявление 
на ниското самочувствие, който ис-
ках да ти обясня с примера за пари-
те. Вторият принцип е 

ПРИНЦИПЪТ НА СРАВНЕНИЕТО 
на патологичното съизмерване с дру-
гия. Човекът с ниско самочувствие 
не си казва „Аз съм добър, защото 
също умея разни неща“, а си казва: 
„Аз не струвам, защото другият умее 
нещо по-добре от мен.“ Сравняването 
с другите убива самочувствието. 

„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

Н и с к о 
САМОЧУВСТВИЕ(Продължение от 

миналия брой)
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– Но нали все пак трябва да се срав-
няваме с някого, за да се усъвършен-
стваме – прекъсна ме Константин.
– Винаги ще има някой, който ще 

е по-добър или по-хубав, по-силен, по-
остроумен. Винаги ще има някой, кой-
то ще знае нещо повече или ще е 
надарен с някакъв талант. Няма на-
чин никой никога да не те превъзхож-
да в нещо. А стремежът към усъвър-
шенстване е стремеж да ставаш по-
добър от това, което си в момента. 
А не да ставаш по-добър от други-
те, което всъщност е ужасно криво 
и непостижимо.
– Тогава следва да се примиря, че 

не ставам, и да си живея спокойно, 
така ли?
– Това, в което човекът с ниско са-

мочувствие е най-стабилен, е 

УБЕЖДЕНИЕТО „НЕ СТРУВАМ“ 
И ти все това повтаряш. Е, живе-

еш ли спокойно?
Това беше риторичен въпрос. Аз мно-

го добре знаех, че се чувства ужасно 
и че не живее спокойно. Обнадежда-
ващо беше, че си даваше сметка за 
проблема и че го назоваваше. А това, 
че не знаеше как да промени нещата 
и че понякога проявяваше съпротива, 
беше най-нормалното нещо. За какво 
тогава е психотерапевтът?
– Какво да правя тогава? – прекъс-

на той мислите ми.
– Да, това е! Трябва просто да пра-

виш нещо, за да нямаш ниско само-
чувствие. Аз нямам шанс да те убе-
дя, че струваш. Безполезно е. Ти няма 
да ми повярваш, защото си имаш 
30-годишни солидни доказател-
ства за обратното. Но на пър-
во време не е зле да спреш да 
се сравняваш – това е яма 
без дъно и ти никога няма 
да я запълниш. И няма да е 
зле също да опознаеш сил-
ните си страни. Няма чо-
век, който няма такива. 
Въпросът е дали в живо-
та, който си избрал, за-
лагаш на тях или на ня-
какви други, приети от 
другите за важни. Ва-
жно е също да се раз-
виваш. След като 
виждаш, че дру-

гият знае повече от теб, просто учи. 
След като виждаш, че другият из-
глежда по-добре от теб, постарай се 
да изглеждаш и ти по-добре, отколко-
то в момента. Но ако жена ти твър-
ди, че харесва високите мъже и зато-
ва те напуска, значи това не е била 
твоята жена. Ти няма как да ста-
неш висок 1,99 м. Със сигурност има 
жена, която ще оцени други твои ка-
чества.
– Всичко това може да е така, но 

като се замислих за моя случай в ра-
ботата, виждам, че аз наистина не 
съм точно за там. Положих много 
усилия и 

НАКРАЯ ПАК СЕ ИЗДЪНИХ... 
– Ще се опитам да преразкажа слу-

чая ти, пречупен през призмата на не-
щата, за които си говорихме дотук. 
Какво се е получило с теб на практи-
ка? Работиш си ти по вашия проект. 
Работиш страшно всеотдайно, ден и 
нощ, правиш своето откритие, кое-
то шашва всичките ти колеги. От-
критието ти е от изключително зна-
чение за работата на целия екип и 
за проекта като цяло. Всички те по-

тупват по рамото. Ръководителят 
на проекта те хвали. Ти си изключи-
телно доволен от себе си. В този мо-
мент няма и следа от ниското ти са-
мочувствие. Защото си видял, че те 
бива. Доста! И другите са го виде-
ли. Сега знаеш, че не те смятат за 
некачествен. Идват при теб, поздра-
вяват те, питат те някакви неща, 
обясняваш охотно. И ставаш безкрай-
но добър и отворен. Ти си удовлет-
ворен. Ти триумфираш. Наслаждаваш 
се на значимостта си. Но скоро всич-
ко това ще бъде забравено. Забележи, 
не от другите, а от теб. Постепен-
но всички са погълнати от работа-
та. Нещата влизат в обичайното си 
русло. Ти също продължаваш работа-
та, но започваш да ставаш неспокоен 
и това ти пречи. Твоето 

ГЛАДНО САМОЧУВСТВИЕ 
започва да се нуждае от нова храна. 
За целта му е нужна постоянна оцен-
ка от страна на околните. Така волю 
или неволю се излага на постоянно със-
тезание, наречено „Сравнение и оцен-
ка“. А това е страшно изтощител-
но. Признанието е изключително ва-
жно за неуверения в себе си човек. То 
заглушава грозния глас, който идва от 
дълбините на душата му – „Не стру-
ваш!“. Оттук идва и проблемът с Ма-
рия. Ти имаш нужда тя постоянно да 
подхранва твоето самочувствие, защо-
то я смяташ за значим за теб човек. 
Но каквото и да направи тя, то няма 
да е достатъчно за теб. За беля Сте-
фан открива грешка – малка, но все 

пак важна за работата ви ната-
тък. Грешка, която ти не си ви-
дял. И твоят живот отново е 
вгорчен. Грозни мисли нахлуват в 
главата ти: „Ето, винаги ще се 
издъня. Все нещо не ми дости-
га, колкото и усилия да хвърля. 
Явно просто не го мога и това 
е. Трябва да призная, че не ме 
бива.“ И тук вече попадаш 

В ЛАПИТЕ НА ДЕПРЕСИЯТА

– На практика точно така 
се случи – изстреля той, след 

което замълча и потъна в 
мислите си.

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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помняте ли си на какви игри 
играехте в детството? Има-
ше една такава – вие в роля-
та на майка, която ходи на па-

зар. Зад измисления щанд в магазина 
стои, естествено, вашата приятел-
ка, а вие купувате ли, купувате, при-
бирайки грижливо покупките в пазар-
ската торба на баба. Килограм сире-
не (вместо него пъхате в торбата 
дюлево листо), 1 щафета салам (хоп, 
една клечка в торбата), кутия шоко-
ладови бонбони (едно по-голямо камъ-
че) или пък 300 г кашкавал (в ролята 
на кашкавала – капачка от буркан). 

КОЛКО ОПИЯНЯВАЩО  
беше да пазарувате така, нали?! За-
пазили ли сте това усещане и до 
днес? Къде предпочитате да ходите 
на пазар – в малкото квартално ма-
газинче, където има „почти всичко“, 
или в близкия хипермаркет, където 
наистина има почти всичко, по-прос-
торно е, но пък се блъскате с пове-
че хора? Бонусът е, че по хипермарке-
тите все някой ви предлага за дегус-
тация я боднато на клечка саламче, 
я чашка плодово прясно мляко, я две 
глътчици винце или пък вкусен шоко-
ладов бонбон. А има и промоции. Коя 
жена би издържала на подобни изку-
шения? Аз лично не мога.
Какво обаче чувствате

КОГАТО СТИГНЕТЕ КАСАТА

или, казано още по-точно, след като 
вече сте я подминали? Изсипвате ли 

мислено върху себе си куп обвинения, 
че сте крайно неразумни в пазарува-
нето, че с тези широки пръсти до-
никъде няма да стигнете? 
Не се хабете да се самообвинявате. 

Всички ние, когато влизаме в ролята 
на потребители, още с прекрачването 
на прага на магазина, още с онова ав-
томатично отваряне на входа, задей-
ствано от собствената ни стъпка, 
доброволно ставаме жертви на разни 
внушения – кои по-силни, кои по-сла-
би. Защото някой съвсем целенасочено 
отправя тези внушения към нас. При-
канва ни да влезем в играта му, пред-
лага ни да си играем на пазаруване.
Но ако в онази стара детска игра 

сърчицето ни пърха от вълнение, ко-

гато плащаме на касата с невидими 
пари, сега то първо се разтуптява, 
докато пълним количката, а пред ка-
сата изпада в аритмия, когато из-
вадим истинските банкноти, изкара-
ни от нас с истинска пот на чело 
в продължение на цял един истински 
месец. Тези пари ни се свидят, защо-
то струват ранното ни ставане су-
трин, преумората и дори скандалите 
с колегите ни.

ПСИХОЛОЗИ В СФЕРАТА 
НА МАРКЕТИНГА 

са доказали, че при пазаруването само 
40% от закупените стоки са пред-
варително планирани, а останалите 
60% са купени спонтанно по силата 

ИМА ЛИ НАЧИН ДА НЕ 
ПОПАДНЕМ В КАПАНА 
НА ТЪРГОВСКИТЕ ТРИКОВЕ
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на едно или друго внушение, без да са 
били включени в списъка за пазарува-
не преди това.
Именно на спонтанното пазаруване 

е посветила знанията и уменията си 
голяма група хора, обучени в сферата 
на маркетинга, рекламата и психоло-
гията. Тяхна е идеята и как точно 
да бъдат подреждани стоките в го-
лемите магазини, та да бъдат купу-
вани по-бързо и лекомислено от по-
требителите. Ето какви са техните 
задни мисли.

1.Стоките от първа необходи-
мост, онези, заради които сте 

влезли в магазина, се намират в дъ-
ното на търговското помещение. За 
да стигнете до тях, вие, искате или 
не, минавате покрай рафтовете, от-
рупани с други стоки от пета и шес-
та необходимост, които обаче сякаш 
ви махат и настояват да ги сложи-
те в количката си. И вие си казвате: 
„Нали и кафето скоро ще свърши, пък 
и бисквитки ще трябват за него, пък 
и я един козунак за закуска, а защо да 
не взема и едно пакетче замразен грах 
за обяд в края на седмицата.“

2.Не много скъпите стоки се нами-
рат винаги на нивото на очите, 

така че минавайки покрай тях, да ви 
се допие я чаша бира, да ви се доядат 
семки или чипс или пък да се подсети-
те, че скоро не сте си купували топе-
но сирене, а колко го обичате!

3. В магазините работи мощна схе-
ма за „съблазнително“ подрежда-

не на стоките – един продукт от 
първа необходимост с по-ниска цена 
задължително се намира до друг про-
дукт от същия клас, но на доста 
по-висока цена и с доста по-привлека-
телна опаковка. Ако сте решили да 

купите едно малко пакетче българ-
ско краве масло, когато посягате към 
него, погледът ви изведнъж се спира 
на едно по-голямо пакетче германско 
краве масло, увито в лъскава златис-
та хартия. Да се чудите кое да сло-
жите в количката! Ако сте решили 
да вземете обикновен хляб, до него 
задължително ще са подредени топ-
ли питки със златисти хрупкави ко-
рички. До обикновеното кисело мляко 
– шарени кофички с плодови кисели 
млека на двойно по-висока цена...

4.Най-дребните изкушения – ваф-
ли, минишоколадчета, десертче-

та и бонбони – винаги са около каса-
та, на нивото на очите на малчуга-
ните и винаги на една ръка разсто-
яние от тях. Така майката, която 
не желае да прави задръстване на ка-
сата или пък не ще да чува от ни-
кого на опашката обвинения, че де-
тето є е невъзпитано, набързо пъх-
ва един-два десерта в количката, без 
да му мисли.

5.Цигарите се намират винаги над 
главите на самите касиери. Ко-

гато стигнете касата, колкото и го-
ляма сметка да сте направили, ако 
сте пушач, няма как да не се сети-
те, че трябва да си купите и ку-
тия цигари. 
Разбира се, има и още много други 

трикове, с които ни стимулират да 
пазаруваме повече. Например 

ПРОМОЦИИТЕ 
Те са атака върху онази черта от ха-

рактера на пазаруващите, наречена неу-
добство и свян, или още по-иначе каза-
но, „Щом съм опитал сега, съм длъжен 
поне този път да си купя продукта.“
Офертите „ако вземеш два или три 

продукта, ще получиш еди-какво си 
като бонус“ също те принуждават да 
трупаш излишни почистващи препара-
ти в банята си или да се запасяваш с 
ненужни шампоани или мазила. 
Психолозите не забравят, че голям 

процент от армията на пазаруващи-
те са жени, а тъкмо те са по-подат-
ливи на внушения в сравнение с мъж-
ката част от населението. Добре че 
има друга група добри психолози, ко-
ито ни съветват как да надхитрим 
триковете на „лошите“ психолози.

1.Преди пазаруване се убедете, че 
не сте гладни. Когато влезете в 

магазина сити, стоките много по-сла-
бо ще ви изкушават.

2.Ако сте нервни, отложете па-заруването за час, в който ще 
се чувствате по-спокойни. Тогава със 
сигурност ще купите по-малко сладки 
неща и по-малко скъпи стоки. Слад-
ките неща човек купува, за да успо-
кои нервите си, а скъпите, за да си 
докаже, че е значим.

3.Винаги се питайте дали стока-
та на промоция ви е необходима 

в действителност. Колкото и да е 
по-евтина, щом не ви трябва, ще да-
дете излишни пари за нея.

4.Не пазарувайте в супермаркет 
заедно с децата. Ако вие сте 

податливи на внушения, те са два 
пъти повече от вас.

5.Не питайте търговците дали 
даден продукт е добър, защото 

отговорът, който ще получите, ви-
наги ще е „да“. Научете се сами да 
разпознавате качеството на различ-
ните продукти.

6.Не гледайте човека, който пра-
ви промоция на някаква стока, в 

очите, особено ако сте силно подат-
ливи на внушения. И не се впускайте 
в дълги разговори с него, ако сами си 
знаете, че всеки може да ви прилъже 
да купите нещо.

7.Носете си списък и се придър-
жайте към него. Спазвайте пра-

вилото да добавяте най-много една 
стока, а през събота или неделя – 
най-много две, към набелязаните в 
списъка.
А, и не забравяйте, че в магазини-

те винаги много приятно ухае на вку-
сен хляб или на кафе – все аромати, 
които стимулират човек да пазару-
ва мощно. А сега какво? Допи ли ви 
се кафе? Бягайте до магазина, ако е 
свършило. 

Венета МЛАДЕНОВА, 

психолог©
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

В
ярно, че след „Хубава 
жена“ Робъртс получи 
„Оскар“ за „Ерин Бро-
кович“ и се снима в 

поредица успешни заглавия, 
чиито приходи се изчисля-
ват на над 2,5 млрд. долара. 
Но „Хубава жена“ е нейни-
ят филм емблема. След фе-
номеналния му успех доско-
ро неизвестната сестра на 
актьора Ерик Робъртс се 
превърна в една от най-об-
съжданите личности в шоу-
бизнеса. Но това съвсем не 
є се отрази добре. Джулия 
трудно преглътна крити-
ките към външния си вид, 
към стила си на обличане 
и най-вече 

ПОДМЯТАНИЯТА, 
ЧЕ Е БЕЗДАРНА АКТРИСА

И така и не може да из-
лезе от сянката на „Ху-
бава жена“. За капак нито 
един от филмите през 
следващите няколко годи-

ни не е толкова успешен, 
което я изкарва от рав-
новесие. Пресата обаче се 
интересува живо от лич-
ния є живот и раздухва на-
дълго и нашироко любовни-
те авантюри на Робъртс. 
Сигурно това е причината 
след всяка следваща връз-
ка тя да си остава с раз-
бито сърце. „Възможно ли 
е „любимката на Америка“ 
да намери най-накрая свое-
то щастие?“, тръбят за-
главията на жълтите из-
дания през 90-те години на 
миналия век. 
Е, в крайна сметка след 

дълго лутане тя успява да 
открие идеалната половин-
ка в лицето на оператора 
Даниел Модър. Днес те са 
щастливо семейство с три 
деца. Покрай майчинството 
и грижите за децата Джу-
лия Робъртс като че загуб-
ва желание за изява пред ка-
мера. Но ето че през тази 

година тя отбеляза свое-
то триумфално завръщане в 
роля, която є е точно по 
мярка, при това в компания-
та на един от любимите си 
партньори – Клайв Оуен. 
Но нека се върнем там, 

откъдето започва всичко в 
живота є.

УОЛТЪР, БАЩАТА 
НА ДЖУЛИ 

ФИОНА РОБЪРТС 
е артистична натура. През 
1955 г. той се явява на 
прослушване за пиеса в те-
атър в Мисисипи, получа-
ва главната роля и спечелва 
сърцето на своята колеж-
ка Бети Лу. Следва сватба 
и преместване в Атланта, 
където се раждат децата 
им – Ерик, Лиза и Джули. 
Двамата основават детски 
театър в своя дом, до кой-
то достъп имат и цветно-

кожи хлапета от квартала. 
Сред тях са и децата на 
Мартин Лутър Кинг. Мар-
тин Лутър и съпругата му 
често подпомагат финансо-
во детската трупа. Дори 
се говори, че те са плати-
ли и сметката при ражда-
нето на малката Джули в 
местната болница. За съжа-
ление Джулия Робъртс няма 
никакъв спомен от леген-
дарния борец за граждански 
права, който е убит шест 
месеца след раждането є. 
Джули расте в двуетаж-

ната семейна къща в Ат-
ланта. Финансовото по-
ложение на семейство Ро-
бъртс обаче съвсем не е 
розово. 

УОЛТЪР И БЕТИ ЛУ 
ЧЕСТО СЕ КАРАТ ЗА ПАРИ 
Стига се дотам, че Бети 

все повече се отчужда-

ЗАВРЪЩАНЕТО НА

 Джулия  Джулия 
РобъртсРобъртс

ТЯ МНОГОКРАТНО Е ОБЯВЯВАНА ЗА КРАЛИЦА НА РОМАНТИЧНИТЕ 
КОМЕДИИ И МИНАВА ЗА НАЙ-ВИСОКОПЛАТЕНАТА АКТРИСА В 
СВЕТА. ЗА МНОЗИНА ДЖУЛИЯ РОБЪРТС Е ПРОСТО ХУБАВА ЖЕНА, 
ТОЧНО КАКТО СЕ КАЗВАШЕ И НАЙ-УСПЕШНИЯТ Є ФИЛМ. НЕ Е ЗА 
ВЯРВАНЕ, ЧЕ БЛИЗО 20 ГОДИНИ СЛЕД ПРЕМИЕРАТА МУ ТЯ НЕ Е 
ЗАГУБИЛА И ЧАСТИЦА ОТ СВОЯ ЧАР.

Бела, брой 8 (138), 200952



ва от мъжа си и започва 
да му изневерява. Разделят 
се, когато бъдещата звез-
да Джулия Робъртс е на 4 
годинки. Уолтър остава в 
Атланта с Ерик, а Бети 
Лу се омъжва повторно. 
Голямата страст в живо-

та на малката Джули са 
животните. Първите уро-
ци, които тя посещава 
в живота си, са тези по 
езда. Малкото момиче след-
ва неотстъпно местния ве-
теринар и често се приби-
ра вкъщи с бездомни или 
наранени животинки. Пър-
вите є години в училище 
са истински кошмар. Джули 
трябва да понася подиграв-
ките на съучениците си, 
защото носи огромни очи-
ла и има... 

ГОЛЯМА УСТА 
Джули участва в училищ-

ния отбор по тенис, както 
и в курса по поезия. Лите-
ратурата е другата є голя-
ма страст и тя прекарва 
часове в училищната биб-
лиотека, попивайки Уолт 
Уитман, Фокнър, Харди, 
Хемингуей и Фицджералд. 
Малко преди да навърши 

десет години, две събития 
бележат по странен начин 
живота на Джули. Първо-
то е новината за смъртта 
на баща є. Уолтър умира 
от рак, без да успее да ре-
ализира мечтите си за ар-
тистична кариера. По-къс-
но дъщеря му ще признае, 
че точно заради това тя 
толкова силно се е стремя-
ла да постигне успех и че 
смъртта му е била нещо 
като прераждане за сама-
та нея. Другото събитие е 
пробивът на Ерик в кино-
то. Започвайки от роля в 

сапунен сериал, брат є за 
кратко се превръща в един 
от най-популярните млади 
актьори. Джули решава да 
поеме по неговите стъп-
ки и се премества в Ню 
Йорк при сестра си, коя-
то също прави първите си 
опити като актриса. След 
кратък курс по актьорско 
майсторство младата кан-
дидатка за слава си нами-
ра агент, но не и работа. 
Всъщност за целта се ре-
гистрира в американската 
актьорска гилдия, но то-
гава разбира, че там вече 
фигурира актриса с името 
Джули Робъртс. Така тя 

НАБЪРЗО СТАВА ДЖУЛИЯ 
Големите роли обаче така 

и не идват и Робъртс под-
писва договор с модна аген-
ция. Проблемът е, че зара-
ди лошите спомени от учи-
лище тя все още има ни-
ско самочувствие и се смя-
та за непривлекателна, а и 
бързо є омръзва да пози-
ра за модни списания. То-
гава на помощ се притичва 
брат є. Ерик успява да я 
уреди с роля в свой филм 
и нещата потръгват. След 
няколко малки роли Джу-
лия печели вярна приятел-
ка в лицето на актрисата 
Сали Фийлд. Двукратната 
носителка на „Оскар“ оце-
нява потенциала на млада-
та красавица и иска тя да 
є партнира в новия є филм 
„Стоманени магнолии“, в 
който участват още Шър-
ли Маклейн, Доли Партън 
и Дарил Хана. Трудно е да 
пробиеш в обкръжението 
на толкова звезди, но Ро-
бъртс надминава всички оч-
аквания. Тя 

ПЕЧЕЛИ 
„ЗЛАТЕН ГЛОБУС“ 

и е номинирана за „Оскар“! 
Още по-щастлива я пра-
ви срещата на снимачната 
площадка с Дилън Макдер-
мът, за когото се сгодя-
ва. После на хоризонта се 
появява „Хубава жена“, но 

за главната роля в него е 
ангажирана Мег Райън. Ро-
бъртс обаче прави всичко 
възможно да убеди проду-
центите, че са сбъркали, и 
с малко помощ от страна 
на Сали Фийлд Джулия по-
лучава ролята на живота 
си. Двамата с Ричард Гиър 
наистина са перфектната 
двойка на екрана и ще го 
докажат няколко години 
по-късно с друг касов хит 
– „Булката беглец“. Кръст-
ница на това заглавие до-
някъде е самата Джулия. 
След раздялата с Дилън 
тя се залюбва с друг свой 
партньор – Кийфър Съ-
дърланд. През 1991 г. мла-
дата звезда хвърля бомба в 
медиите, след като се от-
казва от сватбата с него 
само три дни преди пищна-
та церемония. Изненадани-
ят Съдърланд научава но-
вината от нейната агент-
ка. В същото време Джу-
лия вече лети за Ирлан-
дия с новия си любовник 
актьора Джейсън Патрик. 
След по-малко от година 
започва 

БУРНИЯТ Є РОМАН 
С ДАНИЕЛ ДЕЙ-ЛУИС 
Когато той я отряз-

ва, идва още по-шокираща-
та новина за сватбата є с 
кънтрипевеца Лайл Лъвет. 
Всички са шокирани, защо-
то само три седмици след 
като се запознава с него, 
Робъртс му става съпруга. 
Лъвет е доста по-стар и 
далеч не толкова привлека-
телен и бракът им минава 
за един от най-странните 
в Холивуд. Жълтата пре-
са определя младоженците 
като Красавицата и Звяра. 
Никой не е изненадан, ко-
гато бракът им приключва 
след 21 месеца. След разво-
да Джулия се хвърля в поре-
дица краткотрайни връзки 
– с актьорите Лиъм Ний-
сън, Матю Пери и Итън 
Хоук, със своя фитнес ин-
структор, с бодигарда си 
и дори с един венециански 
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гондолиер. През 1997 г., ко-
гато след поредица провали 
тя отново изкачва върха в 
Холивуд с чудесната роман-
тична комедия „Сватбата 
на най-добрия ми приятел“, 
самата тя пак се стяга за 
сватба с Бенджамин Брат. 
Четири години по-късно 
двамата се разделят. 
По обясними причини, ко-

гато Джулия 

ЗАПОЧВА ВРЪЗКА 
С ОПЕРАТОРА 

ДАНИЕЛ МОДЪР 
по време на снимките на 
„Мексиканеца“, малцина вяр-
ват, че от това ще излезе 
нещо. Пък и по това време 
той е женен и на всичкото 
отгоре е с година по-млад 
от нея. Е, този път ак-
трисата не греши. Тя става 
негова съпруга на романтич-
на среднощна церемония на 4 
юли 2002 г. в дома є в Таос, 
Ню Мексико. „Дани е като 

пътеводна светлина в жи-
вота ми – казва Джулия. – 
Той ме кара да се чувствам 
изключително спокойна. Била 
съм щастлива и преди, но 
сега не съм просто щастли-
ва, а напълно доволна.“ 
Разбира се, причина за 

това са 4-годишните близ-

наци Хейзъл Патриша и 
Финиус Уолтър и 2-годиш-
ният Хенри. „Майчинство-
то е най-доброто нещо, ко-
ето може да ти се слу-
чи. Не мога да повярвам, 
че имам три деца. Винаги 
съм искала да бъда майка“ – 
сияе Робъртс. Тя признава, 

че децата са я трансфор-
мирали в 

ИСТИНСКИ ЕКОБОРЕЦ 
Щастливата майка ра-

боти по няколко проекта, 
свързани с решаване на про-
блеми на околната среда. 
Освен това похарчва бли-
зо 30 милиона долара, за да 
преустрои дома си в Мали-
бу според всички екостан-
дарти. Къщата е изградена 
от специално дърво, плоч-
ките са рециклирани, снаб-
дена е със соларни панели... 
А Джулия кара и кола с би-
огориво. 
Покрай грижите за деца-

та и околната среда Ро-
бъртс като че ли забравя 
да се снима в киното. Но 
ето че тази година отно-
во ни напомни за класата 
си като актриса във фил-
ма „Двуличие“.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки © „Прооптики“

„Двуличие“

Актрисата е въодушевена от сценария за двойка бивши шпиони, ко-

ито хем се обичат, хем така и не могат да си имат изцяло дове-

рие. Агентът на ЦРУ Клер Стенуик (Робъртс) и агентът на МИ-6 Рей 

Ковал (Оуен) са напуснали сферата на правителственото разузнаване 

и сега работят за две яростно конкуриращи се световни корпорации. 

Едната фирма разработва нов секретен революционен продукт. И 

тъй като на карта са заложени много пари, Клер и Рей започват голя-

мото надлъгване, което се превръща в опасна и изключително забав-

на игра с неочакван край. Джулия признава, че интересният сценарий 

и хапливите реплики, които си разменят двамата герои, са я убедили 

да участва. А другата причина, разбира се, е Оуен, с когото стават 

близки приятели след снимките на филма „Отблизо“. Въпреки че кате-

горично отказва да се снима в еротични сцени („Да играя с дрехите 

си, е истинско изпълнение, а без дрехи е просто документален филм“), 

актрисата за първи път си позволява да се покаже поразсъблечена в 

един от епизодите. „Не се чувствах комфортно, но когато работиш с 

приятел като Клайв, всичко е адски забавно. Удивително е, че двама-

та изглеждаме толкова секси. Това се казва добра игра!“

Клайв и Джулия в „Двуличие“
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i n  m e m o r i a m

И
злежавайки се в ранното петъч-
но утро, пуснал музикална теле-
визия за фон, нямаше как да не 
ми направи впечатление, че се 

върти подозрително много от твор-
чеството на Майкъл вместо най-но-
вия хит на Бритни. Казах си: нещо 
не е наред, но не помня Джако да 
има рожден ден. Сложих очилата и се 
вгледах по-внимателно в екрана – в 
горния ляв ъгъл се открояваше надпи-
сът Rest in Peace Michael. Направо на-
стръхнах, а вълната от шок не ме е 
напуснала още дори и когато по-късно 
седнах да напиша тези редове. После 
дойдоха подробностите, които няма-
ха значение. Сърцето на Майкъл, кой-
то трябваше да се завърне с плеяда 
от внушителни концерти, просто не 
бе издържало. 
Е, сигурно ще чуете не един и два-

ма от вашите познати, които ще ви 
кажат нещо от сорта „каквото по-
викало, такова се обадило“ и че с на-

чина си на живот 

ТОЙ ПРОСТО СИ ГО Е ТЪРСЕЛ 
И така да е, това не омаловажава 

факта, че светът изгуби една музи-
кална икона.
Макар и никога да не съм бил сред 

най-ревностните му почитатели, ко-
ито полудяваха само от споменаване-
то на името му и облепяха стените 
си с неговия лик, уважението, което 
съм имал към него, бе безрезервно. А 
и трябва да си от стомана, за да ос-
танеш равнодушен към най-големите 
му хитове, променили коренно съвре-
менната музика. 
Върхът на звездната кариера на 

Майкъл е през 80-те – годините, ко-
гато големите звезди наистина бяха 
големи. Полудявахме пред Мадона, 
Фреди и Кайли, дори благоговеехме 
пред тях. Те ни показваха как да се 
държим, как да се обличаме, как да 
купонясваме. Но не променяха само 

хората, а и... телевизиите. 

КАКВА БИ БИЛА ДНЕС MTV 
БЕЗ ТHRILLER 

И без още клипове шедьоври на не-
повторимия Майкъл като Dirty Diana, 

Heal The World, Bad… списъкът е без-
конечен. А какво би била съвремен-
ната попмузика без албуми като 
Thriller, Dangerous и Bad?! Едно нищо. 
Може би затова празнината, която 
се усеща днес в музикалния свят, е 
наистина огромна. Макар и последни-
ят му албум да не бе приет ласка-
во, само няколко години преди това 
Джако бе на върха на славата си с 
парчета като Earth Song и You Are Not 

Alone, запознавайки едно ново поколе-
ние с творчеството си. И само луд 
не би си помислил, че той тепърва 
щеше ни радва с нови парчета и с 
още по-велики клипове.
Но нека започнем от самото на-

чало.

ПИТАЛИ ЛИ СТЕ СЕ НЯКОГА КАК СЕ Е ЧУВСТВАЛ СВЕТЪТ 
НА 16 АВГУСТ 1977 Г., СЛЕД НОВИНАТА ЗА СМЪРТТА НА ЛЕГЕНДАТА 
ЕЛВИС ПРЕСЛИ? И ДА НЕ СТЕ СЕ ПИТАЛИ, СЕГА ВЕЧЕ ЗА ЖАЛОСТ ЗНАЕТЕ 
– ТАКА, КАКТО СЕ ЧУВСТВАХМЕ ВСИЧКИ НИЕ В ДЕНЯ, В КОЙТО НАУЧИХМЕ, 
ЧЕ МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН СИ ОТИДЕ ЗАВИНАГИ.

c a ee l
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МАЙКЪЛ ДЖОУЗЕФ ДЖЕКСЪН 
е роден на 29 август 1958 г. в работ-
ническо семейство. Той заедно с осем-
те си братя и сестри е закърмен с 
музика от невръстна възраст. Попа-
да под прожекторите, когато е едва 
на шест години – факт, който ще 
бележи живота му до самия му край. 
Тайни за тежкото си детство певе-
цът разкрива за пръв път през 1993 
г., споделяйки за постоянния емоцио-
нален и физически тормоз от стра-
на на властния си баща. И макар и 
да твърди, че именно възпитанието 
му е помогнало в успеха на сцената, 
в признанията, че е плакал от само-
та по цели дни и е повръщал само 
при вида на баща си, може би се крие 
причината за странностите му като 
зрял мъж.  
Групата Jacksons 5, в която Майкъл 

участва заедно с братята си, скорос-
трелно се превръща в една от основ-

ните емблеми на легендарното студио 
„Мотаун рекърдс“. През 70-те години 
на миналия век със своя характерен 
стил – смес от аренби, соул и поп 
– формацията става музикален фено-
мен. С този ранен старт няма как 
кариерата на Майкъл да не е била 
предопределена да върви 

ВСЕ НАГОРЕ И НАГОРЕ 
Първият солов албум, с който 

певецът привлича вниманието, е 
Off The Wall от 1979 г. Именно по 
това време звездата счупва носа 
си по време на сложен танцувален 
номер. Злополуката и последвалите 
не особено успешни пластични опе-
рации ще оставят траен отпеча-
тък върху публичния му образ. Въ-
преки че албумът е „отговорен“ за 
няколко велики парчета като Don’t 

Stop `Til You Get Enough, големият про-
бив идва с пускането на пазара на 
Thriller в края на 1982 г. Тавата ос-
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тава № 1 в „Билборд“ за рекордни-
те 37 седмици, продава се в 109 ми-
лиона копия – цифра, която в мо-
мента, в който четете тези редове, 
отдавна е надмината поради трагич-
ната му смърт. Класики като Beat It, 
Billie Jean и едноименния Thriller (ах, 
този танц!) не само ще променят 
възприятията на музикалната индус-
трия, но и ще помогнат на прохожда-
щата MTV да се сдобие с неописуема 
популярност. И няма как да е иначе, 
имайки предвид, че именно Майкъл е 
този, който придава 

ИСТИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА 
„ВИДЕОКЛИП“

Може и последвалите албуми на 
звездата да не достигат гигантски-
те продажби на Thriller, който все 
пак си остава най-продаваното загла-
вие в историята на музиката, но ди-
скове като Bad, Dangerous и HIStory 
отдавна са се превърнали в попкласи-
ки. А клиповете към парчета като 
Thriller, Bad, Remember The Time, Smooth 

Criminal, Leave Me Alone, Black and 

White, Scream (най-скъпоструващия 
клип на всички времена!) и т.н. с 
ръка на сърцето можем да наречем 
шедьоври на киноизкуството. Подпо-
маган от режисьори като Мартин 
Скорсезе, Джон Ландис и Спайк Ли 
и актьори като Уесли Снайпс, Еди 
Мърфи, Маколи Кълкин, Марлон Бран-
до, всяко едно видео на Майкъл си е 

събитие. Най-показателен за влияние-
то му е клипът към Liberian Girl, в 
който са събрани всички холивудски 
звезди на 80-те плюс самия Стивън 
Спилбърг! И може да прозвучи нос-
талгично, но, уви, в днешния ни за-
бързан свят клипове като тези на 
Джако отдавна няма – за срамота 
както на индустрията, така и на 
MTV! Нещо повече – музиката му, 
сценичното му поведение, невероят-
ните му танци се превърнаха в ета-
лон за подражание, във вдъхновение 
за поколения нови творци от Принс 
през 80-те до Джъстин Тимбърлейк 
днес. Няма ни един поппевец в наши 
дни, който да не дължи частица от 
успеха си на Джако.
За много от феновете му у нас 

първата среща с Майкъл обаче си ос-
тава 

ФИЛМЪТ 
„ЛУНЕН ПЪТЕШЕСТВЕНИК“ 

Да, безспорно егопроект, а и със 
сюжет без особен смисъл, лентата 
въобще не може да се нарече класи-
ка. Но благодарение на факта, че ня-
как си бе успяла да премине желязна-
та завеса в зората на политически-
те промени в България, тя определе-
но бе нещо различно, нещо магическо, 
нещо невиждано за всички онези от 
нас, които имаха късмета да я изгле-
дат в някой малък, сив градски кино-
салон. После дойде демокрацията, а с 

нея и немското „Браво“ и огромните 
плакати. Малко по-късно – и МТV. А 
обичта ни към Майкъл растеше с го-
дините. После дойдоха и скандалите, 
подмятанията, съдебните процеси...
Днес, дни след смъртта му, Джако 

си остава 

ЕДНА ОТ НАЙ-НЕРАЗБРАНИТЕ 
ЗВЕЗДИ 

Ерата на таблоидите и безпощадни-
те папараци, захранвана от нашия не-
здравословен глад за клюки, превърна 
личността му в един от основните 
си обекти за наблюдение. Още през 
1986 г. светът разбра, че Майкъл спи 
в специална кислородна камера, за да 
забави стареенето си – слух, който, 
естествено, се оказа неверен. От тук 
насетне какво ли не се изписа за не-
говата персона – като се започне от 
побеляващия му тен (който всъщност 
се дължеше на болест) до падащия му 
нос и постоянната загуба на тегло... 
Най-големият удар върху репутаци-

ята му обаче дойде от обвиненията, 
че е педофил. След множество про-
верки разследването по случая така и 
не намери конкретни доказателства в 
подкрепа на тезата на обвинителите. 
Въпреки че и до днес мнозина от зло-
желателите му смятат, че все пак в 
това има голяма доза истина, далеч 
по-вероятно е просто някои хора да 
са поискали да припечелят някой до-
лар от славата на Джако. Истината 
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обаче е, че процесът травмира още 
повече и без това 

ЛЕСНО РАНИМИЯ МАЙКЪЛ 
който започна да се пристрастява 
към болкоуспокоителни, а и медиите 
вече не го оставяха на мира. Послед-
валите бракове с дъщерята на Ел-
вис Лиса Мари Пресли и с медицин-
ската сестра Дебора Роу, от коя-
то певецът има две деца, до послед-
но бяха пред обектива на камерите. 
През 2002 г. се ражда и третото 

дете на Джако, чиято майка Майкъл 
така и не разкрива. А дали целият 
този интерес към него и стресът, 
на който бе подложен, не доведоха до 
трагичното събитие на 25 юни? Въ-
прос, който може да си зададем след-
ващия път, когато посегнем към по-
редния жълт вестник.
Деец за благотворителност, пръв 

приятел с Даяна Рос, Брук Шийлдс и 
Елизабет Тейлър, която измисля пря-
кора му „крал на попа“... Не би ми 
стигнал и целият брой, за да напи-

ша всичко за Майкъл. А и няма сми-
съл. От тук насетне личният му жи-
вот е без значение. Ние ще го запом-
ним с неговото титанично присъст-
вие в музиката и с неповторимото 
му творчество. И когато ни домъ-
чнее за лунната походка, бялата ръка-
вица, белите чорапи, неизменното hee 

hee, грандиозните видеоклипове, стра-
хотния глас, музиката на Майкъл ще 
ни ги припомня. Това означава някой 
да е с теб вечно.

Траян КОЯНКОВ

Моменти от последните репетиции на попиконата 

в Staples Center за несъстоялото се последно турне 

This Is It, което трябваше да започне 

на 13 юли с поредица от концерти в Лондон

На същата сцена на 7 юли 2009 г. се състоя и мемориал-

ът в негова памет. Кени Ортега, режисьор и хореограф на 

This Is It, сподели, че това е сцената, която се е превърна-

ла  в дом за Майкъл Джексън през последните месеци



ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Г
ласът и визията му са емблема-
тични за редица предавания. Лю-
бима сцена му е радио „Z рок“. 
И всяка сутрин самобитният 

радиоводещ цепи мрака между 5.00 
и 10.00 ч. с твърда музика и хард 
остроумия със запазена марка „Буги 
бест лафс“. Има ли изобщо смисъл да 
обяснявам кой е Буги Барабата? 
На поканата ми за интервю беше 

изненадан: „Мислех, че женските спи-
сания се интересуват от по-лъска-
ви типове. Сигурни ли сте, че иска-
те да си имате работа с бараби?“ А 
когато реших да му разкажа за спи-
санието, ме сряза: „Не съм хванат 
от гората, знам добре кое е списание 
„Бела“, но щях да съм по-подходящ 
събеседник, ако се казвахте „Беля“. В 
крайна сметка прие поканата за ин-
тервю с усмивка. Ето какво се полу-
чи от разговора ни.

– Този външен вид не издава ли няка-
къв вид суета? 

– Моята суета е от по-рядко сре-
щаните. Не ми пука как изглеждам 
и как съм облечен. Стига да съм об-
лечен като мъж. (Смее се.) Но съм 
безкомпромисен, когато става дума 
за китари и за мотоциклети. Там 
просто съм болен. А що се отна-
ся до външния ми вид, да – в извес-
тен смисъл и това, моето, е няка-
къв вид суета.

– Не си човек, на когото му отива да 

става в 4 сутринта. Как го правиш? 
Кога спиш? 

– Спя понякога. (Смее се.) За мен лич-
но такова разделение на ден и на нощ 
ми звучи като глезотия. Ако тряб-
ва да се направи нещо, не е важно по 
кое време на денонощието ще се слу-
чи. Всъщност работата, която вър-
ша, ми доставя голямо удоволствие. 
Когато човек се наслаждава на рабо-
тата си, тогава е по-полезен за всич-
ки, които се ползват от нея. Харес-
ва ми това, че ставам рано, защото 
виждам как се събужда градът, как 
хората във форума ни започват да се 
появяват, за да кажат нещо хубаво.

– Слагаш ли знак за равенство между 
хоби, удоволствие и работа?

– (Смее се.) За всяко нещо, което 
върша, искам добро заплащане. И се 
старая да го свърша максимално до-
бре. Когато в работата си можеш да 
вплетеш и нещо от хобито си, това 
вече е много специален бонус. Аз си 
признавам, че каквото и да съм пра-
вил професионално – свирене, пеене, 
писане на текстове, – винаги съм 
го правил за пари, винаги съм искал 
да получа максималното. Не го крия. 
Това ми е един от принципите и си 
го отстоявам. Много се забавлявам, 
когато се обади някой и ми каже: 
„Искаме да поканим групата ви, обаче 
нямаме пари.“ И аз в такива момен-
ти питам: „А кога ще ми ги върне-

те? Аз мога да ви дам пари на заем, 
но аз, когато нямам пари, обаждам ли 
ти се бе, пич? Не си канете музикан-
ти, като нямате пари, това е скъ-
по удоволствие.“ Мои колеги ужасно 
се притесняват да кажат, че свирят 
и пеят за пари. Защо не, това ни е 
работата. Когато работата е свър-
зана с нещо, което обичаш, е добре. 
Иначе когато любовта стане профе-
сия, това се нарича по друг начин. 
(Смее се.) 

– Каква е абсолютната ти себестой-
ност?

– Затрудни ме с тоя въпрос. Не се 
оценявам като нещо много скъпо. 
Сам на себе си не съм особено скъп. 
Живял съм така, че съм получил по-
вече, отколкото се получава в един 
живот. Така че, ако, не дай боже, 
стане нещо, аз съм си взел своето. 
Може би още е рано да го кажа, но 
съм живял много интензивно. Моето 
денонощие е 20 часа активност и 4 
часа сън. Не искам да мисля за хора-
та, които спят повече от 12 часа... 
На тях половината им живот отива 
в сън. Хората, които живеят скучно, 
защото нямат предизвикателства, 
просто нямат смелостта да видят 
предизвикателствата. Всъщност пъл-
ното щастие за мене би означава-
ло пълно отегчение, защото, когато 
имаш всичко, което искаш, какво пра-
вим тогава? Щастлив си като мида, 

ПРЕКАЛЕНО ПРЕКАЛЕНО 
В СТИЛ В СТИЛ 
БУГИ БАРАБАТАБУГИ БАРАБАТА
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както е казал Вонегът, нали? Трябва 
да има нещо, което винаги да те чо-
върка отвътре.

– Какво ти връща енергията?
– Нашата музика е много зарежда-
ща. Слушателите също ме зареждат. 
Те не са просто публика, а са хора 
с гражданска позиция. Спорят, но го 
правят приятелски, не по балканския 
начин. Интелигентна публика имаме, 
не можеш да си позволиш да им гово-
риш врели-некипели. Каквито и про-
фесионалисти да сме, колкото и да 
сме продухали и да сме гадни рути-
нари, мъничко любов трябва да има в 
това, което правим. Приятно е, ко-
гато получавам съобщения: „Буги, оп-
рави ми деня от сутринта.“ Стра-
хотно е да знаеш, че си накарал поне 
един човек да се усмихне. Колко поли-
тици могат да се похвалят с това? 
Понякога греша, но слушателите ми 
прощават с усмивка. Пишат във фо-
рума „Буги, сбърка...“, но не се за-
яждат. 

– Ти владееш самоиронията...
– Гъбаркам се със себе си непрекъс-
нато. Единственият начин да се ока-
жеш наистина смешен е да се вземеш 
на сериозно. Слушателите ми също се 
шегуват с мен във форума, но мно-
го възпитано. Няма просташки из-
цепки. Сигурен съм, че има стотици 
хора, които въобще не ме харесват, 
но е нормално да е така. Има хиля-
ди, на които аз пък много държа да 
не се харесам. 

– Когато си въвлечен в спор и си меж-
ду чука и наковалнята, как баланси-
раш между слушателското недовол-
ство и авторитета на събеседника?

– Преди да стана радиоводещ, мно-
го време съм бил слушател. Зато-
ва много често моето мнение е ед-
накво с това на слушателите. Ста-
рая се да съм максимално честен с 
тях. Избягвам да им „сервирам“ гос-
ти, които те не одобряват. Но тъй 
като аз тук съм на работа, поняко-
га може да се наложи да ми гостува 
някой, когото аз самият не харесвам. 
Опитвам се да бъда безпристрастен 
и винаги търся нещо положително. 
Днес например темата на предаване-
то беше за домашното насилие. Се-
риозна е, но я направих с много тън-
ко чувство за хумор. Аз съм сутре-
шен водещ. Ако от сутринта забиеш 
слушателя в една ужасна тема, той 
ще излезе от вкъщи ужасно натова-

рен. Та днес една дама сподели, че за 
нея домашно насилие е, когато говори 
на мъжа си, пък той не я слуша. Дру-
га дама я успокои, че това не е про-
блем – намираш една таратайка, от-
варяш предния капак и оставяш мъжа 
да ръчка там нещо. Всичко това и 
мен ме забавлява. 

– Какви грешки не трябва да допуска 
един радиоводещ?

– Да си подценява слушателите. Това 
е най-обидното и най-глупавото нещо. 
Когато чуя радиоводещ да ми чуру-
лика все едно, че съм малко дете, и 
ме тупа по главичката и вика „Ти си 
тъпанарче, ти си тъпанарче…“, сме-
ням станцията моментално. По-до-
бре да ме напсува, отколкото да се 
държи така. 

– Как преценяваш непрекрачване-
то на границата на слушателското 
търпение?

– Шоуто си е шоу. Аз не мога да си 
позволя да отида на работа в лошо 
настроение, няма значение, че не съм 
спал три нощи. Човекът, който си 
пуска радиото, не е длъжен да търпи 
глезотии. За мен е лигавщина, когато 
някой радиоводещ започне да изпада в 
истерии пред хората. Като не може 
да овладее собствените си проблеми, 
не е за тази работа.  

– За теб казват, че си чешит. Раз-
личен ли е Буги Барабата извън сту-
диото? 

– В радиото е едно... Ще забележиш, 
че аз в радиото си позволявам мно-
го повече волности, отколкото като 
си говорим сега извън радиото. Защо-
то волностите са забавни. Аз досе-
га една неприлична дума още не съм 
казал. (Смее се.) Мисля си, че трудно 
можеш да намериш по-обикновен чо-
век от мен. В някакъв смисъл аз съм 
притеснителен. Когато съм в ефир 
или на сцена, е нормално да съм цен-
тър на внимание. Но в големи ком-
пании искам да седна в едно кьо-
ше и предпочитам да не ме закачат. 
Професията „душа на компанията“ не 
е за мен. Ако съм на кеф, изтърс-
вам някоя простотия, но предпочи-
там да не ме закачат. Когато хора-
та са свикнали да те възприемат по 
определен начин, много се сърдят, ако 
се окаже, че не отговаряш на очаква-
нията им. Например непрекъснато ми 
казват: „Как бе, нали имаш „Чопър“? 
Аз през живота си не съм се кач-
вал на „Чопър“ със запален двигател. 

Но понеже в американските филми 
всеки, който е нисък, дебел, космат 
и грозен, кара „Чопър“, всички смя-
тат, че аз непременно трябва да ка-
рам „Чопър“.  

– Какви са българските рокфенове?
– Много е странно, но голяма част 
от българските фенове са фенове на 
себе си. Ти го питаш „Как беше кон-
цертът?“, а той започва да обяс-
нява: „Какъв дъжд ни пра само... а 
Пешо как се напи... нямаше химиче-
ски тоалетни... и озвучаването беше 
лошо...“ А за музиката – нищо. Бъл-
гаринът обича де е център на внима-
нието. А иначе много човещина има 
у рокаджиите. Запознават се във фо-
рума, никога не са се виждали, но са 
готови да си помагат. И инициати-
вата да се съберат пари за децата 
от Доганово беше на мотористите. 
„Z рок“ моментално удари едно рамо. 
Получи се, събрахме седем хиляди лева 
за две седмици. Хората идваха, пуска-
ха парите в една касичка и си оти-
ваха. А другата благотворителност, 
с която ни надуват ушите, е афи-
ширана, благотворителност с ДДС – 
не знаеш, като пращаш есемес, каква 
част от парите отиват за благотво-
рителност. Значи както е било едно 
време – чука просякът на вратата, 
взима от тебе една буца сирене и 
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един комат хляб, а ти викаш: чакай 
сега да си отрежа дедесето от хля-
ба и от сиренето. Нашата благотво-
рителност имаше такъв успех, защо-
то беше безусловна. 

– Твоето шоу е персонифицирано. 
Откъде дойде идеята за името на 
предаването „Бугитайм“ и „Творче-
ски Бугосъботник“? 

– Имаше няколко идеи за име на пре-
даването, но накрая шефът Спас Шу-
рулинков каза, че се е спрял на „Бу-
гитайм“. А „Творчески Бугосъботник“ 
е също лична идея на Спас Шурулин-
ков. Аз, като го чух, изобщо не сме 
го обсъждали. Колегите ми са изклю-
чително забавни и остроумни. Ръсят 
лафове непрекъснато. Ние сме един-
ственото радио, в което и новина-
рите си позволяват да се шегуват. 
Това по принцип е недопустимо уж. 
Но нашите новинари го умеят. 

– Защо бойкотираш телевизията? 
Нямаш телевизор вкъщи, а си и тв 
водещ?

– „Бойкотирам“ е много тържестве-
на дума. Просто няма какво да гле-
дам по телевизията. 

– Но си тв водещ на тийнейджърско-
то предаване „13 +“ по БНТ 1... 

– Е, да, но в какво предаване! Аз от-
казвам поне 2–3 пъти месечно покани 
от различни телевизии, защото смя-
там, че не ми е мястото там, и те-
мите, които обслужват, не ме въл-
нуват. 

– Друг образ, в който ти влезе, беше 
ролята на Мистър Зи, когато в про-
дължение на 5 седмици обикаляше из 
улиците на София и големите гра-
дове с черен „Шевролет“, за да се 
включваш пряко от трафика. Какво 

научи за хората от тази „история“?  
– Че когато тръгваш с добро към 
хората, шансът да ти отвърнат с 
лошо е минимален. Рядко се случва 
да съм любезен и някой да ми отго-
вори грубо. Онзи ден с колата зася-
кох един човек, беше спорно дали е 
по моя вина. Той обаче много юнашки 

ми натисна клаксона и нещо се раз-
крещя. Аз го настигнах, изравних с 
него и му се извиних. Това беше шок 
за него, очакваше, че ще се караме. 
И когато се разделихме на следващия 
светофар, се поздравихме с клаксо-
ни и си махнахме. Хубаво е човек да 
признава вината си. Не мага да разбе-
ра как някои се смятат за безгреш-
ни и съвършени. 

– А какво е в състояние да те вбеси?
– Простащината. Агресията в по-
вечето случаи има причина да бъде 
предизвикана. Но простащината няма 
нужда да бъде провокирана, тя си ра-
боти ей така, денонощно. А войн-
стващият простак направо ми скъсва 
нервите. В частност чалгата е част 
от тази простащина. Някои ми обяс-
няват, че и в чалгата има стойност-
ни неща... То и като повърнеш руска-
та салата, дето си я изял снощи, и 
там има стойностни неща, но не ги 
консумираш пак, нали?

– Непримирим си към чалгата... 
– За да проведем сериозен разговор за 
чалгата, трябва да я познавам пове-
че отвътре. Но у мене има едно из-
ключително отвращение към чалгата 
и не мога да си позволя да я позна-
вам. Причините са, че тя изключи-
телно изкривява ценностите на мла-
дия човек. На какво го учи, на как-
во го възпитава, какви художестве-
ни стойности предлага? Аз съм скло-
нен да слушам един цигански оркес-
тър с един брилянтен акордеонист, 
който просто ще ми отреже главата 
с музиката си. Или пък някой циган-
ски кларнетист, който ще ми изсви-
ри нещо на Гудман. Да, с удоволст-
вие, нищо че не е по мой вкус. Спира-

Буги с основаната от него преди 16 години блус формация „Бараби блус бенд“ В ролята на Мистър Зи с „отвлечена“ от него пешеходка

 „Какво значи „злоупотребил съм с ал-

кохола“?! Да не би да съм си измил с него 

обувките? Напих си се като човек!“
 „Алкохолът не решавал проблемите. То 

и млякото не решава проблемите, ама ни-

кой не го е споменавал това.“
 „Толкова е израсла правосъдната ни сис-

тема, че ако сега й тегля една майна, ще 

ме затворят за педофилия.“ 
 „Какво ще правиш, когато феновете ти 

остареят и станат на 11 години?“ (въ-

прос на Буги към рапъра Спенс – бел. ред.) 
 „Вече не можеш да си купиш семки без 

адвокатска помощ.“
 „Сълзите на хленчещите толкова са 

разкаляли терена в нашата страна, че 

силните вече не могат да се движат в 

тая кал.“ 
 „Предвид промяната в половата ори-

ентация на някои политици освен орден 

„Стара планина“ трябва да се връчва и ор-

ден „Егейско море“. 
 „Фреди Меркюри беше бикънект.“

 Буги е автор и на „ефекта на голия ох-

люв“, който се проявява, когато „някой 

много те дразни, но не можеш да го смач-

каш, защото те е гнус“. 
 Друго негово откритие е „синдромът 

на дебелите жени“: „Като похвалиш няко-

го „Страшен албум си направил!“, той за-

почва да мънка: „А, не, не е вярно.“ По съ-

щия начин пълните жени постоянно раз-

правят колко са тежки с надеждата някой 

да ги опровергае.“

Буги лафове

Бела, брой 8 (138), 200962



ли са ме цигани на улицата да ме поз-
дравят, защото съм казал в интервю 
по телевизията, че осакатяването на 
българската и на ромската музика не 
води до нищо добро. Не съм дълбо-
ко набожен, но християнинът в мен 
това не го търпи. Какви сме ние, за 
да го слушаме това, какви са тия 
туземски движения?! Музиката, с ко-
ято са чествали убийствата на Бо-
тев и Левски, сега я слушат българи-
те. 500 години с меч поробителите 
ни не са ни накарали да се кълчим, а 
сега 12-годишна тийнейджърка се ка-
чила с гол пъп на масата и баща є 
лепи петдесетарка на челото. За мен 
тоя човек е национален предател. 

– А рокът на изчезване ли е? 
– Вече толкова години разправят, че 
изчезва... (Смее се.) А той си от-
празнува 50-годишнината. Рокът има 
много дълбоки корени, защото в ос-
новата си има много различна музи-
ка. Като за мен основното е блусът. 
Блусът е азиатски лад, изсвирен на 
европейски инструмент. Този стил е 
създаден в Америка от африкански 
негри. Четири от петте континен-
та присъстват в това неговото зву-
чене. Само Австралия я няма, но те 
са се отсрамили с AC/DC. (Смее се.) 
Освен това в рока има много заемки 
от класическата музика. Много ро-
каджии слушат и класика. Така че е 
много трудно тази музика да умре. 
Имало е моменти, в които е била по-

модерна и по-малко модерна. Но ро-
кът винаги се е различавал от музи-
ката, която е модерна на момента. 
Модерната музика е нещо сезонно, 
което идва и си отива. Докато ро-
кът е вече на 50 години. 

– Освен на рока си фен и на жените. 
Според слуховете около теб постоян-
но кръжат мадами... 

– Не се оплаквам от липса на жен-
ско внимание. (Смее се.) По скоро об-
ратното. Три пъти съм се развеждал 
именно поради прекалено женско вни-
мание. Жените са смисъл в живота 
на мъжа. Всичко правим за тях. И 
шедьоврите в изкуството са вдъхно-
вени от жени. И това да бачкаш по-
добре, за да занесеш повече пари вкъ-
щи, е уважение към жената. Не пона-
сям да видя жена с пазарски торби. 
Това ме възмущава. И докато мога 
да ходя, никога няма да го позволя. 
Никога не съм видял баща ми да ос-
тави майка ми да носи торби. Той 
може да е с 12 торби, но майка ми 
си носи само дамската чанта. Жена-
та трябва да се носи на ръце, стига 
да знае как да си го поиска. Красо-
тата на света е в жената и колко-
то повече една жена умее да го по-
казва, толкова по-добър мъж ще има 
до себе си. Бог да я прости баба 
ми, казваше: „Как ще се прибере мъ-
жът ми вкъщи и ще ме види с рол-
ки и по пеньоар?! Той цял ден е на-
сам-натам и вижда красиви и изту-
пани жени и като се прибере, аз не 
мога да си позволя да му смърдя на 
манджа.“ Веднъж на маса спорехме на 
тема „Мит ли е потентността на 
българина“. Не, не е мит. Тука вся-
ка жена е красива като Клаудия Ши-
фър. Ей сега, ако излезем на улицата, 
до три минути сме намерили две по-
красиви от нея. Естествено, че бъл-
гаринът ще бъде потентен, тука е 
пълно с красавици. Напоследък обаче 
много от жените успешно развалят 
хармонията, като се борят за еман-
ципация. До степен, че да ги възприе-
маме като мъже. Аз не виждам нищо 
лошо в това да уважаваш една жена. 
Но щом за нея е по-важно да седне 
на бордюра, да пуши и пие наравно с 
мъжете и да се псуваме, приемам. Но 
ние не искаме това.

Интервю на 

Теодора СТАНКОВА

От концерта 

„Цвете за Гошо“



– У нас телевизорът е атрибут на чалга културата. Колкото по-голя-ма плазма имаш вкъщи, толкова по-вероятно е интериорът на жилище-то ти да е в стил мутренски барок. Е, не е задължително...– Аз с моето малко телевизорче съм изключително стилна и високо културна. Освен това може да се каже, че имам телевизор почти във всяка стая, защото използвам една стая за хол, спалня и кабинет.

– Вярвате ли вие на телевизията? 

– Когато беше черно-бяла, є вярвах.

– За мен телевизията е развлечение, не є вярвам, 

защото си имам собствено мнение.

– На базата на какво си го градиш собственото 

мнение?

– Ами, не на базата на телевизията във всеки слу-

чай.

– Телевизията е медия за неграмотни. Който не 

може и не чете, гледа телевизия. 

– Телевизията е гадна манипулаторка и курва, 

която се продава на кръгове от хора с пари и 

политическо влияние.

– Списанието като медия също може да бъде 

обвинено в манипулация. 

– Не и в такава. Ние сме женско списание, 

може и да сме инструмент за влияние, но не 

сме инструмент за престъпления, каквито вър-

шат чрез своите манипулации някои телевизии.

– Аз пък не гледам телевизия. 

– Това с негледането на телевизия е нова мода. 

Като бунта на хипитата, които издигнаха лозунги: 

„Да живее любовта! Няма да се къпем! Ще ходим с 

дълги коси!“ Бунтът срещу телевизията е много по-

важен, отколкото бунтът срещу правителството, 

понеже бунтът срещу телевизията е бунт срещу 

правителството, независимо кое е то. Това е една 

настъпваща тенденция, която в някакъв момент ще 

прерасне в... антителевизионни митинги. Помнете 

ми думата. 

– Едно време през лятото, когато ходехме на по-

чивка на море, във фоайетата на хотелите беше 

пълно с народ по време на излъчването на поредния 

епизод от някои сериал. „Болница на края на града“ 

събираше много хора, „Седморката на Блейк“ съби-

раше децата, „Неочаквана ваканция“ – също.

– Имаше чешка консолидираща тв вълна – „Же-

ната зад щанда“, а другата беше австралийската 

с „Между два бряга“, „Срещу вятъра“, „Завръщане в 

рая“... 

– А в този, последния, се разказваше за една жена, 

която я изядоха крокодилите, но тя оживя, направи 

си пластични операции и се върна, за да отмъщава 

на виновниците...

– Сега, като отидеш на почивка, имаш телевизор в 

стаята, но не го пускаш изобщо. 

– Скоро няма да има нужда от телевизори. Всеки 

ще си сваля филми и ще си ги гледа на лаптопа... 

– Няма да стане толкова бързо. 

– Аз не мисля, че телевизията ще умре. Само 

ще се превърне в още по-голяма гротеска. Имаше 

един филм, в който телевизорите бяха големи кол-

кото цяла стена. 

– Ха, това е супер! Ще си гледам клипове на го-

лям екран. 

– Ама, няма да ме викаш да ти го пренасям, кога-

то си местиш жилището.

– Или пък новините на голям екран да си гледам...

– Е, новините на голям екран ми се струва мал-

ко перверзно. 

– Обичам сериалите. Те са част от моята подреденост, помагат ми да живея живота си подредено. Подреденост-та ми осмисля живота. Затова не ми се иска да си сваля сериите от интернет и да ги изгледам накуп. Искам бавно и подредено да си ги гледам.
– Аз пък отдавна съм си го изгледала „Доктор Хаус“.– Нарушаваш серийния принцип и така възприятието ти се променя. Сериалът разчита на прекъсването, което е подобно на антракта в театъра, само дето е по-голямо.– Да, ама съм любопитна.
– Ти губиш така. То е, като да се напиеш. Едно е да изпи-еш чаша вино, друго е да изпиеш една-две бутилки. Голямо-то количество алкохол ти замъглява възприемчивостта.

За телевизията

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– Телевизията зависимост ли е?

– Телевизия гледат хора, на които жи-

вотът им е скучен. 

– Като бях студентка, нямах теле-

визор, но и нямах нужда от него. Обаче 

прочетох едно интервю с Нери Терзие-

ва, която обясняваше, че в софийското є 

жилище най-ценното нещо било един ма-

лък цветен телевизор. И изведнъж те-

левизорът ми се стори толкова привле-

кателна вещ, като бижу. Започнах да си 

мечтая да живея в София и да имам ма-

лък цветен телевизор. И както невед-

нъж съм имала възможност да отбележа 

– мечтите се сбъдват.

– На мен телевизорът ми е фон и ми 

създава уют вкъщи. 

– Беше ми направило впечатление, че 

когато децата ми бяха малки и гледаха 

едни анимации по телевизията, после хо-

деха като размекнати и нямаха нужда 

от залъгалка. Има едни японски анима-

ции („Ю-Ги-О“ – бел. ред.), които просто 

хипнотизират децата. Истина ви каз-

вам. Японците правят някаква телеви-

зионна магия.

– Как става? 

– Не знам, но японската анимация 

трябва да се забрани със закон. 

– Кое ви е любимото телевизионно предаване на всички 

времена?

– „Наблюдател“ е моето. 

– Аз нямам такова.

– И аз нямам. 

– „Всяка неделя“. Имаше и едно на Бригита Чолакова, и него 

го гледах редовно и с интерес. 

– Тези са стари предавания.

– Ами, сега не мога да изтрая да изгледам цяло предаване 

от началото до края. Освен „Господари на ефира“. 

– На мен най-много ми харесват английските скечове на 

най-известните английски комици. Имам предвид „Монти 

Пайтън“. И Бени Хил и Роуан Аткинсън, естествено. Няма 

друго такова забавление. 

– За секс няма ли да си говорим?– Ами, може. Когато си избирах ка-
белен оператор, избрах онзи, който 
ми предложи най-много порноканали. 
– В старата квартира имах чети-

ри порноканала, сега имам само XXL, 
а той ми е най-противният. Ак-тьорите са много грозни...

– Щом осъзнаваш, че телевизията те зарибява, не е ли възмож-но тогава да се откажеш от нея?
– Възможно е, разбира се. 
– Защо не го правим обаче?
– Ами, защото не ти е „опряло“ до това. Ти как отказа цигари-те? Аз как ги отказах? Стигаш до решението по различно време и по различен начин. Ние продължаваме да гледаме телевизия, за-щото можем и така. 
– Цигарите обаче ти влияят на физическо ниво. – Телевизията – също. Влияе на нервната система. – Ставаше дума за принципа на отказване от нещо. Интели-гентният човек може да се откаже от всичко, стига да го реши. 

– Една моя приятелка се разведе с мъжа си след една година брак 

заради това, че мъжът є беше телеманиак.

– Каквооо?! За пръв път чувам такова нещо. 

– Мъжът є гледаше телевизия нонстоп. 

– Мъжете или жените са по-пристрастени към телевизията?

– Мъжете.

– Жените. 

– В „Джинджър и Фред“ Фелини представя телевизията като цирк. Това е уникална гледна точка на един велик ре-жисьор. Много малко хора я споделят.
– Аз пък мисля, че почти всички я споделят. Кой не смя-та телевизията за цирк?!
– Във филма Фелини представя едно тв шоу, в което са събрани двойници на разни известни личности, вкар-ва там и една крава с огромно виме... Гвоздеят на шоу-то беше една от гостенките, която участвала в някакъв социален експеримент и един месец не била гледала теле-визия. Когато я попитаха ще повтори ли този експери-мент, тя отговори: „Никога вече.“ Това просто показва, че някои хора живеят чрез телевизията. Тези хора труд-но могат да живеят без телевизия.

– А искал ли е някой от вас да работи в телеви-зия?

– Чрез телевизията бързо можеш да станеш из-вестен. Когато участвах като гост в предаване-то на Марта Вачкова, сума ти хора ми се обадиха, за да ми кажат, че са ме гледали по телевизията. А точно пет изречения казах. 
– А в списанието пишеш по цял месец (трябва да пресметнем колко изречения са това), и к`во?
– Е, това е положението. 
– Телевизията по-бързо изхабява, така че ние сме облагодетелствани, че работим в печатна медия. 
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– Професор Сапарев, пред-
почетохме ви пред медий-
ните експерти в София...  

– В София се намират ня-
кои по-агресивни лаладжии. 
Но аз съм роден там, така 
че не мога да бъда много 
антисофийски настроен. 

– Нямах предвид да въз-
обновяваме прословуто-
то съперничество меж-

ду Пловдив и София. Исках 
да кажа, че колегите ви са 
малко изтърбушени от ин-
тервюиране и затова не са 
толкова интересни вече.

– Естествено, че там де 
кой мине, ги докопва...

– Кажете, има ли начин 
постът генерален дирек-
тор на националната те-
левизия да завари човека 

подготвен? Не е ли свърза-
но назначаването на тази 
длъжност винаги с някаква 
по-голяма или по-малка из-
ненада?

– Често казано, не ми се 
връща много към този пери-
од, но... Едната възможност 
е за шеф на телевизията да 
бъде издигнат човек отвъ-
тре, който е наясно с хора-

та, познава всичко. Това, от 
една страна, изглежда много 
добър вариант, но от дру-
га, не толкова, защото той 
ще бъде свързан с определе-
ни групировки, с разни клю-
карско-мафиотски взаимо-
отношения и винаги ще има 
опасност вътрешните сла-
бости да се засилят. Хуба-
вото на човека отвън е, че 

 „НЕ СЕ ЗАДАВА СМЪРТ 
НА ТЕЛЕВИЗИЯТА“
 „НЕ СЕ ЗАДАВА СМЪРТ 
НА ТЕЛЕВИЗИЯТА“
Е

два десет и половина сутринта е, а аз отпи-
вам ту от малкия коняк, ту от дългото кафе, 
за да преживея отново онзи магичен ритуал, с 
който като студенти си развързвахме езиците 

преди всеки изпит по литература. Само след минути ще 
бъда пред кабинета на професора, но никаква паника не 
ме гони не само защото не отивам на изпит, а и защо-
то Пловдивският университет ми носи спокойното усе-
щане, че съм си у дома. 
Като студенти преди десетина години го гледахме пра-

во в каубойската шапка, с която се разхождаше, нарича-
хме я „ректорска“ и бяхме сигурни, че е точно такъв, 
какъвто изглежда. Сега, докато лакомо поглъщам вкусни-
те му думи за телевизионните потайности, не спирам 
да се чудя кое е най-важното, което искам да ви кажа 
за професор Огнян Сапарев. Не е това, че преподава тук 
вече 36 години, нито че десет години е бил ректор и че 
с колегите ми не спираме да се гордеем, че точно той е 
разписал дипломите ни. Нито че може да бъде професор 
в повече от областите, за които е известно, че е прос-
то компетентен. Нито и че почти година е бил генера-
лен директор на националната телевизия и още по-малко, 
че е бил депутат в 39-ото народно събрание. 
Единственото, което искам да ви кажа, е, че този чо-

век има морал. И една такава особена чест, която може 
би не е точно каубойска, възможно е да е мускетарска, но 
със сигурност вече почти не се среща у хората.

ПРОФЕСОР ОГНЯН САПАРЕВ:ПРОФЕСОР ОГНЯН САПАРЕВ:
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може да бъде по-обективен, 
да защитава една по-стра-
нична, както казва Бахтин, 
извънположена, гледна точ-
ка. Но от друга страна, на 
външния човек му трябва 
време, за да вникне в не-
щата, дори и да ги позна-
ва най-общо предварително. 
Така например аз, воден от 
стремежа да давам път на 
младите, направих шеф едно 
младо момче, което опреде-
лено беше талантливо. Не 
знаех обаче, че този човек 
има слаб характер и ста-
рите влъхви в телевизията 
го разплакаха още на първия 
съвет, защото знаеха, че 
няма да издържи на напре-
жението при директна ата-
ка. Така че в отговора на 
вашия въпрос се сблъскват 
две противоположности и 
всяка от тях има своите 
„за“ и „против“.

– Отстрани изглежда, че 
генералният директор 
единствено назначава и 
уволнява. Току-що сам из-
ползвахте такъв пример. 
Каква точно е работата 
на този пост? Вие какво 
искахте да направите?

– Аз попаднах в телевизи-
ята в най-тежкото време 
(от декември 1990 до ноем-

ври 1991 г. – бел.ред). Отвън 
митинги, вътре профсъюзи 
и междуособици. Наивно ис-
ках да спасявам хората, за 
да не бъдат изгонени кадри, 
създавани с години. Все още 
нямаше частни телевизии и 
беше време на безработи-
ца. Впрочем след мен вед-
нага бяха съкратени над де-
ветстотин души. Смятах, 
че тези процеси трябва да 
бъдат по-бавни, по-разумни. 
Телевизията обаче беше вул-
кан от суетна лава, кипя-
ха страхотни политически 
страсти. Десетки политици 
атакуваха по различни на-
чини и стояха на опашка 
пред Гарелов всяка седмица, 
за да се появят в „Панора-
ма“. Както знаете, екранът 
е своеобразен кокал.

– Какво беше вашето отно-
шение към опашката пред 

Гарелов?
– Стремях се да не се меся, 
защото смятах, че трябва 
демократично да се даде 
свобода на отделните ре-
дакции и доказаните журна-
листи да си вършат рабо-
тата. Смятах, че директо-
рът на телевизията трябва 
да се занимава с по-сериоз-
ни проблеми. 

– Например?
– Много хора не знаят, че 
до 1991 г. всички пари от 
реклами, които се излъчваха 
по националната телевизия, 
отиваха в държавния бю-
джет. Тогава успяхме да из-
воюваме тези пари да оста-
ват в телевизията, защото 
техниката рухваше, а пари 
нямаше. 

– Предавания раздавахте 
ли?

– Ето ви един клюкар-
ски момент, забавен. Идва 
Жорж Ганчев, който със 
своите специфични, да не 
употребя по-точната дума, 
маниери развесели българ-
ския народ и привлече вни-
манието. Та идва той при 
мен и казва, че иска да води 
шоу програма по телевизи-
ята. Аз му обяснявам защо 
не може. След малко оти-
вам при шефа на първа про-
грама и заварвам там Жорж 
Ганчев, който му обяснява, 
че е бил при мен, получил е 
моето разрешение и аз съм 
го пратил там, за да уго-
вори кога да започне него-
вото предаване. Това беше 
положението. И след като 
това е Жорж Ганчев, какво 
искате от хора на по-ниско 
равнище?

– Какви са разликите меж-
ду онова време и сегашно-
то? 

– Сега има ужасно много 
телевизии, даже повече, от-
колкото е необходимо. Раз-
личните политически сили 
по един или друг начин ку-
пуват, превземат, докопват 
тайно или явно отделните 
телевизии. Но влиянията са 
разпределени и я няма тази 
острота от времето, кога-
то огънят беше съсредото-

чен върху националната те-
левизия. 

– В онези години хората 
живо се интересуваха от 
въпроса, вярно ли е, че в 
телевизията преобладават 
хомосекусалистите... 

– Много гей глупости се го-
ворят... От времето, кога-
то бях в телевизията, пом-
ня как, ако в някоя редак-
ция се появи по-женствен 
младеж или мъж и стане 
началник, тутакси около 
него отвсякъде се стичаха 
нежни другари и образуваха 
свърталище на специфично 
общество. Тези хора стра-
хотно се подкрепят и си 
помагат. Живеем в страна, 
в която стават едни ин-
тересни паради, телевизия-
та ни внушава едни хуба-
ви работи. Човек се гледа 
в огледалото и си вика: „Аз 
съвременен ли съм, не съм 
ли? Не трябва ли да се про-

меня?“ Нямам нищо против 
този тип хора, всеки да из-
ползва органите си, както 
намери за добре. Но кога-
то тяхната реклама стане 
твърде натрапчива и ста-
не ясно, че това е един от 
начините да просперираш, 
тогава става опасно. Раз-
бира се, че трябва да бъ-
дем толерантни, но точно 
българският народ е доста 
толерантен. Нещо повече, 
благодарение на медиите и 
по-специално на телевизия-
та в момента изобщо не е 
ясно има ли някакви норми 
в тази страна, някакви за-
дръжки и бариери. Нищо не 
може да сепне никого. Все-
ки е готов да прави или 
да приеме всякакви глупос-
ти. Ние сме в царството 
на всепозволеността.  

– Защо телевизията зае-
ма толкова важно място в 
живота на българина?
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– От една страна, е го-
лемият избор, от друга – 
поскъпването на вестници-
те. Едно време за пет сто-
тинки пенсионерът си ку-
пуваше по един куп вест-
ници и четеше, но днес не 
може да си го позволи, за-
щото трябва да си купи ле-
карства. Вестникът е ми-
нал на заден план, телеви-
зията като безплатна е на 
преден план. 

– Крие ли някакви опаснос-
ти това положение?

– Ясно е, че ако за едно де-
нонощие в България са се 
случили две убийства, три 
катастрофи и хиляда добри 
дела, в новините ще при-
състват убийствата и ка-
тастрофите и от добрите 
дела няма да има и помен. 
Принципът на новините е 
да отразяват всичко кърва-
во, сензационно и извънред-
но. Добра новина е лошата 
новина и по своите обек-
тивни механизми телевизи-
ята показва живота по-че-
рен, отколкото той е, по-
свиреп, по-кървав, по-идиот-
ски. От това не може да се 
избяга, в целия свят е така. 
Българското общество оба-
че не си дава сметка (в ли-
цето, разбира се, на тези, 
които би трябвало да ми-
слят по въпроса) за реал-
ната роля на телевизията. 
Тя е значително по-голяма и 
по-опасна, отколкото хора-
та си мислят. Не съзирам 
никакво противодействие на 
пошлата доминираща тен-
денция към елементарно раз-
влечение и разголена забава. 
Не плача за доброто старо 
време и не казвам, че тряб-
ва да се показват дечица с 
пионерски връзки и момиче-
та с дълги поли. Животът 
е пъстър, в него трябва да 
има всичко, но в стремежа 
да бъде привлечено внимани-
ето на хората телевизията 
изгуби баланса. 

– А случаите като този, 
при който дете заги-
на, имитирайки сцени 
от реалити предаването 
„Страх“...    

– Съществуват обективни 
процеси, които са неотдели-
ми от спецификата на ме-
дията. В този случай става 
дума за дете, но ще ви дам 
друг пример. Казват, че в 
момента в България на пе-
тима души един не е мно-
го в ред психически. Според 
мен тези, които го казват, 
са хора оптимисти. В теле-
визията действат статис-
тическите закони на голе-
мите числа, защото тя има 
огромна аудитория, обръща 
се към 6 милиона и поло-
вина души. Значи има над 
един милион души, които не 
са съвсем в ред и могат 
да проявят странни реак-
ции, докато гледат телеви-
зия. Тоест винаги ще има 
някой, който ще реагира не-
адекватно. Винаги ще има 
някой, който ще се поддаде 
на въздействие, ще реши да 
подражава. Въздействието в 
мащаба на големите числа е 
огромно. Тези хора в рамки-
те на цялостната аудито-
рия са малко, но дори и еди-
ници, те не са чак толко-
ва малко в абсолютни чис-
ла. По целия свят същест-
вуват и така наречените 
престъпления копия. 

– Какво ще кажете за кон-
куренцията между кана-
лите?

– Стремежът Нова телеви-
зия и Би Ти Ви да се ритат 
по кокалчетата ми се стру-
ва доста дребнав и смешен. 
Вярно е, че Нова телеви-
зия е по-агресивна и експе-
риментална и вероятно пе-
чели по точки в повечето 
случаи. Няма телевизия, ко-
ято да може да привлече 
вниманието на целокупния 
български народ абсолютно 
всяка вечер. 

– Подозирам, че няма какво 
да кажете за смъртта на 
телевизията?

– О, изобщо не се задава 
смърт на телевизията. На-
мирам, че телевизията е в 
разцвет, който съвсем леко, 
и то в бъдеще, ще бъде 
ограничаван от разцвета на 
интернет. Освен това те-

левизията все повече ще 
се комбинира със светов-
ната мрежа. Компютърът 
все още не е враг на те-
левизора. Напротив, получа-
ва се една симбиоза, един 
брак по сметка между те-
левизора и компютъра. Все-
ки може да си сваля фил-
ми отвсякъде и да си ги 
гледа на телевизионния ек-
ран и така да се еманципи-
ра от телевизионните про-
грами. Конфликтът с кни-
гата и четенето е далеч 
по-реален. Има едно много-
бройно възрастно поколение, 
което няма отношение към 
интернет и което е ори-
ентирано към телевизията. 
Когато след някое и друго 
десетилетие днешните мла-
ди хора станат стари хора, 
нещата може да изглеждат 
и другояче. 

– Независимо от високия 
рейтинг, който има в на-
шия живот, може ли да се 
каже обаче, че телевизия-
та има авторитет? Не ос-
тана ли тя един обикновен 
домашен уред, както е ка-
зал Фелини?  

– Един предишен папа беше 
казал, че телевизията е 
оръдие на сатаната. По 
разбираеми причини никой 
от големите кинорежисьори 
не уважава телевизията. В 
техните възражения има и 
справедливи съображения. 

– Предполагам, че тези съ-
ображения не са само кине-
матографични?

– Интелектуалците са 
склонни да ругаят телеви-
зията, но тя има голям ав-
торитет на достоверност 
сред обикновените хора. А 
картината на действител-
ността изобщо не е прос-
то обективна, тя е така-
ва, каквато ни я показва 
телевизията – най-страхот-
ният манипулатор, който е 
измислило човечеството. Тя 
идва в моя дом, моята кре-
пост, лъже ме и ми про-
мива съзнанието, но поне-
же съм си вкъщи и държа 
дистанционното, имам чув-
ството, че владея положени-

ето. Така човек не си дава 
сметка колко е беззащитен, 
а вместо това живее с ми-
сълта, че е господарят на 
образа. 

– Спомням си, че точно 
вие, когато бяхме студен-
ти, ни обръщахте внима-
ние върху това, че профе-
сията е важна човешка ха-
рактеристика. Какви са 
хората, които работят в 
телевизията? В какво ги 
превръща тя?

– Телевизията дава специ-
фично самочувствие на чо-
века. Всеки, който работи 
в телевизия и отива някъ-
де да снима, бива посрещ-
нат от всякакви хора, ко-
ито му свалят шапка, пра-
вят му гъди-гъди, помагат 
му, понеже всеки иска да се 
покаже възможно най-благо-
приятно на екрана. Получава 
се едно къткане и подмазва-
не и тези хора започват да 
живеят със самочувствие 
на много важни личности, 
пред които едва ли не све-
тът трябва да падне нич-
ком. Това е обективен про-
цес. От друга страна, теле-
визионният човек не изпип-
ва, не шлайфа, не е като 
Толстой, който е преписал 
17 пъти на ръка „Война и 
мир“, за да я направи ше-
дьовър. Стремежът да се 
правят шедьоври изобщо 
отсъства от телевизията, 
защото тя е свят на ед-
нократност и преходност. 
Всичко е движение, импро-
визация и „Давай, давай!“. 
Това е друг свят – дина-
мичен, по-повърхностен и с 
чувство на собствена значи-
мост. Телевизията е и едно 
много проветриво място – 
има текучество, динами-
ка, която настройва чове-
ка малко така: ден да мине 
друг да дойде, даже минута 
да мине, друга да дойде. За 
интелектуалеца е трудно да 
издържи на това темпо и 
на липсата на дълбочина, на 
разнообразието и пъстрота-
та в телевизията. 

Разговора води 
Мирослава ИВАНОВА  
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„Медийните процеси са много любопитни. Част от тях показват 

по-лесно, по-ясно и по-откровено някои обективни 

социално-психологически и културни процеси.“ 

Авторът на това сериозно и почти научно определение е 

проф. Огнян САПАРЕВ, който впрочем дефинира и много други 

неща, свързани с телевизия, но ги каза по-пъстро.

ТЕЛЕВИЗИЯТА Е...

„ЗРИТЕЛ
ЯТ НЕ 

Е 

ГОСП
ОДАР

 НА О
БРАЗА“

Тя е за много самотни, болни и стари хора, а те стават все повече. Големият град създава все повече и все по-
отчуждени индивиди. Няма междусъседски отношения, семействата не са онези големи патриархални общности, 

младите ги няма вкъщи. Като гледа телевизия, човек има чувството, че общува с познати, каквито в живота може 
и да няма. Телевизията изпълнява много важни психотерапевтични функции. Ние може да се смеем на сапунките, 
които са удобни за гаргара и вицове, но всъщност те заместват липсващия реално човешки контакт на ужасно 
много баби и лели. От човешка гледна точка това е ужасно важно и няма защо да го подценяваме. Дори е повод 
да се обсъждат клюките от сериалите, защото старите хора няма какво друго да обсъждат, като се изключат 
някои политически идиотщини, безпаричието и пр. За младите такъв повод за обсъждане са шоупрограмите.

Реалити програмите предполагат определени технически възможности, които по-рано телевизията нямаше. Въз-
можността за наблюдение. 

Любопитно е, че в своята книга „1984“ Джордж Оруел излага тезата, че хората ще бъдат много нещастни от 
това, че ще ги наблюдават, ще ги следят непрекъснато и това ще ги измъчва. Нищо подобно! Оказа се, че хора-
та искат да бъдат наблюдавани, искат да се показват, и то в най-интимни моменти. Реалити формите твърде 
много опровергават Оруел, който прекалено много вярва в човечеството. А човечеството не е на тази висота, на 
която интелектуалци от типа на Оруел го поставят. Човечеството иска да стане звезда, като си събуе гащите. 
Ексхибиционистичната нагласа е по-силна, отколкото сме я мислили. Както воайорството, зад което от древни 
времена стои традицията на клюкарството. 
Най-съзнателно гледах „ВИП брадър“ и „БИГ брадър“. И не защото винаги беше много за гледане, а от професи-

онален интерес. На „Сървайвър“ не издържах. „Бягство към победата“ съвсем не се издържа. 
„ВИП брадър“ ми беше интересен социално-психологически и естетически, дори драматургически. Интересно ми 

беше как централата генерира интриги и сблъсква хората, стреми се да създаде определен сюжет и вътрешни вза-
имоотношения в групата. Скандалът между двете суетници беше очевидно инспириран отвън по всякакви начини 
и така беше търсена еволюцията на сюжета. 
Поради това, че телевизията стана твърде натрапчива, присъства твърде активно в нашия живот и разказва не-

прекъснато всякакви измислени истории. Дойде обаче и обективната умора от тези измислени истории. Като об-
ратен ефект възникна интересът към едни уж реални (а те са скрито измислени и манипулирани, разбира се) ис-
тории и хора. Интересно е как хората виждат себе си в тези лица. Реални хора, които се държат по-просташки 
от теб, или пък звезди, които, ако не са гримирани, са по-грозни от теб. Всичко това очевидно радва обикнове-
ния човек. Да види, че хора, които претендират, че са звезди, са по-скучни от него, по-глупави от него, по-грозни 
от него. Това е едно своеобразно тайно злорадство. Другата възможност е да се отъждестви с тях, да си каже, 
че те са като него и той е като тях. 
Стремежът да станеш звезда, да станеш известен е изключително силен. А за да станеш известен, според нови-
те норми означава да се покажеш и да се поразголиш по телевизията най-често. За днешния анонимен човек това 
очевидно се оказа ужасно важно. Никой не преценява реално собствените си възможности. А и защо да ги преце-
нява, като вижда всякакви идиоти и дегенерати, които са станали звезди.

...нашето другарче 

...реалити театър
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Записа Мирослава ИВАНОВА

Би трябвало да престане този стремеж за подмазване на хашлашкия тон, на най-просташкия масов вкус и на 
насилието. Хубаво би било да има противодействие – предавания, които се стремят да се обърнат към по-

интелигентния и мислещ човек. Предостатъчно се прави за нашето неангажиращо, разтоварващо забавление. Не се 
прави и десет процента за това от време на време на хората да им се помогне да мислят и да научат нещо.

Телевизията диференцира нацията на едни отделни големи групи, които не контактуват помежду си. Това са те-
зите на маса постмодерни теоретици. Това е т. нар. демасовизация на културата. Има канали за всичко. Ка-

нал за риболовци, канал за ловци, канал за попфолк и пр. Има диференциация на вкусовете и задоволяване на всич-
ки тези вкусове.

...средство за култивиране на човешка глупост

Не смятам Сара Джесика Паркър за особена естетическа атракция, дори я намирам за грозновата, но все едно – фил-
мът е поучителен от гледна точка на промяната на нравите. Дори традиционните криминалета се снимат отново, 

но вече с жени полицайки. Жената днес е агресивна и измества мъжа от неговите традиционни мачовски позиции.

...„Сексът и градът“

Глобализацията е световен процес, който Америка иска да превърне в американизация. Дори американизацията да бъде 
потисната, глобализацията е обективен процес, който никой не може да избегне. Американизацията на живота ни е 

почти 90%, което не е нормално. Това в страни като Франция го наричат културен империализъм, в България, разби-
ра се – не. Нормалното е да има разнообразие на източниците, на различните културни кръгове и страни, от които се 
взимат съответните програми. Дори едни турски сериали имат голям успех, което показва, че медийна едностранчивост 
би могла да се преодолява по тази линия. Има и субективни моменти, срещу които можеш да се бориш, но обикновено 
никой не се бори срещу тях. Всеки си казва, че или това не е негова работа, или пък изобщо не забелязва тези неща.

...ретранслатор на културни ценности

Когато четем или когато гледаме кино, ние изпитваме всичко, което е описано за психологията на естетическо-
то преживяване – отъждествяваме се с героите, преживяваме по-емоционално, по-драматично, по-дълбоко. Гле-

дането на телевизия е винаги по-разсеяно. С едно око човек може да гледа и пет-десет часа на ден и без да се 
преумори кой знае колко. Не е необходимо телевизионната продукция да създава шедьоври. Достатъчно е да бъде 
една делнична, но приемлива и полезна.

...дъвка

...бутон, който разделя и владее

Днес телевизията е преди всичко средство за излъчване на реклами. Програмите са досаден пълнеж между два 
рекламни клипа. Какво да правят рекламите?! Отнемайкъде трябва да изтърпят между двата рекламни блока 

някакви предавания. Създават се консуматорски нагласи и внушения от типа на „Колкото повече купуваш, толко-
ва си по-щастлив“.

...реклами

Телевизията (както основателно изтъкват някои автори) изглежда доста космополитна, но от друга страна, тя 
е локална и квартална. Защитават се някакви предразсъдъци или се показват идиотщини, които по света никой 

няма да приеме. Ако Слави Трифонов бъде показан в Швеция, шведките ще го скалпират, но на местна почва му се 
радват. Всяка телевизия има своите местни, квартални, национални герои. Ами Митьо Пищова?! Представете си 
дали биха го възприели други зрители? А тук хората му се радват. 
Азис обаче съвсем съзнателно се моделира според чужди образци. Всичките му номера, включително и относно 

сексуалната му ориентация, са нарочно аранжирани. С част от своето поведение той демонстрира нещо много ма-
хленско, нашенско, домашно. Васко, едно такова мило момченце, на което и бабите се радват. С друга част от 
поведението си, която е по-стилизирана, той се ориентира към световни гей образци. 
Азис е кралят на кича у нас. Той прави всичко малко и като автошарж, автопародира се, не е много ясно та-

къв ли е, не е ли такъв. Върви по ръба и ние му прощаваме, защото ни забавлява. Намерил е баланса за разлика 
от разни други, които са наистина за ожалване, защото се правят на сериозни.  
Евгени Минчев се опитва леко да се шаржира, но той се кипри повече и повече стои в тази по-сериозна зона. 

Не ми е удобно да употребявам имена, но някои от лицата, с които отъждествяваме екрана, са абсолютни тик-
веници и празноглавци.

...нещо наше или Слави Трифонов, Азис, Митьо Пищова
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Т
е прекарват часове на-
ред пред тв екрана, за-
ради което родители-
те им се чувстват ви-

новни. До неотдавна учени-
те не бяха обяснили в как-
во точно се състои вредно-
то въздействие на телеви-
зията върху децата. И по-
вечето от родителите по-
ради липса на убедителни 
данни и препоръки на пси-
холози не се притесняваха 
особено. Даже спокойно гле-
даха телевизия заедно с де-
цата си, вместо да им заб-
ранят това „удоволствие“. 
Днес учените от цял свят 

са единодушни: злоупотребя-
ването с гледането на теле-
визия нанася вреди на невро-
ните на детския мозък. Гле-
дането на телевизия довеж-
да детето до състояние 

БЛИЗКО ДО 
ХИПНОТИЧЕН ТРАНС

Нали сте виждали деца, 

които изглеждат като „за-
лепнали“ за екрана. Когато 
телевизорът е включен, бе-
та-вълните на мозъка, от-
говорни за състоянието на 
бодърстване, отстъпват 
място на бавните алфа-въл-
ни. Подобно нещо се случва 
преди заспиване или в със-
тояние на дрямка. В та-
кава ситуация вниманието 
е разфокусирано, зрението 
и слухът са фиксирани, а 
критичното възприятие на 
случващото се – притъпено. 
Детето е с намалени позна-
вателните способности. 
При децата, които зло-

употребяват с гледане на 
телевизия, е по-активно 
дясното полукълбо на мо-
зъка, отговорно за емоци-
оналните реакции (с това 
се обяснява и омагьосващи-
ят ефект на телевизията). 
Последните изводи на уче-
ните ни дават сериозен по-
вод да се замислим и да 

вземем мерки незабавно. 

СКОВАНА ФАНТАЗИЯ

Германският педиатър Пе-
тер Винтерщайн повече от 
17 години изучавал  рисун-
ките на 5–6-годишни деца. 
Той установил, че колкото 
повече време децата прекар-
ват пред тв екрана, толко-
ва по-схематични са  ри-
сунките им. Рисунките на 
най-заклетите телеманиаци 
били дори с нарушени про-
порции. Телевизията „ограб-
ва“ творческото мислене.

 РАЗСЕЯНОСТ

Изобилието от аудио-визу-
ални стимулации разконцен-
трира вниманието и дори в 
някои случаи става причина 
за хиперактивност при де-
цата. Колкото повече дете-
то гледа телевизия в ран-
ното си детство, толкова 
по-голям е рискът успевае-
мостта му в училище да 

е ниска. Новозеландски уче-
ни провели опит с 1000 до-
броволци, родени между 1972 
и 1973 г. Те били подложени 
на наблюдение в продълже-
ние на цели 30 години. Ока-
зало се, че тези, които по-
често са гледал телевизия 
в детството си, имали по-
нисък образователен ценз в 
зряла възраст. 

НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ

Кошмари, трудно заспива-
не или нощни събуждания 
след гледане на телевизия 
се наблюдават при всички 
деца. Би могло причина за 
това да е атмосферата, в 
която расте детето, но 
изследванията сочат друго. 
Да не говорим, че пробле-
мите с безсънието продъл-
жават да тормозят и вече 
порасналите деца.

НАТРУПВАНЕ 
НА ИЗЛИШНО ТЕГЛО

Повечето деца, които пре-

ÒÂ ÂÐÅÄÀÒÀ ЗА МАЛКИТЕ
ЗАСТИНАЛИ НЕПОДВИЖНО, С ОЧИ, ВПЕРЕНИ В ЕКРАНА, ГЛУХИ ЗА ДУМИТЕ НИ, 
НЕПРИЛИЧАЩИ НА СЕБЕ СИ... ТОВА ПРАВИ ТЕЛЕВИЗОРЪТ С ДЕЦАТА НИ.

Децата 
и ЕКРАНЪТ
Според данните от едно 
проучване, проведено в 
световен мащаб

 Децата между 4- и 
12-годишна възраст пре-
карват пред телевизора 
2 часа и 24 минути сред-
но на ден.

 61% от децата под 
5-годишна възраст гледат 
програмите, които се гле-
дат и от останалите чле-
нове на семейството.  

 64% от децата под 
5-годишна възраст гледат 
телевизия сутрин. 

 40% от родителите не 
знаят какво гледат деца-
та им. 

 53% от децата на въз-
раст между 8 и 10 години 
възраст смятат, че без 
реклами телевизията не 
би била нужна.
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карват пред екрана повече 
от 4 часа дневно, са по-
пълни, отколкото тези, ко-
ито гледат по-малко от 2 
часа дневно. Причината е в 
недостатъчната физическа 
активност и в постоянна-
та съблазън да се похапва 
нещо пред екрана. Виновни 
са и рекламите на калорич-
ни храни, както и негатив-
ното влияние на телевизора 
върху съня. Недоспиването 
води до напълняване.

СКЛОННОСТ 
КЪМ НАСИЛИЕ

Екранните сцени на наси-
лие мозъкът интерпретира 
така, както и реалните – 
чувството на тревога, не-
увереността и страхът са 
напълно истински. Тогава 
лимбическата система на 
мозъка, която е отговор-
на за емоциите ни, включ-
ва рефлекси на бягство или 
на активност (агресия). Но 
ако гледането на тв сцени, 
изобразяващи жестокост, 
е по-редовно, чувствител-
ността към тях се загуб-
ва. Така постепенно дете-
то свиква с насилието и 
само се научава хладнокръв-
но да го възпроизвежда. 

ИЗКРИВЕНО 
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СВЕТА

„Заради силното чувство 
на тревога, което пораж-
дат сцените на насилие, 

индивидуалното личностно 
мислене се замества от 
груповото – твърди френ-
ският психоаналитик Серж 
Тисерон. – С всичките му 
последствия: стаден ин-
стинкт, култ към лидера, 
деперсонализация, активиза-
ция на безсъзнателните ин-
стинкти.“ 
Тревогата у детето по-

ражда и страх от света 
на големите, където всеки 
бърза да прояви жестокост 
към околните, преди да са 
го изпреварили. Така жес-
токостта от екрана попу-
ляризира насилието в гру-
повото съзнание и препят-
ства личностното разви-
тие на детето.

ГЛЕДАЙТЕ ЗАЕДНО 
„Детето ми гледа само 

анимация.“ Това обаче не 
трябва да ви успокоява. 
Колкото и интересни да 
се анимационните и обра-
зователните детски филми, 
ползата от тях не е го-
ляма, ако детето ги гледа 
само. Докато детето ви не 
навърши 7 години, не го ос-
тавяйте само пред екрана. 
Внимателно наблюдавайте 
реакциите му. Пояснявай-
те и коментирайте случва-
щото се. Отговаряйте на 
детските въпроси и сами 
му задавайте въпроси. Ина-
че едно неразбиране ще по-
влече след себе си друго.

СТОП НА ТЕЛЕМАНИЯТА

Да предпазите детето си от тв зависимост, е възможно. Необхо-

димо е само да проявите характер и да се наложите.  

 За децата, ненавършили 1 годинка, телевизорът е абсолютно за-

бранен.  Здравословната допустима доза тв предавания в подра-

стваща възраст е 1 час дневно.   Категорично не се допуска инста-

лирането на телевизор в детската стая, независимо от възрастта 

на детето.  Не разрешавайте на детето си да гледа телевизия су-

трин, преди да отиде на училище. То се превъзбужда, след което е 

разконцентрирано в клас.  По данни на различни изследвания децата, 

които гледат образователни тв програми, по-лесно се адаптират в 

социума, по-успешно се справят в училище и имат по-богат слове-

сен запас. Така че интересувайте се какво гледа детето ви.  Убеж-

давайте ги с личен пример. Ако сам родителят страда от телема-

ния, едва ли ще успее да отучи детето си от гледане на телевизия. 

 Отклонявайте вниманието на детето от телевизора, като се оп-

итвате да водите интересни разговори с него.
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К
акво да му кажем оба-
че? Трябва ли да му 
обясним що е то све-
товна икономическа 

криза и как тя влияе на 
живота ни? Според психо-
лозите би било грешка да 
си даваме вид, че проблем 
няма, защото, когато във 
въздуха витаят напрежение 
и нещо недоизказано, дете-
то започва да се тревожи. 
Ако се съди по вече създа-
дения опит в тази посока, 
най-много се безпокоят де-
цата между 6- и 12-годиш-
на възраст. 
Ето какво споделило 10-го-

дишно дете пред психолог: 
„Обстановката у нас не е 
хубава. Татко непрекъснато 
е разстроен и говори, че 
нямаме пари.“
Децата обаче се вълнуват 

не толкова от причините, 
колкото от последиците 

от случващите се събития 
– реални или въображаеми. 
Нашата неувереност нео-
чаквано разрушава предста-
вите им, че светът на въз-
растните е стабилен. 
Ето на какво трябва да 

обърнете внимание, когато 
отговаряте на детски въ-
проси, свързани със светов-
ната икономическа криза. 

ВЪЗРАСТНИТЕ ДА СЕ 
РАЗБЕРАТ ПОМЕЖДУ СИ 
Преди всичко трябва да 

определите своето соб-
ствено поведение по време 
на криза. Обсъдете с ин-
тимния си партньор как-
во ви тревожи, изработете 
си своя стратегия, която 
може да ви помогне да се 
справите с трудностите и 
емоционално да ви поддър-
жа един друг. Планирайте 
разходите и помислете как-

во могат да правят децата 
през ваканцията. Яснотата 
може да ви помогне да го-
ворите с тях по-спокойно 
и убедително. 

ОТКРОВЕНО, НО С МЯРКА

Един от много важни-
те съвети за родители е 
следният: „Не е необходи-
мо да лъжете. Просто каз-
вайте тази част от исти-
ната, която детето може 
да понесе.“ Това означава, 
че няма смисъл да разказва-
те на децата в подробнос-
ти всичко, което се случ-
ва в работата ви, или пък 
как в детайли се променят 
семейните ви планове. Дос-
татъчно е да обясните, че 
са настъпили трудни време-
на, доходите ви са намале-
ли, но ще намерите изход 
от положението. Ако дете-
то продължи да задава въ-
проси, отговаряйте му уве-
рено и се старайте да под-
бирате точните думи. Една 
от вашите задачи е да на-
правите така, че у дете-
то да не възникне чувство 
на вина. Децата са склонни 
да се смятат за виновни 
(отговорни) за проблемите 
и настроенията на възраст-
ните: „Мама пак е разстро-
ена. Сигурно пак се държа 
лошо.“ Малките се трево-
жат повече, когато крием 
нещо от тях и се опит-
ваме да омаловажим сериоз-
ността на това, което ги 
вълнува. Детето забелязва, 
когато родителите станат 
раздразнителни, говорят на 

висок глас и после млъкват, 
когато то влезе в стаята. 
То не се успокоява от обяс-
нението, че татко му днес 
просто е в лошо настро-
ение, чувства, че нещо се 
случва и че с него не гово-
рят откровено. 
Много неща биха се про-

менили към по-добро, ако 
първо сами успеете да се 
справите с тревогата си. 
Децата са толкова инту-
итивни и чувствителни, 
че се травмират не само 
от случващите се, но и от 
скритите ни преживявания. 

НАБЛЮДАВАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛНО 

ДЕТСКИТЕ РЕАКЦИИ 
Така ще разберете от 

какво се страхува вашето 
дете. Старайте се да го 
слушате внимателно. Ако 
то е уплашено, разстрое-
но и задава объркани въпро-
си, първото, което трябва 
да направите, е да му даде-
те да разбере, че вие знае-
те за неговите преживява-
ния, че го слушате. „Сигур-
но ти е мъчно, че Катя не 
идва вече на танци заедно с 
теб. Родителите є вече не 
могат да плащат за уроци-
те и вероятно ти се при-
тесняваш дали ще можеш 
да продължиш сам/а.“ 
След паническата интона-

ция, с която говорителка-
та от новините съобщава 
за проблемите, произтичащи 
от кризата, бихте могли да 
успокоите детето си с ня-
какво ваше по-реалистично 
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ПРЕД МАЛКИТЕ ЗА

„И ТЕБ ЛИ ЩЕ ТЕ УВОЛНЯТ ОТ РАБОТА?“ 
ТОВА Е ТРЕВОЖНИЯТ ВЪПРОС, КОЙТО ЗАДАВА 
8-ГОДИШНАТА ИРИНА, КОГАТО СЕ ВРЪЩА ОТ УЧИЛИЩЕ. 
БАЩА Є ОТГОВАРЯ: „НЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ!“ 
ЕДВА ЛИ ТОЗИ ОТГОВОР Е НАЙ-ПРАВИЛНИЯТ.

Бела, брой 8 (138), 200974



изказване: „Да, плановете 
ни може и да се променят, 
но това не е катастрофа. 
Дори ние сме в много по-до-
бро положение в сравнение с 
много други хора, които...“ 
Важното е децата да раз-
берат, че кризата не слага 
кръст на тяхното собстве-
но бъдеще и на бъдещето 
на тяхното семейство.   

РАЗГОВАРЯЙТЕ И 
РАЗСЪЖДАВАЙТЕ ЗАЕДНО

Обсъждайте заедно това, 
което се случва във всеки-
дневието. Възможно е ико-
номическата ситуация да се 
е отразила значително на 
вашия живот, възможно е 
съвсем малко да е намалила 
покупателната способност 
на семейството. Ако това 
рефлектира и върху децата 
ви, необходимо е да ги запоз-
наете предварително с про-
мените, които ще настъ-
пят в техния живот като 
резултат от кризата. На-

пример ако се наложи да съ-
кратите джобните разходи 
на сина си или да отмени-
те летния му лагер. Когато 
обяснявате за тези промени 
и за това, което ги нала-
га, не забравяйте да добави-
те: „Ще се справим“, „Ще 
намерим решение“, „Всичко 
ще се подреди“. Обърнете 
вниманието на детето вър-
ху това, че в семейството 
има и други членове, които 
изпитват затруднение – на-
пример баба и дядо. Може-
те да накарате детето да 
разсъждава как може да се 
помогне на възрастните ро-
дители. Когато големите се 
съпротивляват активно на 
несгодите, децата се чувст-
ват уверени, защото неза-
висимо от трудностите 
усещат, че имат на какво и 

на кого да се опрат. 

ВРЪЩАНЕ 
КЪМ МИНАЛОТО

Разказът за миналото, ко-
гато хората са преживява-
ли много повече и по-сил-
но драматични моменти, 
но въпреки това са могли 
да устоят и са намерили 
нови възможности за себе 
си, успокоява децата. Дава 
им усещане за защитеност. 
Използвайте кризисните мо-
менти, за да откриете нови 
хоризонти пред детето си, 
да разбудите любопитство-
то му. Опитайте се да му 
обясните, че светът, както 
и животът на отделния чо-
век са изградени от малки 
и по-големи кризи, благода-
рение на които ни се случ-
ват положителни промени. 

Добър начин да покажете 
относителността на маща-
ба на случващото се е да се 
обърнете към историята. 
През ХХ век светът е пре-
живял революции, две све-
товни войни, глад, Голяма-
та депресия... С тези при-
мери вие не само ще раз-
ширите познанията на де-
тето си, но и ще го научи-
те да съпоставя различни-
те събития от личния си 
живот с тези от живо-
та на обществото. В по-
добни случаи някои специа-
листи обикновено цитират 
думите на Марк Аврелий, 
който е казал: „Щастлив 
съм, че не се предавам пред 
скръбта, не се сломявам от 
настоящето и не треперя 
пред бъдещето.“ А способ-
ността да понесеш дос-
тойно нещастието се явя-
ва всъщност щастие. Пси-
холозите предполагат, че 
децата са в състояние да 
разберат думите на Марк 
Аврелий.

СВЕТЪТ, КАКТО И ЖИВОТЪТ НА ОТДЕЛНИЯ 
ЧОВЕК СА ИЗГРАДЕНИ ОТ МАЛКИ И ПО-ГОЛЕМИ 

КРИЗИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО НИ СЕ СЛУЧВАТ 
ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ.



С
лънчев летен ден. Мал-
ка уличка в малък град. 
На номер 43 живее бе-
бето Джак, а на 44 – 

бебето Джесика. Ще имат 
ли тези две деца на еднак-
ва възраст еднакви шансове 
за професионално развитие в 
бъдеще? Джак и Джесика рас-
тат заедно. Докато си иг-
рае с един багер, 5-годишни-
ят Джак заявява: „Ще рабо-
тя това, като порасна“. А 
5-годишната Джесика отгова-
ря: „А аз ще работя в болни-
ца като мама.“ 
Когато пораства, Джак 

тръгва по стъпките на баща 
си и се записва да учи за ин-
женер. Джесика обаче нару-
шава семейната традиция и 
вместо да учи за медицин-
ска сестра, решава да запи-
ше право. 

В ЕВРОПА 60% ОТ НАСКОРО 
ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ СА ЖЕНИ.

Но традициите и стереоти-
пите все още продължават 
да влияят значително на из-
бора на образование и профе-
сия и при жените, и при мъ-
жете. 

В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВА-
НИЕТО РАБОТЯТ 75% ЖЕНИ. ДО-
МИНИРАНИТЕ ОТ ЖЕНИТЕ СЕКТОРИ 
НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ОБАЧЕ СА ПО-
НИСКОПЛАТЕНИ ОТ ДОМИНИРАНИТЕ 
ОТ МЪЖЕТЕ СЕКТОРИ.

Днес Джак и Джесика ра-
ботят за една и съща го-
ляма компания. Джак ръко-
води строителния отдел на 
фирмата, а Джесика е мени-
джър в отдел „Човешки ре-
сурси“. И двамата обичат работа-
та си, но тази на Джесика се смята 
за по-непрестижна, определя се като 
„женска“. А дори самото определение 
„женска“ вече звучи някак пренебре-
жително.

НА ЧАС ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА ПОЛУЧАВАТ 
ЗАПЛАЩАНЕ СРЕДНО СЪС 17% 
ПО-МАЛКО ОТ ТОВА НА МЪЖЕТЕ.

Всички са съгласни, че Джесика е 
много талантлива, но нейните умения 

и таланти невинаги се оценя-
ват по достойнство. Сякаш 
невидима бариера се спуска 
пред кариерното развитие на 
жените в Европа. 

ЖЕНИТЕ ВСЕ ОЩЕ СА СЛАБО ПРЕД-
СТАВЕНИ НА РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ В 
ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА-
ТА СФЕРА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ДЕЛЪТ ИМ СЕ 
Е УВЕЛИЧИЛ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕ-
СЕТИЛЕТИЕ. 

Джак пътува много и чес-
то работи до късно. Джесика 
все още чака да бъде повише-
на, но работи на непълен ра-
ботен ден, защото се налага 
да взима детето си от дет-
ска градина вечер. 

78% ОТ ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА РА-
БОТЯТ НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН В 
СРАВНЕНИЕ С ЕДВА 8% ОТ МЪЖЕ-
ТЕ. ПОВЕЧЕ ОТ 3/4 ОТ ОБЩИЯ БРОЙ 
НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ НА НЕПЪЛНО 
РАБОТНО ВРЕМЕ, СА ЖЕНИ. 

Една от причините е, че на 
жените им се налага да се 
грижат и за децата, и за до-
макинството, докато ходят 
на работа.
Много години по-късно Дже-

сика и Джак са вече пенсио-
нери. Джесика така и не по-
лучава своя шанс за работа 
на пълно работно време и в 
резултат, естествено, пенси-
ята є е доста по-малка от 
тази на Джак. 
Какво си помислихте?! Че 

това са феминистки опити 
за хиперболизиране на 

ПРОБЛЕМ, КОЙТО 
НЕ СЪЩЕСТВУВА?! 

Не. Това е рекламният клип към 
една конференция, организирана от 
Европейската комисия в Брюксел пре-
ди месец, на която присъствах и аз. 
В двудневния форум „Равнопоставе-

ЕВРОЗОНАЕВРОЗОНАЕВРОЗОНА

ЗАЩО В ЕВРОПА (И В БЪЛГАРИЯ!) ЖЕНИТЕ СА 
ПО-НИСКО ПЛАТЕНИ ОТ МЪЖЕТЕ И ЗАЩО Е 

ТОЛКОВА ВАЖНО ДА РЕШИМ ТОЗИ ПРОБЛЕМ?

ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА
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ност на мъжете и жените по време 
на криза“ взеха участие представите-
ли на европейски институции (зам.-
председателят на ЕК Маргот Вал-
стрьом и комисарят по заетостта, 
социалната политика и равните въз-
можности Владимир Шпидла), пред-
ставители на национални правител-
ства и на неправителствени органи-
зации на страните, членки на ЕС. 

„В период на икономическа криза равен-

ството на половете на трудовия пазар 

е по-важно от всякога – заяви коми-
сар Владимир Шпидла на конференци-
ята в Брюксел. – Кризата засегна по-

вече мъжете, отколкото жените. Мно-

го от най-тежко засегнатите икономи-

чески отрасли са доминирани от мъже. 

Безработицата сред мъжете напосле-

дък взе да изпреварва тази сред жените, 

но въпреки това жените продължават 

да печелят по-малко от мъжете. И мер-

ките, които ЕК предприема за изравня-

ване на заплащането, са част от наше-

то противодействие на кризата.“ 
Доста мъже (а и повечето жени) в 

България биха ме набедили за феми-
нистка само защото повдигам този 
несъстоятелен според тях въпрос, 
когато българите (без огред на пола 
си) тънат в нищета и бедност и 
приемат каквато и да е работа (пак 
без оглед на пола си) само и само да 
не са безработни и да оцелеят. „Пък 

и успелите жени са навсякъде около 
нас! И получават повече от нас!“ – 
биха обобщили група неуспели мъже. 
Да, наистина има успели жени (да не 
посочвам за пример пак Саша Безуха-
нова, защото името є се изтърка от 
посочване поради липса на мнозинство 
сред успелите жени). Да, има жени, 
които получават повече от мъжете. 
Да, има жени, които са на ръководни 
постове и управляват десетина мъже 
с лека ръка. Но тези жени са малцин-
ство. Това е статистически факт, 
който не подлежи на дискутиране. 
Дискусионен обаче е въпросът, дали 
проблемът за еднаквото заплащане на 
мъжете и жените е важен за Бълга-
рия толкова, колкото е важен за Ев-
ропа. Попитах това доц. Маруся Лю-
бчева, която дълго време работеше 
като член на комисията по права на 
жените и равенството между поло-
вете в ЕП. „Много често се сблъсквам 

с мнението, че проблемът за неравнос-

тойното заплащане на мъжете и жени-

те не е толкова важен за българите. Не 

споделям това мнение. Ако говорим за 

бедност, за съжаление тя също има дж-

ендър измерение. Има симптоми, които 

се засилват в период на криза, и

ФЕМИНИЗАЦИЯТА 
НА БЕДНОСТТА 

е един от тях. Така че дори да не е осно-

вен, а фонов проблем, неравностойното 

заплащане на жените и мъжете в Бъл-

гария е повод за тревога в българското 

общество.“
В българските условия на криза при-

чините за различното заплащане на 
мъжете и жените не се различават 
много от причините, които пораж-
дат този проблем и във всички други 
страни от ЕС. Доцент Любчева от-
крои сред тях една основна – липса-
та на баланс между професионалното 
развитие и семейните задължения на 
жените, което е следствие от липса-
та на достатъчно и качествени со-
циални услуги, които жените могат 

да ползват. Освен до отпуската си 
по майчинство на жените често им 
се налага да прибяват до 

ВЗИМАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК 
за да отгледат децата си и да се 
грижат за възрастните си родите-
ли. По тази причина те натрупват 
по-малко трудов стаж и в резултат 
брутната им заплата е по-малка от 
тази на мъже със същата квалифика-
ция, заемащи същата длъжност. 
Другата важна причина, която доц. 

Любчева посочва, е доминирането на 
жените в нископлатените професии. 
„Анализът на ситуацията около иконо-

мическата криза показва две тенден-

ции. От една страна, се очакваше жени-

те да бъдат по-засегнати от кризата, 

защото преимуществено работят на 

НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 
и на непостоянни договори (а често и 

без договори) или се осигуряват на ми-

нималната работна заплата. Такъв 

тип работна сила се освобождава мно-

го по-лесно и такива работни места се 

ликвидират далеч по-лесно. В тази си-

туация на жените не им остава друг 

избор, освен да приемат предложения 

за работа, които в нормални условия 

не биха приели. От друга страна оба-

че, мъжете, които получават по-високо 

възнаграждение (особено в определени 

сектори), при освобождаване от длъж-

Маргот Валстрьом, зам.-председателят на 

ЕК: „Твърдо съм за квотите – 52% от населени-

ето на Европа са жени и те би трябвало да бъ-

дат представени наполовина на масата, където 

се взимат важните политически решения.“

Владимир Шпидла, еврокомисар по заетост-

та, социалната политика и равните възмож-

ности: „Мерките, които ЕК предприема за из-

равняване на заплащането, са част от нашето 

противодействие на кризата.“

МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ, 
РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ?

АКО ИМАМ ДЕТЕ, ТОВА ЩЕ

НАВРЕДИ ЛИ НА КАРИЕРАТА МИ?
ЕДНАКВА РАБОТА,
ЕДНАКВА ПЕНСИЯ?
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ност биха спестили повече средства на 

работодателите. Не това обаче е ос-

новната причина за освобождаването 

им в най-засегнатите от кризата сек-

тори. Т.е. у нас структурата на пазара 

на труда е свързана с много други фак-

тори, които трябва да се анализират 

комплексно.“ 
Коя от двете тенденции надделя-

ва в момента в България, е трудно 
да се прецени. Но доцент Любчева е 
категорична, че жените са по-потър-
певшата група. Да не говорим, че на 
жените между 50- и 60-годишна въз-
раст им е изключително трудно да 
се реализират на пазара на труда. 
Кои обаче са причините за неравнос-
тойното заплащане на мъжете и же-
ните у нас и в Европа?

СИНДРОМЪТ 
НА СЕКРЕТАРКАТА

Разликата в заплащането на мъже-
те и жените в най-малка степен се 
дължи на пряка дискриминация по по-
лов признак, тъй като европейското 
и националните законодателства на 
страните, членки на ЕС, са толкова 
ефективни, че не допускат този фак-
тор да влияе значително. 

Т. Е. РАЗЛИКАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО 
СЕ ДЪЛЖИ НЕ ТОЛКОВА НА РАЗЛИКА 
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, А ПО-СКОРО НА 
РАЗЛИКА МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИИ.

Работа, за която се изискват сход-
ни квалификация или умения, е по-ни-
ско заплатена, ако се извършва пре-
димно от жени, отколкото ако се из-
вършва главно от мъже! Например в 
някои страни на детегледачките се 
плаща по-малко, отколкото на авто-
монтьорите, на касиерките в супер-
маркетите – по-малко, отколкото на 
служителите, които подреждат раф-
товете в магазина (предимно мъже), 
на медицинските сестри – по-малко, 
отколкото на полицаите... 
Жените по-често заемат нискоква-

лифицирани длъжности (работят 

като секретарки и продавачки). Само 
32% от директорите на предприя-
тия в ЕС например са жени, 10% от 
членовете на управителни съвети на 
най-големи компании и 29% от учени-
те и инженерите в Европа са жени. 
Тази сегрегация, естествено, се дъл-

жи на традиции и стереотипи. А 
традициите и социалните стереоти-
пи се чупят много трудно. 

„Счупването на тези стереотипи 

трябва да започне още от училище“ – 
заяви на конференцията в Брюксел 
Габриеле Хайниш-Хозек, федерален 
министър по въпросите на жените 
и държавната администрация в Ав-
стрия. За целта в Австрия момче-
тата например посещават уроци по 
домакинство в училище. Те се учат 
как да сортират прането, да гот-
вят. И не само това. Отрано у тях 
се развива интерес към професии, 
смятани за типично женски – фри-
зьор и учител например. Идеята е да 
се променят насложените с години-
те представи. Още от ранна детска 
възраст да се събере различен и по-
вече опит в различни професии. 

„Аз съм твърдо за въвеждането на из-

бирателни квоти за мъжете и жените. 

Приемам квотния принцип като начин 

да се поправи съществуващата липса на 

равновесие и несправедливост в Евро-

па“ – заяви зам.-председателят на ЕК 
Маргот Валстрьом. Еврокомисар Вал-
стрьом поясни, че жените предста-
вляват 52% от населението на Ев-
ропа и по тази причина те би тряб-
вало да бъдат представени на маса-
та, където се взимат важните по-
литически решения. Квотният прин-
цип (и то не само за политически 
длъжности) е друга мярка, която Ев-
ропа предприема, за да заличи нера-
венството на половете на пазара на 
труда. Не е случаен фактът, че го-
леми компании като „Кока-кола“ на-
пример предприемат политика за на-
значаване на 50:50 мъже и жени в ре-
диците си. 
В България обаче все още сме дос-

та далеч от паритета между мъже-
те и жените на пазара на труда. Но 
българската Джесика вярва и се на-
дява, че животът на нейната внуч-
ка ще е далеч по-престижен, по-охо-
лен и по-лек. 

Мариана ЯНЕВА

интервюБЛИЦ

Как преодоляваме 
проблема в България
Разговарям с до-

цент Маруся Любче-

ва, която доскоро бе 

член на ЕП в Група-

та на социалисти-

те и е участвала 

активно в работа-

та на Комисията по 

права на жените и 

равенството на по-

ловете.

– Кога ще бъде при-

ет Законът за равнопоставеността меж-

ду половете и кои точно са пречките да не 

бъде приет досега? 

– Напоследък е модерно да се говори за пари-

тет, а не за равнопоставеност. Причините 

да не приемем този закон досега са няколко. 

Първо, много българи, сред които и водещи 

политици, смятат, че това не е въпрос от 

съществено значение за България. Тук бих 

искала да припомня, че много политици ми-

слеха също, че не ни е необходим и закон за 

борба с насилието (в това число с домашно-

то насилие), но се оказаха дълбоко неправи. 

Второ, в България има приет много добър за-

кон за защита от дискриминация, който об-

хваща част от проблемите на равното тре-

тиране на жените и мъжете. И като тре-

та причина определям неразбирателство-

то между политическите групи в НС. Имам 

чувството, че се търси някакво лидерство 

– чий закон да бъде приет преди другия. Опа-

сявам се, че следващият парламент няма да 

е по-различен в това отношение, а доколко-

то статистиката показва, броят на жени-

те в 41-вото НС не е по-висок от този в 40-

ото. Излиза, че на теория всички говорят за 

равнопоставеност, но на практика всички са 

далеч от нея. Бих казала даже – страхуват 

се от нея. А какво друго, ако не стереотип, е 

такова поведение?

– Как ще коментирате квотния принцип за 

назначаване на еднакъв брой мъже и жени, 

който е валиден в Германия и Австрия на-

пример? Възможно ли е той да бъде въве-

ден и в България?

– Квотите са временна мярка до постига-

не на определен баланс. В нея няма нищо 

страшно. Но нито един от половете не раз-

чита, че би се реализирал не благодарение 

на качествата си, а на някаква квотна при-

вилегия. В нашия закон за защита от дис-

криминация съществува клауза за минимал-

но представителство на единия пол в даде-

на компания, което е аналогично на квотния 

принцип. Страните от Северна Европа при-

лагат квотния принцип и бих казала, че там 

равнопоставеността се реализира по-бързо 

на практика. 

Не ми направи обаче добро впечатление оно-

ва, което наблюдавах по време на последни-

те избори в България – в регионалните лис-

ти на някои партии жените не надхвърляха 

13%, а в първите пет места не присъстваше 

нито едно женско име. Мисля, че тук няма 

нужда от коментар.

ЕДНАКВО ЛИ СЕ ОЦЕНЯВА

РАБОТАТА НИ?

Маруся Любчева

Бела, брой 8 (138), 200978



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

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

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

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

щуване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайРайайа ннннанааааана анааннаааа нааааааананнааанааана ннаааанаааанааанааннанааа АнгАнгАнгнгАнгА гелоелоеелоелоелеллоел ввавввававвааввав
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К
ато дете се бунту-
ваше срещу всичко и 
всички. Дразнеха те 
правилата в училище, 

а тези вкъщи те караха да 
си гризеш ноктите. Майка 
ти беше всичко онова, на 
което не искаше да прили-
чаш и от което искаше да 
избягаш надалеч. Стиснала 
зъби и юмручета, се зарече 

НИКОГА ДА НЕ СЕ 
ПРИМИРЯВАШ 

с нещата, които те драз-
нят. 
И днес, когато вече си го-

ляма, не можеш да спреш 
да се бунтуваш – срещу 
глупавата педантичност на 
колегата ти, срещу небреж-
ността на съседа ти, сре-
щу любимото занимание на 

съпруга ти, което те кара 
да се чувстваш изоставена 
и самотна... 

ДА ПРИЕМЕШ ДРУГИТЕ ТАКИВА, 
КАКВИТО СА, Е НЕПОСИЛНО ЗА ТЕБ. 
ТОВА ОЗНАЧАВА ДА СЕ ПРЕДАДЕШ, 
ДА СЕ ПРИЗНАЕШ ЗА СЛАБА, 
МЕКУШАВА, ПОБЕДЕНА. 

Само че непрестанните 
ти откази и отрицания не 
те правят 

НИТО СИГУРНА, 
НИТО ЩАСТЛИВА 

Усещаш, че съзнанието 
ти е завладяно от страх, 
дори от мъка. Не можеш да 
спреш и да надживееш за-
давящите те емоции, кои-
то провокират импулсивни-
те ти реакции. Детето в 
теб винаги е готово да се 
покаже на повърхността. 

ЗАМИСЛЯЛА ЛИ СИ СЕ КАКВО 
НАИСТИНА ОЗНАЧАВА ДА СЕ 
ПРЕДАДЕШ? ТОВА Е ДА ИМАШ 
ВЪТРЕШНА НАГЛАСА ДА СЕ 

ПОСТАВИШ В РОЛЯТА НА ЖЕРТВА, 
ДА СЕ ПРИМИРИШ И ДА ТЪРПИШ 
СИТУАЦИИ, КОИТО НАИСТИНА ТЕ 
ПРАВЯТ НЕЩАСТНА.

Да се предадеш, няма 
нищо общо с умението да 
проумееш и да разбереш не-
щата в света на другия, 
които не можеш да про-
мениш. 

ПРИЕМАНЕТО 
е част от твоето същест-
вуване. То не изисква по-
тискане на емоциите ти.

АКО СИ ЯДОСАНА – ИЗВИКАЙ, 
АКО СИ ТЪЖНА – ПОПЛАЧИ СИ. 
НО СПРИ ДА СЕ БУНТУВАШ 
НЕПРЕКЪСНАТО.

Първата крачка, която 
трябва да направиш, за да 
постигнеш хармония със 
себе си, е да разбереш кои 
са моментите и ситуации-
те, които провокират оп-
ределени емоции у теб. Да 
откриеш 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МИНА-
ЛОТО И НАСТОЯЩЕТО

в поведенческите си реак-
ции. Така ще разбереш защо 
спомените от детството 
ти по някакъв начин из-
кривяват настоящата ре-
алност. 
После започни да сва-

ляш наслоените пластове 
на фрустрации, които те 
карат при най-малкия про-
блем да реагираш като мал-
ко дете.

ТАКА ПОСТЕПЕННО ЩЕ СЕ НАУЧИШ 
ДА ПРИЕМАШ РАЗЛИЧНОСТТА 
НА ДРУГИТЕ И ЩЕ ПРЕОДОЛЕЕШ 
КОНФЛИКТА СЪС СВЕТА И 
С ТЕБ САМАТА.

Терапевтичната помощ 
от психолог би ти помог-
нала по-бързо да излекуваш 
емоциите си и да излез-
еш от омагьосания кръг на 
„вечното бунтарство“.
Райна АНГЕЛОВА, психолог

ВЕЧНИТЕ БУНТАРИВЕЧНИТЕ БУНТАРИ

ЕМОЦИИЕМОЦИИЕМОЦИИ
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И
зглежда, че сексуалната ре-
волюция, за която се гово-
реше толкова дълго, се е 
преместила в друго изме-

рение. В чатовете и в сайтовете за 
запознанства, във виртуалния свят 
на Second life и в социалната мрежа 
Facebook милиони мъже и жени се за-
познават заради секс или в търсе-
не на любов. В тази паралелна все-
лена, изградена от никове и пароли, 
могат да се реализират най-различ-
ни потребности. Тук хората изпроб-
ват качествата си на съблазните-
ли, могат да се срещат и да се раз-
делят, след като „преживеят заед-
но“ определено време във виртуално-
то пространство. В сайтовете се 
намира начин за изпълнение на вся-
какви, дори и на най-нестандартни 
фантазии. В голяма част от случа-
ите обаче целта на хората, които 
инвестират доста от времето си 
тук, е една – да запълнят самотата 
си. Разбира се, намират се и разни 
„хищници“ и извратеняци, но по-голя-
ма част от участниците са в тези 
сайтове просто защото не искат да 
прекарат отпуската си сами. Разчи-
тат, че шансовете им да открият 
своята половинка в мрежата са по-
големи, отколкото да я открият на-
вън, където хората, с които се сре-
щат, са значително по-малко в срав-
нение с множеството в нета. 

ВНИМАНИЕ! 
ЗАВИСИМОСТ!

„Не мога да се откача“, „Това е по-
силно от мен“, „Срам ме е, но непре-
къснато ровичкам в порносайтове“... 
В мрежата можем да живеем и 

обичаме без никакви препятствия и 
ограничения. Да пазаруваме, без да из-

лизаме от вкъщи. Да удовлетворя-
ваме (макар и виртуално) всичките 
си еротични фантазии. Всичко това 
само по себе си може да създаде за-
висимост. Интернет е достъпен по 
всяко време от денонощието. При-
съствието му в живота ни е успо-
кояващо и хипнотично. То създава 
впечатление, че около нас непрекъс-

СРЕЩА ТОЧКА КОМ

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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В СВЕТОВНАТА 
ПАЯЖИНА НА 
ИНТЕРНЕТ НА 
ПЪЛЕН ХОД ДЕНЕМ 
И НОЩЕМ ТЕЧЕ 
РАЗРАБОТКА НА 
ЛЮБОВНИ ТАКТИКИ 
И СТРАТЕГИИ.
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нато се случва нещо, което не е за 
пропускане. 
Опасността от развиване на ин-

тернет зависимост е значително по-
голяма за хората с неустойчива пси-
хика, както и за тези, чието психи-
ческо равновесие е сериозно наруше-
но за определен период поради лич-
ни причини. 
По-страшно от интернет зависи-

мостта е опустошителното обе-
дняване на въображението. Хората, 
които прекалено много се увличат 
от виртуалната реалност, спират 
да четат, престават да мечтаят 
и дори не могат да родят еротич-
ни фантазии. 

МЯСТОТО НА СРЕЩАТА

Толкова ли в реалния живот не ос-
тана пространство за общуване? 
Традиционното място за запознаване 
беше работното място. Днес обаче 
все повече хора работят вкъщи или 
в малки колективи, където възмож-
ностите да намериш интимен парт-
ньор са равни на нула. Освен това 
сред жителите на големите градо-
ве се настани трайно отчуждение-
то. Точно затова интернет се пре-
върна в най-популярната „площадка“ 
за запознанства. С това е съгласна и 
наша колежка, която работи в жен-
ско списание. Ето какво казва тя:

„Екипът ни е изцяло от жени и един-

ственият ми колега е артдиректорът. 

Само че той е безвъзвратно... женен. 

Впрочем когато си тръгвам от офиса, 

изобщо нямам сили да отида на бар или 

друго място, на което мога да срещна 

интересни хора. Театърът също е не-

възможно удоволствие за мен, защото 

при нашия режим на работа мога да се 

класирам в театралния салон едва след 

втория антракт. Интернет ми дава 

възможност да се насладя на личния си 

живот, ако това може да се нарече ли-

чен живот. Имам много приятели тук. 

С някои от тях съм се срещала, а с дру-

ги дори съм имала връзка.“ 

ПРЕДСТАВЯНЕТО

Професията, хобитата и интереси-
те, както и цветът на очите тряб-
ва да бъдат представени така, че 
да предизвикат интерес. В предста-
вянето, което правим за себе си, ко-
гато попълваме данните си в сайт 
за запознанство, ние разказваме само 
това, което смятаме, че е важно и 

което може да ни представи добре. 
Впрочем в реалния живот постъп-
ваме по същия начин – стремим се 
да направим възможно най-добро впе-
чатление на първа среща, надявайки 
се на последващо внимание и любов. 
При представянето си в интернет 

обаче сме принудени да отговаряме 
на въпросите, измислени от хората, 
разработили сайта. Което по няка-
къв начин ни унифицира – отгова-
ряйки на тези въпроси, ние неволно 
се вписваме в един шаблон. В резул-
тат нашият виртуален портрет не 
ни представя такива, каквито сме 
всъщност. 

„СЕМЕЕН ТЪРСИ 
ЗАПОЗНАНСТВО“

Какъв е изводът? Че дори стабил-
ните и благополучни семейни отно-
шения не са преграда за общуване 
(в това число и сексуално) с други 
партньори в нета. Но защо? 
Защото общуването в сайтовете 

е привлекателно със своята аноним-
ност и с това, че предлага възмож-
ност да се скриеш зад оправдания 
от сорта на „Виртуалният секс е 
безопасен“. Омагьосва ни и лекота-
та, с която в това пространство 
възникват нови, с нищо необвързва-
щи ни отношения. До тези изводи са 
стигнали разни психолози, които се 
занимават с това да анализират ре-
зултатите от анкети и интервюта 
с... виртуални любовници. 
Ние сме склонни да търсим оправ-

дания едва когато много остро по-
чувстваме вината си. Простотата и 
лекотата в общуването пък започва-
ме да ценим тогава, когато реални-
ят ни живот стане прекалено регла-
ментиран, задушаващо регламенти-
ран. Дори в наши дни различни та-
бута, ритуали, стереотипи на пове-
дение определят взаимоотношенията 
между мъжете и жените. Нарушава-
нето им (даже само във фантазия-
та) може да предизвика чувство на 
вина, а необходимостта да ги следва-
ме пречи на свободата на сексуално-
то ни поведение в реалността. Вир-
туалността ни дава възможност да 
се приближим към това, което из-
глежда непозволено наяве. 

ПРОСТА КОНСТРУКЦИЯ 
Виртуалните отношения са изклю-

чително просто конструирани. Пред-

ставяме си съвсем ясно това, което 
търсим, какъв трябва да бъде парт-
ньорът ни, когото се надяваме да 
срещнем. Търсим човек, който при-
лича на нас и чиито вкусове и нави-
ци съвпадат с нашите. И колкото и 
парадоксално да е, именно този раци-
онален подход пречи на възникването 
на истинската любов. 
Когато обичаш себе си в другия, 

това означава, че обичаш само себе 
си. Преди да започнете да попълвате 
анкетата в който и да било сайт 
за запознанство, задайте си въпроса: 
„Готов/а ли съм да срещна другия в 
пълния смисъл на тази дума?“
Идеализацията на другия и шаблон-

ното ни представяне се оказват 
толкова объркващи после. В мрежа-
та ние няма как да усетим телес-
ните и невербалните сигнали на съ-
беседника. Всяка информация за дру-
гия получава преувеличено (или изопа-
чено) значение, а „свалянето на кар-
тите“ на „масата“ на интимността 
се случва много по-бързо, отколкото 
в реалния живот. При това се случ-
ва, без да ни мъчи страх, че нещо 
ще объркаме. 
Колкото повече се развиват вирту-

алните ни отношения, в толкова по-
голяма степен другият се превръща 
в обект на нашите проекции. Ние 
му приписваме всичко, което е важно 
за самите нас – своите ценности, 
очаквания и убеждения. Едно игриво 
и нежно послание по електронната 
поща, и ние сме уверени, че някой 
там мечтае за нас. Уви, след среща-
та често следва разочарование. 
Запознанството по интернет е из-

мамно, понеже по-голямата част от 
информацията (повече от 70%), ко-
ято протича между двама души при 
реално запознанство, е невербална. 
Което означава, че през монитора 
ние можем да уловим само някакви 
си 30% от другия. Не можем да по-
чувстваме миризмата му, да забеле-
жим колко са дълги миглите му, ка-
къв е ритъмът на дишането му. Не 
успяваме да видим много от 

МАЛКИТЕ ЗНАКЧЕТА 
които са в състояние да ни развъл-
нуват и да задействат алхимията на 
желанието. 
Нашият виртуален образ също не 

му дава никаква представа за нас. 
Поради това е възможно най-прагма-
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тичните ползватели на интернет да 
използват уебкамери, а други, напро-
тив, предпочитат да останат неви-
дими и оправданието им е, че не ис-
кат възрастта или поведението им 
да бъдат определящи за отношени-
ята им. 

„В профила ми няма снимка и подроб-

но описание на външността ми. Вмес-

то това съм поместила текст в сти-

хотворна форма, в който разказвам за 

живота и мечтите си. Получих някол-

ко реакции от други хора в нета, които 

изобщо не ме трогнаха. Получих и едно 

стихотворение, което, като прочетох, 

усетих, че именно човекът, който го е 

написал, е този, когото търся. Нямах 

представа нито за възрастта му, нито 

за външността му, нито за професия-

та му. Когато се срещнахме, имах чув-

ството, че се познаваме от много дълго 

време. За жалост между нас няма сил-

но сексуално привличане, но с него ми е 

много интересно.“ 
Петя П., 32 години

Влизане в сайта, регистрация, пър-
ви отклик, запознанство... в интер-
нет всичко протича страшно бързо. 

„Всеки път имам чувството, че съм 

подложена на тест. При всяко ново 

запознанство ме оценяват, сякаш съм 

стока в магазина. Аз също подлагам не-

щата на оценка просто защото не ис-

кам да губя време. В този смисъл 

ИНТЕРНЕТ ПРИЛИЧА 
НА СУПЕРМАРКЕТ 

където партньорът може да бъде проб-

ван със секс за една нощ или тестван 

предварително по друг начин. И ако не 

става, подобно на чифт обувки може да 

бъде върнат обратно в магазина.“ 
Вихра, 29 години

Благодарение именно на тази осо-
беност на интернет много жени и 
мъже изживяват нови истински лю-
бови. 

„Трябва само да знаеш точно какво 

искаш. Аз не търся ангажираща връзка. 

След два развода за мен е важно да се 

насладя на свободата в пълния є сми-

съл.“ 

Деница, 44 години
Виртуалните и реалните съпру-

жески изневери, порносайтовете, 
сексразвлеченията, изобилието и 
разнообразието на интернет пред-
ложенията, ниската им стойност 
и анонимността усилват интернет 
зависимостта. Всичко това позволя-
ва на тези, които са сами, да на-
пълнят живота си, без да променят 
социалния си статус. 
Благодарение на интернет възникна-

ха отношения от нов тип – 

FUCK FRIENDS 
(ПРИЯТЕЛИ ЛЮБОВНИЦИ) 

Но както и във всеки супермаркет, 
където периодично купуваме продук-
ти, посетителите в сайтовете за 
запознанства печелят еднократни 
взаимоотношения. Повечето от вир-
туалните романтични запознанства 
нямат бъдеще. Една нощ, приятни 
спомени и... някаква неловкост при 
събуждане. След като можем с така-
ва лекота да се намерим, то можем 
и да се разделим със същата леко-
та и бързина. 
За най-запалените привърженици на 

мрежата всъщност може да се каже, 
че живеят в своеобразна виртуална 
виртуалност. Ако човекът знае как-
во търси и какво му пречи да го по-
стигне в реалния живот, виртуално-
то пространство ще му помогне да 
се приближи към целите си. 

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ

Едни от сайтовете за запознан-
ства приличат на витрина, от коя-
то всеки сам предлага информация за 

себе си и си избира партньор, кой-
то да отговаря на специалните му 
изисквания. В други сайтове канди-
датите се подбират и чифтосват 
с помощта на специални програми, 
разработени от психолози. Сайтове-
те витрини предлагат главозамайва-
що изобилие от възможности. Сай-
товете от другия тип ни предлагат 
списък от хора, които уж са избра-
ни само за нас и които биха ни пас-
нали перфектно. Там участват пре-
димно хора, които искат наистина 
да завържат сериозна връзка. Пови-
шава ли втората група сайтове шан-
совете за успех във взаимоотноше-
нията? 
По мнение на специалистите два-

та вида сайтове са едно и също 
нещо. Просто на едното място хо-
рата сами си търсят човека, кой-
то им подхожда, на другото вместо 
тях подборът се прави от психоло-
зи. В по-стари времена тази работа 
се вършеше от сватовниците. 
Вярно е, че когато подборът е на-

правен от професионалист, действа 
като плацебо ефект. Това, че парт-
ньорът е избран при отчитане на 
психологическата съвместимост, ни 
въздейства обнадеждаващо и ни кара 
да се отнасяме по-внимателно към 
човека, с когото сайтът ни е съ-
единил. Истината е, че и в този 
случай няма никакви гаранции, че в 
бъдеще всичко в отношенията ще 
бъде благополучно. Както в откри-
тите сайтове, така и в тези, кои-
то използват услугите на психолози, 
представата за хората се формира 
от това, което те самите говорят 
за себе си. Участниците се стре-
мят да открият съвпадение на вку-
сове и сходства в характерите, ко-
гато правят своя избор. 
Виртуалното запознанство е иде-

ално за виртуалния живот, но не и 
за реалния. Това твърдение е вярно, 
но от друга страна, интернет от-
давна е станал важна част от ре-
алния ни всекидневен живот. Живо-
тът на двойките се променя и от-
ношенията в двойките стават все 
по-виртуални по простата причина, 
че хората прекарват все повече вре-
ме в интернет, отколкото заедно. 
Запознанството по интернет напъл-
но се вписва в нравите на нашата 
нова епоха, но едва ли подхожда на 
всички. 
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К
валифицирани специалисти по 
психохематология (такива, ко-
ито изучават особеностите 
на кръвта) са открили зависи-

мост, според която и темперамен-
тът, и сексуалността на човека са в 
пряка връзка с кръвната му група.

КРЪВНА ГРУПА 0 (ИЛИ I)

ОПИТНИ ЛОВЦИ 
Това са първите хора, появили се на 

Земята. Добивали са храна чрез лов, 
убивали са хищника, а след това с 
апетит са изяждали месото му. Гру-
бо са отпъждали съперниците си да-
лече от симпатичните самки. За тях 
да оцелееш, означава да си лидер. Те 
са упорити и почти винаги пости-
гат целта си. Уверени са в себе си 
до степен на самовлюбеност и ви-
сокомерност. Не търпят критика и 
съмнение в тяхната правота. В по-
стоянно движение са. Лесно за-
вързват контакти, защото са 
общителни и енергични. При-
тежават силна воля и про-
бивност. 
В секса са темперамент-

ни. Фантазират и експери-
ментират с удоволствие в 
леглото. Какво става обаче, 
когато ловецът откривател 
се сблъска с любовта? Разбира 
се – битка.

МЪЖЪТ С КРЪВНА ГРУПА 0 (ИЛИ I)

Може само да бъде разпален и на-
хъсан, ако получи отказ от жената. 
Този самец е свикнал да получава всич-
ко веднага. Има доста високо мнение 
за собствените си достойнства. Ако 
дамата не проявява готовност да по-
пълни списъка му с любовни трофеи, 
той не се успокоява, докато на уло-
ви „дивеча“. Играта на 
котка и мишка го 
в ъ з -

бужда повече, отколкото срамежливо-
то „да“. А възклицания в стил „Твоя 
съм завинаги“ само го изнервят. „Твоя 
съм завинаги“ за него е израз на его-
изъм. Един подпис в гражданското не 
би му попречил да излиза на лов за 
други самки. Той за това е създаден. 
Казват, че мисълта за секс се поя-
вява в главите на мъжете ловци по 
шест пъти в минута. 

ЖЕНАТА С НУЛЕВА (I) КРЪВНА ГРУПА 

Тя е ревнива, чувствена и страстна. 
Обича експериментите в леглото. Чу-
десно се контролира, а когато си на-
бележи жертва, е неотклонна. Лесни-
ят мекушав „дивеч“ є се струва ску-
чен. Безстрашна и хладнокръвна, тази 
дама се цели само по мъже хищници, 
които могат да я докарат до изне-
мога в леглото. Обикновено предпочи-
та да прави секс с един и същ парт-

ньор дълго време. Впрочем в средите 
на бизнес дамите преобладават имен-
но жени с I кръвна група.

КРЪВНА ГРУПА А (ИЛИ II)

ТРУДОЛЮБИВИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

Преди около 15 хиляди години ло-
вците, които срещали трудност да 
ловят бързо бягащите животни, се 
научили да ядат растителна хра-
на. Така се появили хората, в чиито 
жили потекла II кръвна група, по-из-
вестна като А. Нейните представи-
тели са добросъвестни, стеснителни 
хора, стриктно изпълняващи своите 
задължения. Те са търпеливи и спо-
койни, сговорчиви, дружелюбни и дис-
циплинирани. Прекрасно се чувстват 
в колектив и са идеални в качество-
то си на подчинени. Верни прияте-
ли са. В тях дълго зрее всяко чув-
ство – от обожание до ненавист. А 
при среща с голямата любов са мно-
го срамежливи. Не са особено сексу-
ални, макар че са готови стриктно 
да изпълняват „задълженията“ към 
партньорите си в леглото. Колко-
то повече напредват обаче сексу-
алните контакти с такъв човек, 
толкова повече сексът с него ста-
ва по-отегчителен, рутинен и за-
приличва на задължение.  

МЪЖЪТ С КРЪВНА ГРУПА А (II) 

До безкрайност ще води избраница-
та си на кино и ще се изчервява при 
най-малкото неволно докосване на ръ-
цете. Ухажването му следва стере-
отипа. Той изпълнява безпрекословно 
всички желания на любимата си, със-
тавяйки си списък с нейните вкусо-
ве и предпочитания. По-скоро става 
любим на майката на момичето, от-

колкото на самото момиче. С две 
думи, мъжете „земеделци“ са 

скучни и старомодни. 
Надеждност-
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та им привлича по-възрастни жени с 
предпочитания към комфорта и ста-
билността пред страстта. 

ЖЕНАТА С КРЪВНА ГРУПА А (II) 

Те са срамежливки, които винаги се 
държат „прилично“. Не се гримират 
ярко, не се обличат предизвикателно. 
Да се обяснят в любов? О, не! Какво 
би си помислил той? За тези жени 
сексът е функция на любовта и се-
риозните отношения и често се въз-
приема с покорно чувство. Кратко-
трайните връзки не са им по вкуса. 
По принцип са консервативни в легло-
то. Жени като тях могат да бъдат 
предани цял живот на един мъж.

КРЪВНА ГРУПА В (ИЛИ III)

ПРИСПОСОБИМИ НОМАДИ

Тази кръвна група се появила, когато 
хората опитомили животните и за-
почнали да изкарват стадата по па-
сищата. А след това тръгнали на по-
далечни пътешествия. „Номадите“ се 
чувстват прекрасно и без колекти-
ва, лесно се приспособяват към вся-
ка промяна на мястото и са особено 
изобретателни при усвояване на не-
познати територии. Гъвкави, разсъд-
ливи и уравновесени, те лесно възпри-
емат чуждия опит и не робуват на 
традициите. Спокойно понасят само-
тата и безпроблемно за кратко вре-
ме се вписват в непознато общество. 
Не се стремят да властват като 
„ловците“ и не са пасивни в очаква-
нето си като „трудещите се земе-
делци“. Обикновено са чувствени. Зад 
спокойната им натура и невъзмутимо 
поведение често се крие една чувст-
вителна душа. И в работата, и в 
секса имат доста високи изисквания 
и към себе си, и към околните. Те 
могат да се възползват от ситуаци-
ята, запазвайки своята независимост. 
Доказателство за това е статисти-
ката: 40% от американските милио-
нери са притежатели именно на тази 
кръвна група. 

МЪЖЪТ С КРЪВНА ГРУПА В (III) 

„Номадът“ е готов винаги да си 
тръгне благовъзпитано. Той никого не 
се опитва да завоюва. На него прос-
то му харесва да бъде харесван, да се 
среща и да общува непринудено. Този 
мъж умее да се радва на живота и 
да приема удоволствията. Сексът за 
него е вид приятно преживяване, ко-
ето не го обвързва с нищо. Откази 
от страна на жените той също при-
ема лесно. 

ЖЕНАТА С КРЪВНА ГРУПА В (III) 

Главното є развлечение е флирт за-
ради самия флирт. Е, ако тя първо 
попърха с ресници, а после ви се от-
даде, това съвсем нищо не означа-
ва. Когато обаче иде реч за любов, 
нейните чувства могат да се разви-
ят бурно и неудържимо. „Номадката“  
може цял живот да остане вярна на 
един мъж, въпреки че през цялото 
време флиртува с десетки други. 

КРЪВНА ГРУПА АВ (ИЛИ IV)

ПРОТИВОРЕЧИВИ ЛИЧНОСТИ

Това е най-младата кръвна група – 
само на около 2000 години. Появява 
се в резултат на експериментирането 
с различни начини на хранене. Произ-
ходът є се обяснява с това, че раз-
множавайки се, народите са смесвали 
кръв от различни групи. Така възник-
ва нов тип личност – противоречива 
и двойствена. Хората с кръвна гру-
па АВ се поддават на бурни страс-
ти и затова често страдат или ос-
тават неразбрани. Понякога са им-
пулсивни и твърдоглави, което може 
да им докара душевни терзания, мъ-
чителни съмнения и нерешителност. 
Въпреки това те предпочитат да из-
живеят мига, отколкото да рискуват 
да го пропуснат.  
Към околните са снизходителни и 

разбиращи. Могат да влязат в поло-
жението на другия, да го изслушат, 
да дадат съвет, да намерят компро-
мис. Тези хора не обичат да влизат в 
спор, защото, тъй като самите те 

са противоречиви, знаят, че винаги 
има поне две гледни точки. 

МЪЖЪТ С КРЪВНА ГРУПА АВ (IV) 

Има талант да омайва и очаро-
ва. Игрите му са тънки и изискани. 
Жертвите попадат съвсем неусетно 
в периметъра му, понякога даже въ-
преки волята си. 
Този мъж е често обичан, но ряд-

ко някой успява да го опознае добре. 
Шеметната скорост, с която жи-
вее, често го кара да се усамотява, 
да не допуска до себе си никого и да 
не доверява своите тайни. Стреме-
жът към уединение не го прави сек-
суално пасивен. Напротив, разкрепос-
тен е, способен изцяло да се отда-
де на удоволствието от сексуалното 
общуване. Когато се влюби, попада 
във водовъртежа на бурни страсти. 
Обзелото ги силно чувство е сред-
ството, което го избавя от проти-
воречията му, дава му възможност 
да определи целите си по-добре и да 
разбира себе си по-добре. Мъжете от 
четвърта кръвна група са всеотдайни 
в чувствата си. За тях с пълна сила 
важи правилото, че първо действат 
според чувствата си, а после анали-
зират случилото се. Една от техни-
те лоши черти е, че когато се наси-
тят на своя партньор, бързо го сме-
нят. Харесва им да имат нови заво-
евания.

ЖЕНАТА С КРЪВНА ГРУПА АВ (IV) 

Тя се хвърля в любовните отноше-
ния с размах. Не є отива да бъде по-
корна съпруга. Тя изпитва такава ис-
крена радост от всяка интимна бли-
зост, че кара всеки мъж да се чув-
ства като сексуален титан с нея. 
Но тази пълнота на отношенията не 
трае дълго. Именно жените с тази 
кръвна група често изпадат в необяс-
нима за тях самите ситуация – до-
като дузина мъже обезумяват от лю-
бов по прекрасната дама, тя ридае, 
че я е зарязал „единственият“, кой-
то по-често се оказва един най-обик-
новен мухльо.   
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злегнала си се гола, а той се 
приближава към теб и слага 
ръка върху дупето ти, но не 
те гали, а те шляпва. После 

още веднъж. После още веднъж и по-
силно. На теб това ти харесва и 
той го знае. Вие двамата така за-
почвате да се любите. Само че не е 
време за пъшкане. Той иска да чуе ви-
ковете ти. По-точно е да се каже, 
че така започва вашият секс. 

АГРЕСИВЕН, ДИВ 
ИЛИ ПРОСТО СТРАСТЕН 

„Винаги съм била абсолютно сигур-
на, че любовта се проявява чрез гри-
жата и нежността. Със съпруга ми 
правехме любов дълго и нежно и из-
общо нямах усещането, че съм лише-
на от нещо. Разведохме се по други 
причини, но сега мисля, че нещо не 
ми е достигало именно в секса. С но-
вия ми партньор правим секс по съв-
сем различен начин. С мощна, живо-
тинска, дива страст. Сякаш и два-
мата сме зверски гладни и най-на-

края сме видели храна и сме се нах-
върлили върху нея. Никога не съм се 
чувствала по-женствена и никога – 
по-силна.“ 
Страстният и малко грубичък секс 

дава възможност на 34-годишната 
Елица да изпита по-ярко и по-сил-
но удоволствие, съвсем различно от 
онова, което възниква в резултат на 
нежните продължителни ласки. Гру-
бостта, примитивността и агресив-
ната сила никога не са отсъствали 
от секса, откакто човечеството се 
помни. Да вземем за пример „Кама-
сутра“, където ударите, ухапвания-
та, следите по кожата след секс са 
представени със суперпоетични име-
на – „полумесец“, „разкъсано облаче“, 
„огърлица от корали“. Само че за да 
се убедим, че ухапването с нежното 
име „разкъсано облаче“ доставя насла-
да, трябва 

ДА СЕ ОСВОБОДИМ 
ОТ НЯКОИ СТЕРЕОТИПИ 

свързани със сексуалността. 

Когато говорим за любовта, обръ-
щаме голямо внимание на нежността 
и духовната близост и незаслужено 
оставаме на заден план не по-малко 
важните за интимния живот настой-
чивост и агресия. Възприемаме послед-
ните две думи като синоними на жес-
токост и враждебност и като жела-
ние да причиним вреда на другия. 
Вярно е, че жестокостта е израз 

или на пълна безпомощност, или на 
абсолютно всемогъщество, когато 
другият се възприема повече като 
враг, който трябва да бъде унизен и 
дори унищожен. Само че 

ЖИВОТИНСКОТО НАЧАЛО В СЕКСА

не е точно жестокост. То означа-
ва съвсем различно отношение към 
партньора – отношение като към ра-
вен. В този смисъл проявата на сила 
и настойчивост са важна част от 
сексуалността. Те ни позволяват да 
усетим собствената си сила и жиз-
нена енергия, без които сексуалното 
ни желание угасва. Между чаршафите 

МАЛКО ЖИВОТИНСКА 
СТРАСТ НЕ ВРЕДИ

КАКТО ВПРОЧЕМ И МАЛКО ГРУБОСТ, МАЛКО НАСИЛИЕ И МАЛКО АГРЕСИЯ... ГОВОРИМ ЗА СЕКСА.
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агресията престава да бъде оръжие, а 
се превръща в инструмент на жела-
нието и удоволствието. 
Фриц Пърлз, основателят на ге-

щалттерапията, определя агресията 
като едно от важните качества за 
развитието на човешката личност. 
Като метафора за своето твърдение 
той използва процеса на храненето – 
гладният човек буквално напада хра-
ната, разкъсва я и лакомо я поглъща, 
за да си набави вещества и енергия, 
които са му необходими за растежа. 
Така е и в секса – настойчивостта и 
проявата на животинска страст ни 
помагат да получим от другия удо-
волствието, което ни трябва. Но все 
пак е важно да не се излиза от рам-
ките, които самата двойка е сложи-
ла на отношенията си. 
Доказателство за 

НЕОБХОДИМОСТТА 
ОТ РАВНОПОСТАВЕНОСТ 

в секса е фактът, че не с всеки 
партньор грубият секс възможен. Той 
не би бил удовлетворителен, ако само 
единият от двамата има такава на-
гласа и такова желание. 
Умелото управление на агресията е 

една от тайните на зрялата сексуал-
ност. Непрекъснатото контролиране 
на желанията и фантазиите превръ-
ща секса в най-голямата скука на све-
та. Всичко това води до фрустрация, 
чувство на разочарование от невъз-
можността да реализираме нещо, ко-
ето е важно за нас. Когато пък аг-
ресията е прекалена и необуздана, тя 
се превръща в насилие. 
Само ако и мъжът, и жената при-

знаят и приемат сексуалните си фан-
тазии, те могат да намерят баланса 
в „упражняването“ на агресията. За-
щото фантазиите раждат енергията, 
която поддържа сексуалното желание 
и освобождава тялото, но никой не 
знае кога точно ще се отключи тази 
енергия. Едва на 36 години Мария раз-
бира, че получава удоволствие само с 
активен, доминиращ я мъж. 
„В офиса управлявам екип от 15 

души. В леглото обаче за мен е ва-
жно да бъда управлявана. Не е прие-
то така да се говори, но обичам да 
се чувствам като обект точно на 
най-първичните и „мръсни“ страсти 
на моя съпруг.“
Когато партньорът реши да сподели 

с другия своите фантазии, това е от-

кровеност, която по правило сближа-
ва двойката, освобождава чувствата 
и създава условия за проява на умерена 
и „здравословна“ агресия в леглото. 
Съществуват 

СПЕЦИАЛНИ РОЛЕВИ ИГРИ 
за партньорите, които се затрудня-
ват да изразяват своите тайни же-
лания и фантазии. 
В една от тези игри всеки от два-

мата партньори организира „тема-
тични“  вечери, на които моли дру-
гия да задоволява желанията му. Така 
той изследва света на своите фан-
тазии и ги разкрива пред другия. Сек-
суалните ролеви игри, за чиято сте-
пен на освободеност партньорите се 
договарят предварително, значител-
но намаляват фрустрацията в сек-
са. Според изследвания на американски 
психолози 13% от мъжете и 3% от 
жените мечтаят да заставят другия 
да прави разни неща с тях, да му за-
повядват. 10% от мъжете и 19% от 
жените пък харесват самите те да 

бъдат принуждавани да правят разни 
неща в секса. Далеч не всички обаче 
се решават да разкажат на любимия 
човек това, за което мечтаят. 
През първия период от връзката 

между двама души може и да няма 
необходимост от разкриване на сек-
суалните фантазии. Двойките, които 
имат продължителни отношения оба-
че, са длъжни да се научат да гово-
рят за това, да създадат свой собст-
вен речник, да изградят култура за 
изразяването на своите чувства и 
фантазии. Мнозина от нас се страху-
ват от собствените си мисли и чув-
ства, възприемат ги като аморални 
и срамни и затова често ги „аресту-
ват“ в съзнанието си. 
Тенденцията, която ни кара да се 

стесняваме от агресивната страна 
на своята сексуалност, е свързана и 
с това, че в продължение на векове 
агресията е била синоним на униже-
ние за жените. 

ФЕМИНИСТКАТА СЕКСУАЛНА 
РЕВОЛЮЦИЯ 

беше необходима, за да бъде призна-
то най-накрая правото на жените да 
получават удоволствие. И ако преди 
това водещата роля в секса се пада-
ше изключително на мъжа, то днес 
жената играе доста често добровол-
но тази роля. 
Ами мъжете? Сексолозите конста-

тират, че много от представители-
те на силния пол се чувстват обърка-
ни от противоречивите потребности 
на жените. От една страна, за тях е 
важно партньорът им да бъде нежен 
и разбиращ, а от друга – в леглото 
искат той да се превръща в силен, а 
понякога дори в жесток самец. 
Не, това не е „двойна заплаха“, 

както разчитат ситуацията много 
мъже, а просто възможност мъже-
те да изразяват по-пълноценно своя-
та сексуалност, да показват всички 
нейни страни. 
Едно е непоклатимо ясно – полу-

чаваме удоволствие, когато реализи-
раме сексуалните си фантазии. При 
животните е горе-долу същото, но 
на човека животинската сексуалност 
му дава повече – възможност да из-
пита чувство на близост с друг чо-
век. Така че именно чрез проявление-
то на животинската страст на хо-
рата им се удава още един случай да 
се почувстват... хора.

Какво „гаси“ 
сексуалните ни пориви
Енергията на сексуалната агресия, която из-

питваме, отива на вятъра, ако не я проявя-

ваме. Но за да се възползваме от този „до-

пинг“, трябва да разберем какво го блокира 

вътре в нас. 

БЛОКИРАЩИ СТЕРЕОТИПИ За да може 

импулсивната част от нашата сексуал-

ност да се прояви, трябва да є дадем тази 

възможност. Добре е предварително да се 

запитаме: „Какво не си позволявам да правя 

в леглото?“, „Какъв/каква не си разрешавам 

да бъда?“. Собствените ни ограничителни 

стереотипи могат да са последица от лич-

ната ни история, но може и да са формира-

ни под влияние на устойчиви митове като 

„Мъжете са тези, които трябва да проявя-

ват активност в леглото“ или пък „Пасивна-

та позиция унижава жените“, „Три пъти секс 

седмично е нормата“ и т.н.

СКРИТИ КОНФЛИКТИ Потиснатият гняв 

и постоянните скандали между партньо-

рите – всичко това трови сексуалните от-

ношения. Подобна агресия може да бъде оп-

ределена като лоша. Тя няма нищо общо със 

секса, за който говорим. Тя дори е преграда 

към истинската близост. 

НАПРЕГНАТОТО ТЯЛО също може да бъде 

причина за потискане на сексуалната 

разюзданост. Когато разумът контролира 

тялото, то се напряга и се затваря в себе 

си. Блокира се и циркулацията на сексуал-

на енергия. Комплекси по повод външността, 

тревожността, навикът за непрекъснат 

емоционален контрол – всичко това може да 

се превърне в причина за сдържане на сексу-

алните импулси.   
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ПО СВЕТАПО СВЕТА

И
ма я, разбира се. Някъде 
там между Алжир, Испа-
ния, Западна Сахара, Ат-
лантическия океан и Сре-

диземно море.
Заминавам за Мароко, без да знам  

какво точно ме очаква там, и, стран-
но защо, изпитвам малко страх, че 
отивам в ислямска държава. Знам, че 
на един Водолей никак не му е трудно 
да избяга от един свят в друг, но все 
пак се чувствам тревожна. Предупре-
дена съм да „забравя“ да сложа в бага-
жа си фриволни роклички и потниче-
та с голи гърбове. Но не забравям 

УДОБНИ ОБУВКИ 
И ФОТОАПАРАТ 

с много заредени батерии. Предчувст-

вам, че ме очаква една седмица раз-
личност, изпълнена с много цветове, 
аромати и звуци. Вълнувам се, че ще 
общувам с един друг свят – толкова 
различен и толкова познат... На ле-
тище „Мохамед V“ в Касабланка  ме 
посрещат с думите: „Видя ли, няма 
невъзможни неща!“ Опитвам се да се 
усмихна, но все още съм притеснена. 
За да спечеля време, започвам да раз-
казвам за срещата си с един мит-
нически служител, който, след като 
обстойно разгледа паспорта ми, ме 
заразпитва доста недружелюбно ка-
къв фотограф съм, какво снимам... Не 
обичам да лъжа, но понякога се нала-
га. Нито френският, нито арабският 
са ми понятни, но след като успявам 
да му обясня, че снимам за кулинарно 

и туристическо списание (видя ми се 
по-безобидно), той с широка усмив-
ка ми пожела приятен престой. До-
като се лутаме из паркинга в търсе-
не на колата 

МОЯТ ЩУР ГИД 
непрекъснато се смее и този негов 
смях ми помага да освободя напреже-
нието. Мятам куфара на задната се-
далка и попивам всяка светлинка от 
нощна Касабланка на път за хотела. 
А в главата ми се върти натрапчива 
мисъл „Къде попаднах!?“.
Сутринта е различна. Очаква ме ис-

тинско пътешествие. Нямам почти 
никаква предварителна информация за 
маршрута, но това е част от тръп-
ката. Доверявам се изцяло на моя 

Мароко

ЕТАЕТАЕТАТАТАТТЕЕ ААЕТА

С
Ц

Пазарът в Маракеш

ЕДНА СЕДМИЦА РАЗЛИЧНОСТ

НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО МИ ОТ МАРОКО ЕДИН ПРИЯТЕЛ МЕ ПОПИТА: „Е, КАК БЕШЕ 
ТАМ?“ ОТГОВОРИХ МУ С ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ: „НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА.“
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щур гид. 

МАРАКЕШ

Град със собствен цвят, изпъстрен 
със сгради в типично маракешко чер-
вено.
През X век той е бил столица. Ма-

ракеш е първата спирка на кервани-
те, натоварени с килими, сребро и 
сол. Керванджиите са намирали тук 
място за почивка и търговия. След 
като пресекат Мавритания, минавай-
ки 40 км в северна посока през Саха-
ра и прехвърляйки хребетите на Ат-
лас, именно в Маракеш те са можели 
да правят това, за което са дошли 
– търговия. Голяма част от стоките 
после поемали към Испания и Южна 

Франция. Злите езици говорят, че и 
до ден днешен някои живеят имен-
но с парите, изкарани от търговията 
със сребро преди повече от 10 века. 
Днес Маракеш е предпочитан от хо-

ливудски звезди и известни европей-
ски личности. Всяка година появата 
на Мик Джагър тук е истинско съби-
тие за местните.
Цяло съзвездие от такива лично-

сти могат да се видят и на Нова 
година в казиното на хотел „Маму-
ня“ – един от най-именитите хоте-
ли в света.
Тук Чърчил е преживял старините 

си, а в апартамента му, в който са 
запазени картини, рисувани от самия 
него, можете да прекарате незабра-

вима вечер, но срещу една „скром-
на“ сума.
Централният площад „Джма ел 

Фна“ е обявен за световна и култур-
на ценност от ЮНЕСКО. Място, на 
което може да се види кръстосване 
на различни култури, цветове, арома-
ти и звуци. В горещите следобеди 
тук опашките пред сергиите за пряс-
но изцедени фрешове са нещо оби-
чайно. Многобройните туристи обаче 
едва ли знаят, че някои търговци ин-
жектират вода в портокалите.
Сух и горещ климат и усещане за 

друг свят – това е Маракеш, градът 
от 1001 нощи. Но понеже не съм пи-
сател, а фотограф, продължавам да 
ви разказвам.

ЗА МАРОКО СЪС... СНИМКИ

Сапун от арган, 

виетнамски ма-

зила, ароматни 

пръчици, чай и 

какво ли още не 

можете да ви-

дите на пазара 

в Маракеш. Ето 

това е типич-

на смесица от 

култури, позна-

ния и традиции 

върху 2 кв. м.

Тя продава домашно приготвени слад-

ки. Нашите усмивки за миг оживяват 

тъжното є лице, докато поема дребни-

те дирхамчета с малката си ръчичка.

Къщата на Мажорел (Jardin 

Majorelle), поддържана в ориги-

налния є вид такава, каквато я е 

построил и декорирал световно-

известният художник. Оставе-

на в наследство на общината на 

Маракеш, сега тя е превърната 

в ботаническа градина и е пред-

почитано място за бягство от 

забързания ритъм на живот от 

много местни и туристи. Само 

една ограда я дели от къщата на 

Ив Сен Лоран.

Езерото с во-

дните лилии 

пред ботани-

ческата гра-

дина. В нея 

има растения, 

донесени от 

всички краища 

на света.

Да получиш покана за чай от ма-

роканец, е нещо съвсем естест-

вено тук. Особено ако той е тър-

говец и се надява да те „излъже“ с 

някоя стока. 

Типичният марокански чай е със 

запарка от прясна мента, в която 

по желание се добавят портокало-

ви цветчета и други билки. Пие се 

с много, много захар. По тради-

ция чаят се сипва отвисоко и бав-

но (на тънка струя), за да може да 

се охлади и за да се смесят добре 

всичките му аромати. Понякога 

дори се сипва така няколко пъти.

Каньонът на 

река Дра – едно 

свидетелство 

за огромно-

то количество 

вода, изтекло 

през пустинята, 

за да се образу-

ва тази изклю-

чителна гледка.
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Една от многобройните 

казби (казба е крепост от 

кирпич, построена на пу-

стинно възвишение и слу-

жила за наблюдение и кон-

трол на пътя на кервани-

те – бел. ред.). Под този 

покрив са съжителствали 

собственикът на земята, 

семейството му, ратаи-

те, робите и добитъкът.

Входната врата на 

град Рейсани. Таки-

ва порти могат да 

се видят навсякъ-

де, където има вход 

на град или граница 

на провинция.

Туристически лагер в Сахара от оригинални номад-

ски палатки. Тук всичко е автентично. Даже и гър-

нето за вода.

Един водач те 

води през пусти-

нята, а сенките 

обикалят около 

теб, за да ти по-

кажат истина-

та. Такава, каква-

то не си я виж-

дал досега. А ти 

приличаш на няко-

го, който я тър-

си в чаша изпито 

кафе.

Защо зебрите, ти-

грите и пустинята 

имат еднакви шар-

ки? Вятър работа 

или работа на вятъ-

ра? Ех, този вятър!

Стената на Фес – старата столица на династията на Ма-

ринидите по времето, когато испанците изтласкват мав-

рите към Южна Испания. Град с огромно значение.

Килимарски мага-

зин във Фес. Шар-

ките на феските 

килими изумително 

наподобяват шар-

ките на родните 

чипровски килими. 

Всяка шарка върху 

мароканския килим, 

всеки детайл има 

своето точно оп-

ределено значение.

Бъдеща супа от охлюви. 

Впрочем охлювената супа 

е полезна за хора със сто-

машни проблеми. Тук я про-

дават в казани, на улицата. 

Трябва повече кураж, за да 

я опиташ. Аз не посмях.

Фрагмент от казба

Зелишът е мароканска мозайка. 

Малките керамични парчета, на-

рязани в определени форми, се за-

лепват и са редени на ръка. Това 

е стар марокански занаят и по-

добни зелиши могат да се видят 

на много места тук. Един типи-

чен пример на зелиш.
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Арганът е диво растение, от което се добива масло със специфичен 

аромат и се използва с голям успех в кухнята, а от няколко години 

насам – и в козметиката. Расте само в полупустинните райони меж-

ду Агадир, Есаоуира и Тарудан. Аргановто масло е най-скъпото масло 

в света. Цената му стига до 150 евро за литър. Производството му 

е изцяло ръчно и е поверено изключително и само на жени.

Това изумително място в меди-

ната на Фес съществува от XII 

век. Тук се боядисват и обра-

ботват кожи. Тези каменни ко-

рита приличат на пълни с въл-

шебства и магии. Всички цве-

тове се правят от натурални 

продукти – растения, минера-

ли... През вековете технологи-

ята е запазена и до ден днешен.

Те крият лицата си от любопитни 

обективи. Но какво ли крият в ду-

шите си, така и не разбрах…

Джамията „Хасан II“ в Каса-

бланка е втората по голе-

мина след Масджид ал Харам 

в Мека и е най-западно раз-

положената джамия в Афри-

ка. Построена е през 1993 г. 

по проект на френския архи-

тект Мишел Пинсо.

А Касабланка е икономиче-

ската столица на Мароко. 

Според последното офици-

ално преброяване населени-

ето є наброява 7 милиона 

души, но по неофициални 

данни е 12 милиона.

Каменна река, раз-

половяваща на две 

това село, намиращо 

се в планината Риф.

Крайпътно ка-

панче с малко 

плашещ външен 

вид. Хигиената 

тук е нулева, но 

храната е мно-

го вкусна. Как-

то впрочем и 

обслужването.

Текст и снимки 
Дона ЗЛАТАНОВА
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АРТАРТ

П
редстави си, че си се 
родил  „съвсем самос-
тоятелна малка миш-
ка“, живееш в своя си 

житна дупка и знаеш, че 
по света има много хуба-
ви неща, които си струва 
да опиташ. От една така-
ва представа се появява на 
бял свят книжката „Ми-
личко мое тефтерче“, из-
мислена и написана от Ве-
села Фламбурари, а 

МИШКАТА МЕТЛИЧИНА 
е нарисувана от д-р Радо-
стина Нейкова, автор на 
анимационни филми, худож-
ник и илюстратор на дет-
ски книги. Малкият герой 
няма нищо общо с Мики 
Маус – мишката на Уолт 
Дисни, тръгнала преди 80 
години от Ню Йорк да оби-
каля света. Единствената 
прилика с Мики Маус е, че и 
мишката Метличина е вир-
туална мишка. Тя обаче си 
има съвсем друга история. 
Метличина обича кашка-

вала, опитва се да си „от-
гледа“ малки кашкавалчета, 
знае много готварски ре-
цепти, може да лекува бо-
лести и, разбира се, да се 
измъква от различни ситу-
ации благодарение на своя 

приятел Шипко. 
Децата много лесно за-

помнят 

РИСУВАНИТЕ ГЕРОИ 
особено когато те се от-
крояват с характера си. 
Попитах д-р Радости-
на Нейкова, която препо-
дава анимационни техноло-
гии в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“, какво иска да 
ни каже със своите фил-
ми „Черно слънце“, „Мили 
мамо и татко“ и „Ежедне-
вие“, отличени високо на 
международни фестивали за 
анимация. Техните заглавия 
не съдържат никакви обе-
щания за тайнствени при-
ключения. „Опитвам се да 
покажа частици от реал-
ността – такива, каквито 
аз ги усещам и възприемам. 
Тези частици трябва да но-
сят в себе си общовалидни 
истини, за да има смисъл 
човек да ги покаже на ек-
рана. Не ме вълнуват ели-
тарни или снобски идеи, а 
теми, близки и разбираеми 
от хората. Затова и загла-
вията на филмите ми са 
лесни за възприемане и ед-
новременно с това подлъ-
гващи зрителя да види все 
пак какво има и зад загла-

вието. Най-често използвам 
по-лаконична и стилизира-
на рисунка, тъй като зри-
телят, независимо дали е 
дете, или възрастен човек, 
трябва лесно да навлезе в 
историята и да се иденти-
фицира с героите.“

ЕДНА РИСУНКА, ЕДИН 
ОБРАЗ, ЕДНА КУКЛА

От дума на дума разби-
рам, че дъщеря є Гергана, 
която е само на шест го-
дини, вече се е сприятели-
ла с мишката Метличина. 
Една рисунка, един образ (а 
защо не и една кукла, как-
то в случая), когато зажи-
веят свой собствен живот, 
могат да въздействат мно-
го по-силно от хиляда думи 
например. При това не 
като хапче илюзия, а така, 
както възприемаме приказ-

ката – като най-изчистена-
та мъдрост. 
Радостина започва да чете 

на дъщеря си „Ромео и Жу-
лиета“, след като малката 
Гергана вече е гледала ани-
мационния филм по класи-
ческата драма и е разгледа-
ла подробно комиксите по 
Шекспировите пиеси. След 
това тя съвсем естестве-
но изявява желание да се 
запознае и с „истинската“ 
история на влюбените от 
Верона.
Но как се променя един 

познат образ при прехода 
си от рисунка в комикс, в 
анимационен или в игрален 
филм, в компютърна игра? 
В наскоро излязлата книга 

на д-р Радостина Нейкова 
„Комиксът на съвременния 
екран“ е разгледана тран-
сформацията на рисувано-С
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АРТААРТАРТАРТ

В приказката 
на виртуалното
Визитка 
Д-р Радостина Нейкова е завършила кинознание и анимационна режи-

сура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работи в Института за изкуство-

знание на БАН. Преподава анимационни технологии в НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“. Автор е на анимационни филми и на студии за анимационно-

то кино, илюстратор на детски книги и художник дизайнер на мултиме-

дийни продукти.
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то изображение от една 
медия в друга, използване-
то на едни и същи сюжети 
и образи както в комикса, 
така и в киното, в теле-
визията и в компютърните 
интерактивни игри. Децата 
все по-често търсят 

ПОЗНАТИТЕ ТИПАЖИ 
навсякъде около себе си, об-
щуват без замисляне и за-
труднение с виртуалните 
изображения.
Дали всички образи шабло-

ни, населяващи интернет 
пространството, са най-до-
брото за детската публи-
ка обаче? Мисля си колко 
се е променила културната 
ситуация, в която днешни-
те деца живеят. Те се на-
учават да „четат“ света 
от екрана, преди да се на-
учат да четат от буквар. 
Компютърът им предоста-
вя всичко, което ги инте-
ресува. Баба и дядо почти 
не участват във възпита-
нието им. Малкият човек 
обича да гледа любимата си 
приказка („Цар Лъв“ напри-
мер), да оцветява и рисува 
картинки, да „потъва“ във 
видеоигри или анимационни 
истории за Снежанка и се-
демте джуджета, за кос-
тенурки нинджи, за чудо-
вища, роботи или летящи 
машини. Почти няма поот-
раснало дете, което да не 
познава отблизо и в под-
робности шаблонните об-
рази на Супермен, Батман, 
Спайдърмен. 
Според Радостина Нейкова 

ценното на тази ситуация 
е, че с помощта на компю-
търни програми децата мо-
гат да променят по свой 
вкус любимата си приказка, 
да є правят своя си версия 
и по този начин да демон-
стрират силата на фанта-
зията си. Но пък от дру-
га страна, те работят с 
готовите образи от биб-
лиотеката на съответ-
ната компютърна програ-
ма и много по-рядко измис-
лят нещо свое и оригинал-

но. Децата всъщност въз-
приемат виртуалния свят 
като поредица готови мо-
дули за доразработване, а 
не като възможност за 
пълно творчество. Глобал-
ната мрежа, която на пръв 
поглед дава пълна свобода и 
в която няма невъзможни 
неща, предлага всевъзможна 
информация, при това ви-
зуално „пакетирана“ (нещо 
като Fast food шаблонни об-
рази). Всички портали и 
сайтове с анимация, рису-
ване и забавления са създа-
дени най-вече за лесно заба-
вление на детето.

„Развитието на техноло-
гиите даде възможност на 
децата да изравняват вир-

туалността с реалността. 
Фактически те обогатя-
ват визуалните си пред-
стави с клишета, но прес-
тават да живеят истин-
ския си живот. Спират да 
измислят своя си детски 
свят. Не следват истин-
ската си същност, а поре-
дица от „виртуални“ пре-
въплъщения. Затова и все 
по-трудно общуват помеж-
ду си“ – обяснява ми Радо-
стина Нейкова.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ 
ЩАСТЛИВ КРАЙ

Мисля, че виртуалният 
свят може да стане по-
интересен, ако комиксите, 
анимацията, показани в ко-
ято и да е медия, имат по-
вече духовен смисъл. Ако не 
са само вариации на тема-
та за доброто и злото, ако 
не са просто пъстра гале-
рия от супергерои, а при-
казки с поуки, чрез които 
детето да открива себе 
си. Тогава приказката на 
виртуалното рано или къс-
но ще стигне до щастли-
вия си край. 
Рано или късно малка-

та мишка Метличина ще 
се ожени за плъха Шипко. 
Рано или късно тя ще по-
лучи своето ново тефтер-
че, в което да записва сво-
ите нови приказки, рецепти 
и стихотворения. Рано или 
късно ще стане една наис-
тина „фина мишка“, която 
може би някой ден все пак 
ще трябва да порасне.

Нели ЦОНЕВА
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„Седем души“
Уил Смит е с имидж на ек-

шън звезда, но той има и дру-

га страна. Преди няколко го-

дини актьорът ни я показа във 

филма „Преследване на щас-

тието“. Сега Смит отново 

обединява усилия с режисьо-

ра Габриеле Мучино за нова по-

къртителна драма. В нея един 

мъж ще се опита да наме-

ри изкупление за греховете си 

по един уникален начин. Бен е 

мрачен и суров данъчен агент, 

който не знае значението на 

думи като „компромис“ и „със-

традание“. Случва се обаче 

нещо, което коренно променя 

отношението му към живота. 

В резултат Бен си поставя за цел да помогне на седмина напълно непо-

знати. Всичко върви по план, докато той не среща красива художничка 

с проблеми със сърцето (Розарио Доусън).

El Cantante 
Марк Антъни сбъдна голяма-

та си мечта да изиграе кра-

ля на салсата Хектор Лавое в 

този филм, чийто саундтрак е 

негово дело. Животът на Хек-

тор започва в знойния Пуерто 

Рико. В него има всичко: бед-

ност и богатство, вдъхновение 

и отчаяние, внезапен успех и 

мълниеносно падение. В начало-

то на 60-те той пристига в Ню 

Йорк, където бързо постига ус-

пех. Певецът, известен с крис-

тално чистия си глас и талан-

та да импровизира на сцената, 

се превръща в идол за милиони 

почитатели на страстните 

ритми. Но със славата идват и 

проблемите под формата на безразборни връзки и пристрастяване към 

хероина. Дори голямата любов към съпругата му Нилда Перес (Джени-

фър Лопес) не може да спаси Лавое от трагичния му завършек.

„Руините“
Казват, че гледането на този 

филм е истинско изпитание на 

всички нерви и сетива. Няма 

лесно да го забравите, особе-

но ако отдавна сте зажадне-

ли за нещо в стил „Хотелът на 

ужасите“. И тук главните ге-

рои са група младежи, които 

ще преживеят истински кош-

мар в мексиканската джунгла. 

Група колежани поема на лятна 

екскурзия, която ще се превър-

не в брутална борба за оцеля-

ване. Те решават да си почи-

нат от басейните и коктей-

лите и да разгледат непокът-

нати древни руини на маите. 

Младежите попадат на ги-

гантски, покрити с особени растения пирамиди. Неизказано зло обаче 

дебне тук в очакване да завлече поредните си жертви. Кървавата раз-

връзка и потресаващият финал са ви гарантирани.

„Здрач“
Едва ли някой е очаквал поред-

ната вампирска приказка да се 

радва на завиден интерес. Но 

този филм, триумфирал с ня-

колко MTV награди и постиг-

нал рекордни резултати, раз-

пали истинска мания сред тий-

нейджърите. Екранизацията по 

бестселъра на Стефани Ма-

йър лансира две нови звезди, 

а саундтракът на филма все 

още е в класациите. Бела Суон 

(Кристен Стюарт) напуска 

дома си във Финикс и отива да 

живее при баща си в градчето 

Форкс. Тук новото момиче ще 

се влюби в поразително краси-

вия и адски затворен Едуард 

Кълън (Робърт Патинсън). Той ще се окаже вампир, който изпитва не-

преодолимо привличане към Бела. Двамата ще преживеят нещо наис-

тина невероятно.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

Най-желаният
Истерията около Леонардо ди 

Каприо след „Титаник“ сега се повта-

ря с англичанина Робърт Патинсън. 

След премиерата на „Здрач“ младият 

актьор е преследван на всяка крачка 

от тълпи фенки, които се опитват 

да се доберат до него. По-напорис-

тите момичета буквално му се хвър-

лят на врата и разкъсват дрехите 

му. Патинсън е толкова притеснен 

от случващото се, че обмисля да се 

завърне в родината си. А само доп-

реди година почти никой не го раз-

познаваше на улицата, макар че се 

е снимал в два от филмите за Хари 

Потър. Сега манията по сагата 

„Здрач“ като че надминава тази за 

очилатия магьосник. Заради нея Ро-

бърт е най-популярният актьор в мо-

мента и доказателство за това са 

трите филмовите награди на MTV.

Една влюбена жена
Тя започва своята кариера още като 

дете в един от епизодите на „Улица 

„Сезам“. Днес 30-годишната Розарио 

Доусън е сред утвърдените имена в 

Холивуд покрай ролите си в „Град на 

греха“ и „Александър“. Тя вече си пар-

тнира с Уил Смит в „Мъже в черно – 

2“, но настроението в „Седем души“ 

е коренно различно. „Двамата с Уил 

много си допаднахме и мисля, че хо-

рата ни харесаха. А това е особено 

важно за този филм, който може да 

бъде възприеман по различен начин. 

На хора, които са настроени нега-

тивно към живота, той ще се стори 

истинска трагедия. Тези, които оба-

че са настроени позитивно, ще гле-

дат на него като на една любовна 

история. За мен определено това е 

любовна история.“
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„Фронт“
Минало и настояще се сблъск-

ват, а напрежението расте с 

всяка страница в новия трилър 

на Патриша Корнуел. Детектив 

Уин Гарано от щатската полиция 

на Масачузетс трябва да раз-

следва смъртта на млада англи-

чанка, убита преди повече от че-

тиридесет години. Смятана за 

жертва на Бостънския удушвач, 

сляпата Джейни Бролън е била 

изнасилена и удушена през 1962 

г. Загадъчният случай принуж-

дава Гарано да се рови в архиви-

те, да прибегне до най-новите 

постижения в областта на кри-

миналистиката и да влезе в съ-

трудничество със старши офи-

цери от лондонския Ню Скотланд 

Ярд. А докато разравя смъртоносните тайни на миналото, неговата 

твърдоглава шефка излага живота и на двамата на опасност.

„Забравеният 
пергамент“
Пет столетия назад във време-

то ни връща този роман, в кой-

то се преплитат коварни интри-

ги, църковни предразсъдъци, пре-

дателство и разврат. Населени-

ето е в паника, а архитектите 

са изправени пред голяма загадка, 

след като в големите европейски 

катедрали се сгромолясват ко-

лони, напукват се стълбища, ка-

менни блокове се откъртват от 

сводовете. В тези смутни вре-

мена красавицата Афра случайно 

спасява живота на чудатия архи-

тект Улрих фон Ензинген. Двама-

та ще се влюбят и ще открият 

на дъното на тайно ковчеже пра-

зен пергамент, който е жизненоважен за Ватикана. Афра ще трябва да 

мине през лабиринт от изпитания, клопки и заплахи, за да опази доку-

мента, засягащ цялото човечество.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Изкупление“
Романът на един от най-попу-

лярните британски писатели за 

последните години послужи за 

основа на едноименния, обкичен 

с многобройни награди филм с 

Кийра Найтли. Макюън брилянт-

но описва детството, любовта, 

войната, Англия и нейните кла-

сови разслоения и така пред-

ставя по затрогващ начин свое-

то изследване на срама и прош-

ката, на изкуплението и трудно-

то покаяние. В най-горещия ден 

от лятото на 1935 г. тринай-

сетгодишната Брайъни става 

свидетел на необяснима за нея 

сцена между по-голямата є сес-

тра Сесилия и нейния приятел 

от детските години Роби. Мал-

кото момиче ще извърши нещо ужасно, което ще бележи завинаги жи-

вота и на тримата и за което то няма да намери покой до своя край.

„The Мацки“
Бестселър за 2008 г. в Русия, 

психологически верен, циничен 

и язвителен портрет на поко-

лението на 25-годишните. Това 

е накратко новият хит на кул-

товия Сергей Минаев. Той гово-

ри с читателите си на разби-

раем за тях език, поставя ва-

жни актуални проблеми, прите-

жава блестящо чувство за ху-

мор и спретва интригуващ сю-

жет. Главният герой в романа е 

27-годишен светски журналист. 

Среща се едновременно с ня-

колко момичета, но всичко това 

се променя, след като на пътя 

му застава една очарователна 

студентка, в която той вече се 

влюбва истински. Покрай това 

младият мъж се превръща от лекомислен циник в печален философ и 

неочакван романтик, но момичето му има своята малка тайна...

„Седмата 
жертва“
Александра Маринина, продуктив-

ната руска кримикралица, демон-

стрира блестящата форма със 

своя пореден бестселър. Това е 

21-ва книга с главна героиня ма-

йор Анастасия Каменская. Дейст-

вието се развива в Москва в края 

на 90-те години. Нито сътрудни-

кът на криминалния отдел на ми-

лицията Настя Каменская, нито 

следователят Татяна Образцо-

ва биха могли да предположат, че 

участието им в телемост „Жени-

те с необикновена професия“ ще 

предизвика верига трагични съ-

бития. След предаването тайн-

ствен убиец започва методич-

но да избива самотни бедни хора, а около труповете оставя непонят-

ни послания. За кого са преназначени те, за Настя или за Татяна? И коя 

ще бъде следващата жертва?

„Кратка история 
на Близкия изток“
От тази книга ще научите по-

вече за едно от най-ключовите, 

конфликтни и загадъчни места на 

света. Тя съдържа кратки исто-

рически бележки за най-важните 

древни, средновековни и съвре-

менни държави в региона и инфор-

мация за събития, случили са на 

тази кръстопътна и оспорвана 

земя. Основната теза на авто-

ра е, че историята на Западния 

свят се корени в Близкия изток. А 

сърцето на Близкия изток е Ирак 

– място, където евреи, мюсюлма-

ни и християни са живели хиляди 

години в хармония и разбирател-

ство. Книгата отговаря на ва-

жни въпроси като какво е мястото на евреите в Близкия изток и защо 

Бен Ладен вижда 1918 като годината, в която се разпада Отоманската 

империя и в която всичко се променя.
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Т
ой е най-популярният 
магьосник и най-бога-
тото дете във Ве-
ликобритания. Защо-

то е... екранният образ на 
Хари Потър. „Не искам да 
се дистанцирам от Хари. 
Гордея се с това, което на-
правих във филмите за него. 
Но все пак искам да покажа 
на хората, че не съм Хари 
Потър. Аз съм актьор“ – 
обяснява Радклиф. Ръково-
ден от тази амбиция, той 
превзе Бродуей с участие-
то си в скандалната пие-
са „Еквус“. В нея Дани пра-
ви неща, които един По-
тър никога не би направил. 
Включително се появи и 

ЧИСТО ГОЛ 
ПРЕД ПУБЛИКАТА 

„Говорих с Гари Олдман 
(негов партньор в три от 
филмите за Хари Потър) 
за това, как се е чувствал 
гол на сцената. И той ми 
каза: „Ужасяващо е първия 
път, ужасяващо е и вто-
рия. След това спира да ти 
пука.“ Това се случи и с 
мен. Вече съм го правил по-
вече от 100 пъти“ – казва 
с усмивка Радклиф. 
Иначе за разлика от други 

деца актьори той се стре-

ми да си няма много взе-
мане-даване с папараците. 
Принос за това имат ро-
дителите му, с които ак-
тьорът продължава да жи-
вее в семейната къща в 
предградие на Лондон. Нас-
коро навършилият 20 годи-
ни Радклиф наистина е раз-
личен от своите връстни-
ци – обича да пише поеми 
(„По-забавно е от това да 
пишеш дневник“) и твърди, 
че не обича да се гледа на 
екрана. А какво се случва с 
героя му в 

„ХАРИ ПОТЪР И 
НЕЧИСТОКРЪВНИЯ 

ПРИНЦ“ 
„Той е нещастен през по-

вечето време, защото мно-
зина се опитват да го уби-
ят. Любовният му живот 
също е ужасен. Точно в 
това Джо Роулинг е тол-
кова добра – да комбинира 
обикновените човешки про-
блеми с този невероятен 
друг свят“ – разказва Дани. 
Шестата част от поре-

дицата за Хари Потър е 
доста мрачна. С наближа-
ването на края на магиче-
ските приключения борба-
та между силите на добро-
то, предвождани от Хари 

и учителите в „Хогуортс“, 
и силите на злото, воде-
ни от ужасяващия Волде-
мор, е все по-безмилостна. 
Във филма Потър, придру-
жаван от професор Дъмбъл-
дор, ще научи важни момен-
ти от миналото на Черния 
лорд, които може би крият 
ключа към победата. Дали 
обаче разкриването на дъл-
боко пазените тайни няма 
да има своята цена и дали 
това няма да е последното 
участие за някои от основ-
ните герои на поредицата? 

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ 
по време на финалната 
битка между смъртожад-
ните и защитниците на 
„Хогуортс“? За безброй-

ните фенове, които вече 
са прочели романа, едва ли 
ще има изненади в сцена-
рия, макар и нетърпението 
да усетят магията на го-
лям екран със сигурност да 
ги е завлaдяло. А остана-
лите ще станат свидете-
ли на много екшън, огромна 
доза любов, истинско и без-
резервно приятелство, щип-
ка подлост и не един и два 
болезнени момента. Макар 
да поднася много отговори, 
„Хари Потър и Нечисто-
кръвния принц“ ще зададе 
и доста въпроси, на които 
ще бъде отговорено едва 
във финалния „Хари Потър 
и Даровете на смъртта“, 
чиито две части очакваме 
през 2010 и 2011 г. 
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ДАНИЕЛ РАДКЛИФ
СЪС И БЕЗ ХАРИ ПОТЪР
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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

МЕТОДИКА НА 
ДРЕБНИТЕ РЕМОНТИ
Съставете списък на 
работата, която трябва 
да свършите, и проверете 
имате ли всички необ-
ходими материали и ин-
струменти. Съвместете 
приятното с полезното 
– не е нужно приятелката 
ви, с която говорите по 
телефона, да знае, че 
в същия този момент 
смазвате и пантите 
на вратата. Има и още 
трикове за свършване 
на работата по-бързо и 
лесно, които можете да 
прочетете на стр. 98–99.

ЧИСТА РАБОТА
Ще ви припомним няколко важни неща, за които 
обикновено се сещаме, когато няма нужда. Как 
можете да почистите медните съдове, кожените 
и дървените мебели, керамичния плот на печката и 
крана на мивката... Информацията може да ви зву-
чи досадно, но ще ви спести много време и нерви. 
Ако проявите интерес, отворете на стр. 100–101.

ПЪРВЕНЦИТЕ В ЛЯТНОТО МЕНЮ
Апетитна прелюдия към обяда или прос-
то вечеря? Няма значение. Понеже тези 
салати се приготвят бързо и изглеждат 
ефектно, можете да ги сервирате и като 
предястие, и като основно ястие, ако до-
бавите повече месо към тях. Заповядай-
те в нашия салатен бар на стр. 102–103!

УКРАИНСКИ СПЕЦИАЛИТЕТ „ВАРЕНИКИ С ИЗВАРА“
Приготви го специално за БЕЛА Андрей Литванов
Според него украинската кухня е доста нездравословна. Поради общи географско-климатични 
условия в нея могат да се открият и кулинарни постижения на други национални култури. Мно-
го общо има между украинската и полската кухня, особено в пограничните територии. Доста 
аналози на украинските ястия има и в италианската, немската и френската кухня. Украински-
те вареники са много близки до италианските равиоли например. 
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МЕТОДИКА 
НА ДРЕБНИТЕ 
РЕМОНТИ

МЕТОДИКА 
НА ДРЕБНИТЕ 
РЕМОНТИ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
Лятото е идеалното време, за да огледаме дома си и да констатираме какво е нужно да поправим и постегнем в 
него. Както всяка друга работа, и дребните ремонти могат да бъдат свършени по-бързо и лесно, ако ги планирате 
методично. Вземете лист хартия и химикалка и минете бавно през всички стаи на дома си, оглеждайки внимателно 
всички детайли. Съставете списък на работата, която трябва да свършите, и проверете имате ли всички необходи-
ми материали и инструменти. Не губете скъпоценно време и съвместете приятното с полезното – не е нужно при-
ятелката ви, с която говорите по телефона, да знае, че в същия този момент смазвате и пантите на вратата.
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Да изхвърля 
или да оставя

 ЗАПАЗЕТЕ чисти буркани от различни 

компоти, лютеница или кисели краста-

вички. В тях можете да изсипете гвоз-

деи, гайки, болтове и други лесно губе-

щи се джунджурии. За да намерите по-

бързо гайката, която ви трябва, и да я 

извадите по-лесно от буркана, залепе-

те магнит на върха на един молив и дръ-

жте молива близо до бурканите, пълни с 

метални дреболии. 

 ИЗХВЪРЛЕТЕ старото лепило, криви-

те гвоздеи и тъпите ножовки – те са 

абсолютно безполезни и само заемат 

място.

 ЗАПАЗЕТЕ допълнителните детай-

ли, инструменти и инструкции, които се 

продават в комплект с мебелите, които 

купувате. След време може да ви пот-

рябват.

1. ОСНОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ Направете си 

сами набор от инструменти, които най-често 

се използват в домакинството: 

1. Акумулаторен винтоверт (акумулаторна от-

вертка). 2. Рулетка. 3. Шпакла. 4. Клещи. 5. Ма-

кетен нож. 6. Раздвижни клещи. 7. Отвертка с 

различни накрайници. 8. Нивелир 9. Чук.

2. СПИСЪК С НАМЕРЕНИЯ Нахвърляйте на лист 

хартия своя план за действие за ремонтите 

във всяка една стая. Напишете какво точно 

ще ви трябва за всеки вид работа. Ако не зна-

ете с какво да започнете и как се прави това 

или онова, прочетете специализирана литера-

тура по въпроса, влезте в някой специализиран 

сайт или попитайте продавача в близката же-

лезария дали може да ви помогне. За по-слож-

ните работи ще ви се наложи обаче да извика-

те майстор. 

3. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ За да не се раз-

валя лепилото, докато не го използвате, запу-

шете тесния отвор, от който то излиза, плът-

но с гвоздей (или с карфица – ако е още по-те-

сен). Отворените кутии с бои затворете кол-

кото е възможно по-плътно с капака и при необ-

ходимост набийте капака с чук. Ако съхранява-

те кутията с боя с дъното нагоре, тя няма да 

образува ципа отгоре.

1

2

3
456

7

8 9

Не пропускайте 

ТОВА!
Ако се налага да разглобите 

мебелите, сложете крепежни-

те елементи в пакет и го за-

лепете с помощта на широк 

скоч към някоя част от мебе-

ла, който сте разглобили. Така 

няма да загубите нито гайка 

и няма да объркате крепежни-

те елементи на един с тези 

на друг мебел.

Бела, брой 8 (138), 2009 99



д о м а к и н я

Чиста работа
Няколко важни неща, за които обикновено  
се сещаме, когато няма нужда

В ГОСТНАТА И СПАЛНЯТА

ТЕХНИКА МЕБЕЛИ

1. Полилеят 
За да го почистите по-лесно, 

свалете полилея и демонти-

райте всички възможни детай-

ли, които могат да се махнат. 

Накиснете ги в леген, пълен с 

топла вода, в която предвари-

телно сте разтворили препа-

рат за миене на чинии. След 

няколко минути изплакнете 

детайлите под струя студена 

вода и ги подсушете с чиста 

кърпа. За удобство можете да 

сложите на ръцете си памуч-

ни ръкавици. 

2. Вазите 
Първо, напълнете догоре ваза-

та с вода, в която предвари-

телно сте разтворили малко 

оцет, и я оставете да престои 

така една нощ. Ако на сутрин-

та налепите по стените и дъ-

ното й са паднали, просто я из-

плакнете с хладка вода. Ако на-

лепите не са се изчистили, сло-

жете шепа ориз във водата във 

вазата и започнете да я тръ-

скате, като запушите отвора 

є с длан. Накрая бръкнете въ-

тре с четка и отстранете по-

следните остатъци от налепи. 

3. Тюлените пердета и щорите 
За да блестят тюлените пердета от чистота, старайте се да ги перете по-често. Ако щорите са пожълтели, накиснете ги за половин час във 

вода, в която сте разтворили малко белина, а след това ги изперете в пералната машина. Окачете тюлените завеси на корниза веднага след пра-

нето, не ги чакайте да изсъхнат. Тежките щори и завеси можете просто да изсмучете с прахосмукачка (със съответната приставка за тази цел).

5.  От кожа
Първо избършете прахта и мръсотията с 

мека, навлажнена с малко вода кърпа. След 

това нанесете специална паста за поддър-

жане на мекостта и еластичността на ко-

жата и за предпазване от петна. Напомняме 

ви, че кожените мебели трябва да са поне на 

40 см разстояние от източниците на топли-

на в стаята.

4. Компютърът, 
телевизорът 
и телефонът
Първо, изключете компютъра и телевизора от 

захранването. С помощта на чиста суха ми-

крофибърна кърпа избършете екраните от 

праха като движите кърпата в посока от горе 

на долу. Петната от пръсти можете да обра-

ботите с почистващи салфетки, отстраня-

ващи статичното електричество. Не чисте-

те екраните с почистващи средства, съдър-

жащи спирт или разтворители. Използвайте 

специално средство за почистване на екрани. 

За да почистите компютърната клавиатура, 

изключете я от компютъра, обърнете я и я из-

тупайте. Останалата прах можете да обере-

те с помощта на прахосмукачка (със специал-

на приставка), включена на най-ниската въз-

можна степен. Пространството между клави-

шите изтрийте с памучен тампон, напоен в 

сапунен разтвор. Дистанционното управление 

на телевизора, както и телефонните слушалки 

почистете с антибактериални салфетки.
6. От дърво
С помощта на специална паста полирайте всички драс-

котини. Има и още един начин – минете повърхността 

с шкурка, а след това я полирайте с пчелен восък. За да 

и придадете блясък, я избършете с вълнен парцал.
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В КУХНЯТА

8. Мивката 
Първо я изтъркайте с ка-

чествен абразивен препарат. 

Съберете в един голям леген 

всички четки, гъби и изтри-

валки, прегледайте ги и вед-

нага изхвърлете онези, които 

не са годни вече. Гъбите и 

четките, които се готвите 

да оставите, дезинфекцирай-

те в микровълновата печка. 

10. Дървените дъски и кутии 
За стерилизацията им използвайте току-що кипнала вода. Простете 

се със старите дъски за рязане и най-вече с тези, чиито краища са 

покрити с плесен. Пластмасовите формички и кутийки е достатъчно 

да измиете в съдомиялната машина.

11. Хранителните продукти 
Изхвърлете тези с изтекъл срок на годност. Купете набор от нови 

пластмасови кутии или стъклени буркани с капаци, в които да съхра-

нявате зърнените храни, захарта, кафето и пр. Когато имате време, 

проверете и шкафчето с медикаментите. Изхвърлете всичко ненужно 

и старо оттам. 

12. Плотът на печката 
За да почистите пространството между керамичните плочи, ще ви 

трябва мек избелващ продукт и стара четка за зъби. Избавете се от 

наслоилата се мръсотия върху плочите с помощта на смес от течен 

сапун и захар. Натъркайте плочите с този разтвор и след това ги из-

бършете с влажна кърпа. 

7. Медните съдове 
Изтъркайте ги с половинка от лимон, ко-

ято сте натопили в малко сол (откъм 

разрязаната част). След като престоят 

така известно време, ги изплакнете и из-

чакайте да изсъхнат. Този метод прави 

медната посуда като нова.

9. Крановете 
С кърпа, напоена със средство за почистване на варовикови нале-

пи, изтъркайте крана на мивката. Оставете го да престои така 

и след известно време го изплакнете с вода. Ако нямате подръ-

ка специално почистващо средство, намокрете памучна кърпа с 

оцет (или с прясно изцеден лимонов сок), изтъркайте с нея крано-

вете и ги оставете да престоят няколко часа. След това ги из-

плакнете. Помнете, че този метод не бива да се прилага при кра-

нове със златно покритие. 

Най-важната функ-
ция на хладилника 

е да съхранява проду-
ктите максимално све-
жи възможно най-дълго 
време. Тайната на пер-
фектното съхранение 
на продуктите се крие 
в отличното циркули-
ране на студения въз-
дух във вътрешността 
на хладилника и фризе-
ра. В зависимост от това охладителите биват статични, вентили-
рани и No Frost. При 

СТАТИЧНИТЕ ХЛАДИЛНИЦИ 
въздухът циркулира по естествените закони на физиката, което 
води до разлики в температурата в горната и долната част на уре-
да. Това ни принуждава да търсим специални места за различните 
продукти. Освен това температурните разлики водят до образува-
не на конденз по стените. Във фризера тези капчици се превръщат в 
скреж, а след време – и в буци лед. А размразяването на хладилни ка-
мери, освен че е досадна и времепоглъщаща операция, през лятото е 
дори и опасна, тъй като продуктите, които „изчакват“ извън хладил-
ника, могат да се развалят. Тук идва на помощ 

NO FROST ТЕХНОЛОГИЯТА 
която не позволява образуването на конденз, лед и скреж по стени-
те на хладилника и фризера и разпределя равномерно температурата 
в цялото отделение, дори и по лавиците на вратата. За да бъда обек-
тивна, съм длъжна да изтъкна и някои от недостатъците на тази 
технология. На първо място, е намаляването на полезния обем на хла-
дилника и фризера, тъй като компонентите на системата са обемис-
ти и неизбежно отнемат от вътрешното пространство. Друг недос-
татък – за щастие лесно преодолим – е рискът от по-бързо изсъхва-
не на продуктите. Важно е да се знае, че те трябва да са опаковани 
във фолио или да са сложени в кутии, което е препоръчително и от хи-
гиенна гледна точка.  
Между статичните и No Frost хладилници стоят така наречените

ВЕНТИЛИРАНИ ХЛАДИЛНИЦИ 
Те разполагат със система за въздушна циркулация. Чрез нея се по-
стигат равномерна температура и влажност в уреда, което дава 
свобода да подреждате продуктите, където ви е удобно. 
Някои охладители разполагат с т.нар. Ever Fresh вакуумна система, 
която изтегля въздуха от специалното отделение. Принципът е еле-
ментарен – за да се запазят по-добре, храните не трябва да влизат в 
контакт с въздуха, тъй като във вакуумна среда те могат да се съх-
ранят до 5 пъти по-дълго време. 

ИЗБОР СПОРЕД НАЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
За тесни пространства и скромно потребление бих препоръчала хла-
дилник с ширина 55 см, с горна камера. За нуждите на по-голямо се-
мейство препоръчвам хладилник с фризер, с ширина 60 или 70 см. Има 
и нестандартни решения като Quadrio от Hotpoint–Ariston – хладилника 
с 4 врати, който пести до 50% електроенергия. До няколко месеца ще 
пуснем на пазара и Indesit Trilogic – хладилник с 3 врати, чиято средна 
зона може да се „превключва“ от хладилник във фризер и обратно в за-
висимост от конкретните нужди (т.е. може да поддържа широк диа-
пазон от температури от +4 до -26 градуса). 

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

„ХЛАДНИ“ 
СЪВЕТИ ЗА 
СВЕЖИ ПРОДУКТИ

НАШИЯТ СЪВЕТ: Следете за характеристиките на хла-

дилника според приоритетите.

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com
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ЗА 4 ПОРЦИИ:

 150 г пуешко филе  1 яйце  2 големи краставици  50 г шунка 

 30 г сирене фета  1 чушка  50 г зелена салата  3 с. л. кисело 

мляко  1 ч. л. майонеза  1 ч. л. мащерка  малко магданоз  сол 

и млян черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Измийте пуешкото филе, залейте го с гореща вода и го кипнете. 

Добавете малко сол на вкус във водата и варете 30 мин. След като 

филето изстине, го нарежете на тънки ивици. 

2. Сварете яйцето, изчакайте да изстине, обелете го и го нарежете 

на фигури с помощта на уред за рязане на яйца. Измийте краставици-

те, разполовете ги по дължина, подсушете ги и внимателно изгребе-

те средата им с лъжица, така че да се получат „лодки“. 

3. Шунката и сиренето фета нарежете на малки кубчета. Измийте 

чушката, подсушете я и разполовете. Отстранете семената є и я 

нарежете на дребно.

4. Листата от салатата нарежете на дребно и смесете с пуешкото 

филе, шунката, сиренето и чушката. 

5. Киселото мляко разбъркайте с майонезата и добавете мащерката, 

солта, смления черен пипер. Добавете подправки на вкус. 

6. Напълнете издълбаните половинки от краставиците със сместа и 

всяка „лодка“ украсете с фигурка от яйце и листа магданоз. 

Време за приготвяне: 40 мин

В една порция: 250 кал

„Лодки“

Първенците в 
лятното меню
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ЗА 4 ПОРЦИИ:

 250 г телешко филе  2 с. л. олио  150 г праз лук  200 г спанак  150 г 

репички  2 краставици  1 скилидка чесън  100 г нискокалорична майоне-

за  3 с. л. сок от лайм  сол, млян черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Измийте и подсушете телешкото филе, нарежете го на тънки ивички и го 

посолете. Загрейте олиото в тиган и изпържете (при постоянно бъркане) 

ивичките телешко месо (пърженето да продължи около 7 мин). След това нама-

лете котлона и подръжте месото под капак на котлона още 5 мин.

2. Почистете праза, измийте го и го нарежете на колелца. Измийте спанака, 

подсушете го и го нарежете. Измийте краставицата и я нарежете на кубче-

та, внимателно я смесете с праз лука, спанака и предварително нарязаните на 

колелца репички и пресипете салатата в специална чиния за сервиране. В сре-

дата сложете парчетата месо. 

3. Почистете чесъна, пресовайте го, смесете го с майонезата, сока от лайм, 

солта и пипера. Залейте месото с получения сос. Готово!

Време за приготвяне:25 мин

В една порция: 220 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 600 г пресни картофи  3 ябълки  2 с. л. лимонов сок  30 г зелен лук  1 

глава червен лук  200 г пушена сьомга  150 г кисело мляко  50 г лека ма-

йонеза  3 с. л. ябълков оцет  1 ч. л. захар  малко сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Измийте картофите, сварете ги, залейте ги със студена вода, обелете ги и 

ги нарежете на кръгчета. 

2. Измийте ябълките, всяка от тях срежете на четири части, отделете сърце-

вината и семената им, нарежете ги на тънки филийки и ги полейте с лимоновия 

сок, за да не потъмнеят. Почистете зеления лук, измийте го със студена вода, 

подсушете го с кърпа и го нарежете на не много големи колелца. 

3. Почистете червения лук, разполовете го и го нарежете на полумесеци.

4. Сьомгата нарежете на малки кубчета.

5. За соса разбийте киселото мляко с майонезата, добавете сол, ябълков оцет и 

малко захар и разбъркайте добре. 

6. Внимателно смесете картофите с ябълките и с червения и зеления лук. Прех-

върлете салатата в специална купа за сервиране. Отгоре подредете кубчета-

та сьомга и ги полейте със соса. По желание салатата можете да поръсите с 

малко натрошен сухар и да я украсите с клончета копър.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 235 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 3 бр. пилешко филе  1 лимон  4 гъби  100 г краве масло  200 г консер-

вирани вишни  100 мл бяло вино  100 г листа от зелена салата  30 г пре-

сен босилек  3 с. л. оцет  2 с. л. зехтин  50 г сухар  сол, млян бял пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Измийте и подсушете пилешките филета, посолете ги, поръсете ги с черен 

пипер. Изстискайте сока от лимона. 

2. Загрейте 50 г краве масло и изпържете филето в него от двете страни (по 

около 5 мин от всяка). Добавете лимоновия сок и 1 ч. л. настъргана лимонова 

кора. Задушете всичко 10 мин и отстранете от котлона. 

3. Почистете гъбите и всяка разрежете на 4 части. Загрейте останалото кра-

ве масло в тиган и изпържете гъбите за 10 мин, като постоянно ги бъркате. 

4. Прецедете вишните, изчакайте цялата течност да се оттече от тях. Пре-

местете ги в купа, залейте ги с бялото вино и ги задушете за 5 мин на слаб 

огън. Пак ги прецедете добре. Измийте салатата и пресния босилек, подсушете 

ги. Босилека нарежете на едро. 

5. Смесете оцета със солта, черния пипер, останалата настъргана лимонова 

кора и зехтина.

6. Пресипете салатата в специална чиния за сервиране. Нарежете пилешкото 

филе и го сложете в средата. Около него подредете гъбите, парченца сухар и 

вишните. Залейте всичко отгоре с получения сос и украсете с босилек. 

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 270 кал

Салата 
от спанак

Студена закуска 
от пресни картофи

Салата 
„Вишнево пиле“
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в к у с н и  м а р ш р у т и

И
збира да живее в 
столицата ни, за-
щото тук му е 
спокойно и друже-

любно, даже на моменти ме-
ланхолично, какъвто е той 
самият по характер. Спо-
ред него София все още не 
страда от синдрома на ме-

гаполиса за разлика от Киев, 
където хората са станали 
затворени и сиви. „А ши-
роката славянска душа?“ – 
го питам. „Каквато и душа 
да сложиш в един мегапо-
лис, тя се затваря изцяло“ 
– отговоря ми той кратко, 
но изчерпателно.

Визитка
Андрей Литвинов е от Одеса. 23-годишен, зодия Рак. Баща му е украи-

нец, а майка му е българка, но родена в Украйна. Андрей идва в Бълга-

рия, за да завърши висше икономическо образование. И решава да ос-

тане. В момента работи като бранд мениджър в белгийска фирма за 

информационни технологии. Смята да се захване със собствен бизнес 

с графичен и уебдизайн.

АНДРЕЙ ЛИТВИНОВ:
„АПЕТИТНОТО 
ТРЯБВА ДА Е И 

ЗДРАВОСЛОВНО“
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Стъпка по стъпка:

1. Белтъците се от-

делят от жълтъците. 

Смесват се заедно с 

млякото и водата и се 

разбиват енергично.

2. Добавят се 

солта и браш-

ното и се за-

месва средно 

твърдо тесто.

3. След като тестото е 

добре омесено, се оста-

вя да „почине“. През това 

време се приготвя плън-

ката. Към изварата се 

добавят захарта и поло-

вината от предварително 

разтопеното краве масло.

4. Ред е на разточването. Няма 

тайни – лесно и бързо е. И не се 

стряскайте от точилката. Тесто-

то първо се разделя на няколко топ-

ки, като всяка топка се оформя меж-

ду дланите.
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Артистичен по душа и 
призвание, в готвенето 
също се проявява като ес-
тет. Освен необходимост 
(внимание, дами, Андрей е 
необвързан!) за него то е и 
начин за 

ЗАРЕЖДАНЕ С 
ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
Готви с размах, въображе-

ние и винаги с кеф. Няма 
една определена любима 
манджа. Експериментира 
с вкусове и специалитети 
от цял свят. И според на-
строението си решава кой 
„вкусен маршрут“ да избе-
ре. Сред любимите му „из-
пълнения“ са мексиканското 
„Чили кон карне“ и япон-
ското суши, което по-чес-
то приготвя с авокадо и 
рулца от раци, защото Со-
фия не е до море и няма 
прясна риба на разположе-
ние. От руската кухня лю-
бима му е салата „Оливие“, 
по-популярна като руска са-
лата. Андрей ми разказа, че 
„авторските права“ за тази 
прочута в цял свят салата 
са на френския готвач Лю-
сиен Оливие, който в нача-
лото на XX в. е живял в 

Петербург. Френският гот-
вач ревностно пазил рецеп-
тата на кулинарния си ше-
дьовър и по-скоро състав-
ките на дресинга. Отнесъл 
рецептата в гроба. Знае се 
само, че по оригинална ре-
цепта салатата се е при-
готвяла с месо от фазан, 
телешки език, хайвер, зелена 
салата, раци, кисели крас-
тавици, варени яйца и даже 
трюфели. Но със сигурност 
не и с картофи, които днес 
са основната съставка на 
руската салата. 
От българската национална 

кухня любими са му всички 
манджи с повече сос. Много 
обича да си топи залците в 
соса и със задоволство спо-
деля, че никъде по света 
не е прието да си отопиш 
манджата с хляб, а в Бъл-
гария никой не го гледа на-
криво, когато го прави. 
Андрей се придържа към 

здравословен хранителен ре-

жим. Каквото и да гот-
ви, го прави със зехтин. „В 
Украйна често готвят със 
свинска мас“ – ми обяснява 
той. Тъй като маслини и 
зехтин в украинската кух-
ня няма, Андрей се основа-
ва в готвенето на принци-
пите на готвене на други 
народи. Защото според него 
украинската кухня не е от 
най-здравословните.

ОСНОВЕН ПРОДУКТ

Е МЕСОТО 
най-вече свинското, което 
се сервира на порции, по-
големи от обичайните за 
българина. Емблематична за 
тази кухня е и сланината, 
която винаги присъства на 
трапезата: като стартер, 
предястие, основно ястие, 
студено мезе, пържена, че 
даже и като... десерт. 
Невероятно, но факт. На-

ционална кулинарна гордост 

е домашно приготвената (а 
вече е и в серийно произ-
водство)

СЛАНИНА, ГЛАЗИРАНА 
С ТЪМЕН ШОКОЛАД 
Късчета сланина се овал-

ват в натурален шоколад, 
при което резултатът е 
нещо като шоколадови бон-
бони с мазна плънка. 
Шпикован хляб със слани-

на e друго едно украинско 
приложение на сланината в 
готварството. Консумира 
се на закуска. 
За да ме убеди в голямо-

то значение на сланината 
в украинския бит, Андрей 
ми разказа следния виц: „За 
да проверите дали една ук-
раинска банкнота е истин-
ска, достатъчно е да „зак-
ръжите“ с парче сланина в 
ръка около лика на извест-
ната личност върху съот-
ветната купюра. Ако очи-

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 

 3 яйца  1 чаша прясно мляко (с масленост 3,6%)  брашно (тип 500)  

извара (пълномаслена, безсолна)  1 пакетче краве масло  течна смета-

на  1 чаша минерална вода  1 с. л. захар  сол

Необходими са още: точилка и формичка за курабийки (с диаметър 5–7 см). 

Ако нямате такива, използвайте за целта чаши със същия диаметър.

Вареники с извара

5. От всяка се разточва по една 

кора с дебелина милиметър и по-

ловина.

6. Върху кората с лъжица се „подреждат“ купчинки от плънката. Кората се прегъва по линията на куп-

чинките. С помощта на формичка за курабийки или с чаша се отрязват варениките, като ръбчетата 

им се притискат с пръсти (щипват се), за да не се разтварят при варене.

а) б) в)

г)
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те започнат да се движат, 
следвайки сланината, значи 
банкнотата със сигурност 
не е фалшива.“ 
Друг акцент в украинска-

та кухня са тестените из-
делия – огромно многоо-
бразие от хлябове, пелме-
ни, пирожки, блини, варено 
тесто. В повечето случаи 
се поднасят на закуска. 
Украинците обичат да ва-

рят и да задушават храни-
те. Сред кулинарните ше-
дьоври са украинските ва-
реники, които обикновено 
са с плънка от извара. Но 
плънката може да е и слад-
ка – с вишни или с изва-
ра със стафиди. „Бързо за 
приготвяне, евтино и мно-
го вкусно. Идеалната ерген-
ска манджа – смее се Ан-
дрей. – И най-ценното е, 
че можеш да я ядеш мно-
го пъти, никога не ти пис-
ва.“ (На приготвянето им 
ще се спрем малко по-къс-
но.) „Безобразно вкусни са!“ 
– обеща Андрей.
Истинско объркване на-

стъпва и в многообразието 
от супи в украинската кух-
ня. Повечето от супите се 
приготвят с голямо количе-
ство зеленчуци, магданоз и 

копър. Освен бульони често 
се поднасят студени супи и 
крем супи. Най-известни са 
украинският борш и зелева-
та чорба, наречена шчи.

ЕДИН БОРШ, МОЛЯ!
Боршът е гъста супа със 

зеленчуци, като сред основ-
ните є съставки са зеле 
и цвекло. Прави се и с 
месо (както стана дума, 
сред украинците вегетари-
анството не е много раз-
пространено.) Андрей не е 
голям почитател на борша,  
тъй като за него той се 
приготвя трудно. Но пък е 
фен на пилешката супа и 
на рибената чорба с дребна 
риба. Друга известни чор-
ба е солянката – месна или 
рибена супа, в чийто бу-
льон се добавя саламура от 
солени краставички. Риба-
та присъства на трапеза-
та не само в пресен вид, 
но и сушена, и консерви-
рана. Най-предпочитани са 
есетрата, бялата риба, мо-
руната, сьомгата, шаранът 
и щуката. Деликатес, тър-
сен в цял свят, са черни-
ят (от есетровите риби) 
и червеният (от сьомгата) 
хайвер. 

Друг основен продукт е 
сметаната, която се приба-
вя към почти всички ястия. 
От десертите на почит са 
киселите, желетата, пирож-
ките с различна плънка и 
многото видове високока-
чествени сладоледи.

ПРАЗНИЧНАТА 
ТРАПЕЗА

В Украйна в миналото (а 
и днес) са били популяр-
ни кашите, както и дру-
ги ястия от зърнени храни 
(елда, просо, овесени ядки). 
Сега те са част от об-
редните трапези на религи-
озни празници като Бъдни 
вечер, Сирни заговезни, Ве-
лики пости и Масленица – 
типично украински празник, 
с който се отбелязва кра-
ят на зимата и се посре-
ща настъпването на про-
летта. Празнува се седем 
седмици преди Великден. На 
този ден се приготвят ва-
реники и блини (палачинки). 
На масата задължително 
има и квас. 

Нова година се посре-
ща задължително със са-
лата „Оливие“, „Сельодка 
под „шуба“, торта „Напо-
леон“ и със... запой. На въ-

проса ми, кога започва запо-
ят, Андрей с усмивка от-
говори: „Започва с Влади-
восток.“ (Като часови пояс 
Владивосток е 11 часа пре-
ди Одеса, така че послед-
ните вдигат наздравица на 
всеки кръгъл час и така 11 
пъти.) Запой, разбира се, 
се прави с водка (горил-
ка) „Немирофф“ или „Хор-
тиция“. 

НА ЧАША КВАС

Сигурно се сещате за 
мултфилмите, където Ива-
нушка все пие квас, лежей-
ки върху печката. Та тази 
самобитна напитка също е 
изобретение на украинците 
и е тяхна гордост. Има 
прозрачен карамелен цвят 
и представлява нещо като 
биробоза. Прави се от че-
рен ръжен хляб, залива се 
с вода и се оставя да фер-
ментира със захар или мед. 
В Украйна квасът се пие 
по всяко време. Пресен квас 
се продава дори на улицата 
– продавачите го разливат 
по чашите от едни голе-
ми казани. Минава за поч-
ти безалкохолна напитка и 
затова не е забранен да се 
пие от деца. 

Текст Теодора СТАНКОВА

7. В дълбок съд се кипва 

подсолена вода. Оставя 

се на тих огън и в нея се 

пускат една по една варе-

никите.

8. Варят се няколко мину-

ти. Готови са, щом изплу-

ват на повърхността.

9. Готовото ястие се зали-

ва с останалата част от 

разтопеното масло и със 

сметаната.

10. Сервира се, ук-

расено със слад-

ко от червени бо-

ровинки, или с чаша 

компот от боровин-

ки. Варениките са 

отлична закуска.
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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



цв е т я

П
рез този месец цъфтят 
ехинацеята, лобелията, Чер-
нооката Сюзън, много-
годишният хибискус, лаван-

дулата, болтонията, делфиниумът и 
много други красавици.

РУДБЕКИЯ 
(ЧЕРНООКАТА СЮЗЪН)

Родината на двугодишната Rudbec-

kia hirta е Северна Америка. Расте в 
равнинни райони, най-вече около пъти-

ща. Стига до 1–2 м височина. Дъл-
гото є стъбло е покрито с мъх. Из-
исква слънчево място и средно влаж-
на до суха почва – песъчлива или гли-
неста (може и да не е много богата 
на хранителни вещества). Издържа 
на високи температури и течение. 
Цъфти от юли до септември със 
светложълти цветове около тъмно-
кафяв кръг. Образува семена 3–4 сед-
мици след цъфтежа. Привлича птици 
и пеперуди заради нектара, който се 
образува в цветовете є. Цветето е 
идеално за засаждане в сандъчета. Из-
ползва се за цветни бордюри.

ЕХИНАЦЕЯ (ECHINACEA)
Тя е многогодишно тревисто цвете 

от семейство Астрови. Достига до 
1–2 м височина. Венчелистчетата на 
ехинацеята са подредени в едно съ-

цветие. Цветчетата могат да бъдат 
лилави, жълти или бели. Растението 
цъфти в продължение на 60 дни през 
юли и август. Отглежда се в богати 
на хранителни вещества почви, кои-
то се отцеждат добре (с примеси на 
камък или глина). Расте най-добре на 
слънце, до полусянка. Адаптира се лес-
но към суша, течение и бедни почви. 
Засажда се през топлите месеци от 
годината. Размножава се чрез семена 
или чрез делене. Семената за разсадите 
се засяват през май, а разсадите са 
готови за разсаждане в началото на 
септември. Най-интензивният растеж 
на младите растения настъпва 
от 6-ата до 10-атата седмица от 
поникването на семената.
Приблизително на 4 години туфата 

става много голяма и трябва да се 
разделя. Цветето е подходящо за оф-
ормяне на цветни бордюри. 

ЛАВАНДУЛА (LAVANDULA)
Тя е многогодишен вечнозелен полу-

храст, който дотига височина 40–80 
см. Листата са линейни или линейно-
ланцетни, със завита надолу периферия. 
Разположени са срещуположно и са по-
крити с трихоми (на теснолистната 
лавандула са сиво-зелени, а на широко-
листната – белезникави на цвят, обил-
но покрити с власинки). Лавандулата е 
вечнозелено растение и сменя листата 
си последователно. Цветовете са 
дребни, разположени пръстеновидно 
в съцветие. Оцветени са в бяло, 
бледорозово, виолетово или синьо.
Лавандулата е светлолюбива, сухо-

устойчива и студоустойчива култура. 
Развива се добре на чакълно-глинести 
или песъчливо-варовикови почви. 
Те трябва да са добре наторени и 
обогатени с минерални торове.
Растението изисква умерена влага, 

тъй като прекомерна влага в почвата 
влошава качеството на маслото.

АСТРАНЦИЯ МЕЙДЖЪР 
(ЗАРНИЧЕ) 

Astrantia major е многогодишно тре-
висто растение от сем. Сеннико-

цветни. Има дълги разклонени стъб-
ла (често червени на цвят) и дълбо-
ко нарязани зелени листа. Цъфти най-
често в сребристо-розово от юни до 
август. Достига височина 120 см. Ви-
рее най-добре на слънце или полусян-
ка. Предпочита добре отцеждаща се, 
богата почва.
Подходяща е за цветни бордюри и 

за рязан цвят.

АВГУСТОВСКА 
ФЕЕРИЯ ОТ ЦВЕТОВЕ

Бела, брой 8 (138), 2009110
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за месец АВГУСТ

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

Творческа енергия в излишък

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Семейна идилия

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

В добра форма сте

РАКРАК

Печелите пари с лекота

ЛЪВЛЪВ

Генерални промени в живота

ДЕВАДЕВА
Подредете приоритетите

ВЕЗНИВЕЗНИ

В „зоната“ на сбъднатите мечти

СКОРПИОНСКОРПИОН

Късмет в любовта

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Ползотворни пътувания 
в чужбина

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Вървите в правилната посока

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Самочувствието ви е в криза
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РИБИРИБИ

Влюбвате се до уши
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МЕСЕЦ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ 

ПРОМЕНИ И НА ТВОРЧЕСТВОТО 

– такъв ще е август за всички Овни. Ля-
тото ще ви зареди с оптимизъм и с же-
лание свободно да изразявате своите идеи 
и намерения. Разгърнете творческия си по-
тенциал, докато Слънцето се намира в 
Лъв. Тогава вашата жизненост и вдъхно-
вение ще намерят трайна реализация. До 
23-ти периодът е подходящ за почивки, 
творчески командировки и общуване с 
приятели. Непременно намерете време да 
общувате с децата си – това още повече 
ще осмисли живота ви и ще ви стимули-
ра да вървите напред. Сега съдбата ви 
дава „глътка въздух“ за забавление и по-
чивка – възползвайте се от това. 

ЗАПОЧНЕТЕ НЕЩО НОВО До 23-
ти времето е много подходящо и за 

започване на нова дейност. По-младите 
Овни ще почувстват силно желание да из-
разяват себе си. Завладява ви авантюрис-
тичният дух. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ 1-ви е силен ден за вашите 
делови изяви, но в личните си отношения 

ще бъдете в рискована позиция. Не проя-
вявайте агресия и мнителност. От 1-ви до 
4-ти е добре да не смесвате личните със 
служебните отношения по никакъв повод. 
На 6-и очаквайте резултатите от ваши-
те усилия, особено ако сте работили в 
колектив или с близки приятели. – 10-и и 
11-и са подходящи дни за започване на обу-
чение (особено в областта на изкуството) 
или за започване на нова емоционална връз-
ка. Но ви съветвам да не избързвате с 
връзката до 26-и. Само я започнете, но не 

я развивайте активно, защото до 26-и ще 
изпитвате трудности на любовния 
фронт. 

ЛЮБОВ Не бягайте обаче от флир-
тове и нови запознанства в дните 

около новолуние (18, 19 и 20 август), особено 
ако нямате постоянен партньор. Има мно-
го голям шанс да поставите началото на 
нова връзка, която да прерасне в страст-
на любов, ако не прибързвате. Проявете 
търпение до момента, когато след 26-и 
Венера се премества в огнения Лъв и ви 
дава шансове на любовния фронт.  

ЧУДЕСЕН ДЕН за започване на нови 
творчески проекти е 20 август. 

Всичко, което започнете с радост, жела-
ние и ентусиазъм сега, ще се развива до-
бре в бъдеще. Целият период до 23-ти е 
благоприятен за нови начинания, особено 
ако работите свободна, творческа профе-
сия. 

КОНФЛИКТИ се очертават след 
25-и. Отношенията ви както с ко-

леги, така и с приятели ще вървят труд-
но. Ще казвате едно, те ще разбират дру-
го и директно ще ви нападат. На 27-и, 
28-и и 29-и не пропускайте да разширите 
кръга си от познати. Ще осъществите 
контакти с чужбина.  

ТРУДНИ ДНИ На 30-и и 31-ви внима-
вайте с началниците. Трудни ще са 

преговорите и с представители на важни 
институции. 

ЗДРАВЕ До 23-ти сте в отлична 
форма – енергични и с висок дух. На 

всяка цена трансформирайте тази енергия 
в творчество, а не в скандали! Ако напра-
вите обратното, ще се влоши здравето 
ви – възможни са високо кръвно налягане, 
спазми, болки в гърба и кръста. 

Ползите и вредите от 
творческата енергия
Възможно е да си изпуснете нервите най-

вече пред родителите, но и с приятели-

те внимавайте как се държите. Научете 

се да управлявате творческата си напо-

риста енергия. Помислете как да я овладе-

ете така, че тя да бъде само градивна, а 

не да ви създава неприятности в общува-

нето. Има риск, без да се усетите, да бъ-

дете въвлечени в много рисковани начи-

нания (особено в любовта) и тогава вече 

проблемите ви стават големи. Внимавай-

те, защото още на 1-ви вечерта може да 

изпуснете нещата от контрол. Луната 

тогава е в Стрелец и ви прави независи-

ми и настроени за приключения. Няма да 

искате да признавате никакви ограниче-

ния от никого. Но точно на този ден Вене-

ра, планетата на любовта и хармонията, 

навлиза в Рак и оттам започва да ви съз-

дава сериозни трудности и недоразуме-

ния от личен характер. Любимите ви хора 

ще бъдат много капризни и взискателни 

към вас, а вие самите – обидчиви и спри-

хави. Опитайте се до 26-и да пазите ли-

ния на добро поведение. Не давайте повод 

да влошаване на отношенията, ако иска-

те да запазите връзките си. За изневяра 

даже не си и помисляйте – само ще си на-

мерите белята!  

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ       

От 1-ви до 4-ти бъдете предпазливи в 

сферата на личните отношения. 

Периодът от 1-ви до 23-ти е подходящ 

за започване на нещо генерално ново.

На 18-и, 19-и или 20-и спокойно можете 

да поставите начало на нови романтич-

ни отношения, както и на нови творче-

ски проекти

След 25-и се очертават конфликти с ко-

леги и приятели. Ако ви предстоят под-

писване на важни документи или пък ва-

жни разговори, проверявайте нещата по 

два пъти!

„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 8 (138), 2009112

ов е н  (21.03 – 20.04)
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СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО изплу-
ват в началото на месеца. Възможно 

е в настоящето ви да се появят и лю-
бими хора от миналото. 1 август е осо-
бен ден – всички Телци ще бъдат особено 
аналитични и концентрирани. Дава ви се 
шанс да приключите с голям етап от 
миналото си (в някои случаи – само сим-
волично). Това ще бъде един малък катар-
зис, който ще е от полза за личностно-
то ви израстване. 

ХАРМОНИЧНИ ДНИ Дните от 2-ри 
до 4-ти са добри за вас. Ще се 

чувствате силни, мотивирани за дейст-
вие и уверени в бъдещето си. 

СЕМЕЙНА ИДИЛИЯ Всичко, което 
носи душевна топлина и уют, много 

ще ви привлича през целия август. Ще ви 
се прииска да се оттеглите някъде на 
спокойствие само с любимите си хора. За 
повечето Телци това ще е месец на се-
мейни празници, семейния уют и общува-
не с най-близките. Ако до този момент 
сте имали трудни и противоречиви от-
ношения в семейството, направете така, 
че да ги изясните и подобрите точно 

сега. 
ИМОТНИ ВЪПРОСИ Целият период 
от 3-ти до 26-и е благоприятен за 

подписване на договори и изповядване на 
сделки за недвижими имоти А периодът 
от 6-и до 20-и (дните на намаляваща Луна) 
ще е благоприятен и за преместване в 
ново жилище, както и за ремонтни рабо-
ти. Ремонтът ще освежи и вас на чисто 
енергийно ниво. В дните на намаляваща 
Луна ще го приключите бързо и неусет-
но.

ИЗПИТАНИЯ В РАБОТАТА ви е 
подготвило пълнолунието на 6-и. Ще 

бъдете затрупани със задачи и ще ви се 
наложи да действате в напрегната и нес-
войствена за вас ситуация. Не се напря-
гайте излишно обаче – няма да успеете 
да задържите нещо, което вече е доказа-
ло своята непригодност. 

СТАБИЛИЗИРАНЕТО не закъснява. 
На 12, 13 и 14 август е много вероят-

но да се окажете на ново работно мяс-
то, да бъдете преназначени или пък ше-
фът ви да бъде сменен с нов и по-добър. 
Ако пък сте още на старата работа, със 

сигурност ще започнете да възприемате 
ситуацията по нов начин. Гледате много 
по-оптимистично. Добрата новина е, че 
получавате и добри пари, с които спокой-
но да изкарате лятната си почивка и да 
покриете належащите си нужди. 

ПАЗЕТЕ СИ СИЛИТЕ от 18-и вечер-
та до 20-и (особено на 20-и!). Тогава 

сте много уязвими и няма да имате 
трезва преценка. Ще се наложи да от-
стъпите за нещо пред своите близки или 
конкуренти. Не се тревожете – тази 
крачка назад всъщност ще ви предпази 
от бъдещи грешки.

НАВЛИЗАТЕ В БЛАГОПРИЯТЕН 

ПЕРИОД след 21-ви. Чарът ви е не-
устоим. Периодът е авантюристичен, пъ-
лен с нови срещи и флиртове. Общуване-
то с децата ще е повече от хармонично 
и обогатяващо и за двете страни. Най-
романтично ще сте настроени от 20-и до 
26-и. Успявате да намерите общ език с 
любимия човек, изглаждате недоразумени-
ята помежду си. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА след 
26-и. С навлизането на управляваща-

та ви планета Венера в Лъв ще изпита-
те известни затруднения да се изразява-
те и да се доказвате. На моменти дру-
гите ще ви гледат с неразбиране и дори 
враждебно. Но все пак поне Слънцето ще 
е в хармоничния ви знак Дева от 23-ти и 
ще ви дава сили. Ще имате успех обаче 
само в начинанията, в които влагате 
вдъхновение и творчески импулс. Ако за 
нещо ще трябва да се напрягате и само-
уговаряте, по-добре се откажете да го 
вършите. Нищо няма да излезе. 

Прекратете враждите 
с роднини
Горещо ви препоръчвам, ако е възможно, да 

прекратите враждите с ваши роднини до 

6-и, за да не се задълбочат и усложнят те 

още повече. Няма да е лесно, но ако поло-

жите усилия, ще успеете да стигнете до 

споразумение. Добре би било точно сега 

да обърнете вниманието на роднините си 

върху наследствените имоти и да се по-

грижите за справедливата им делба. Дни-

те от 3-ти до 6-и са изключително благо-

приятни за уреждане на документи за на-

следства. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

От 3-ти до 26-и се посветете на уреж-

дането на документи, сделки с имоти и 

подялба на наследства. Периодът е благо-

приятен също за делови пътувания и ко-

мандировки.

От 6-ти до 20-и периодът е подходящ 

за преместване в ново жилище или за ре-

монт.

След 23-ти ще се радвате на успехи и 

творчески подем.

След 26-и внимавайте в любовта! Вене-

ра ви подлага на изпитания.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

Д-р Пиер Дюкан 
„Оценител” 
НАЙ-ПЪЛНОТО РЪКОВОДСТВО ПО ХРАНЕНЕ

ВИЕ ИСКАТЕ:
 да отслабнете или да контролирате теглото си;  да предпазите сърцето си;
 да не заболеете от диабет;  да се предпазите от рак.
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НЕ КОНСУМИРАЙТЕ НИЩО, БЕЗ ДА СЕ ДОПИТАТЕ ДО ОЦЕНИТЕЛЯ
В един човешки живот има 90 000 хранения: системното повторение на една грешка или полза може 
да промени всичко. Доктор Пиер Дюкан е създател на режима, носещ неговото име – „режима Дю-
кан”. Най-ефикасният известен досега метод да съхраните здравето и красотата си!
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В ДОБРА ФОРМА СТЕ – контактни, 
ангажирани и любознателни. Намира-

те общ език с братя, сестри и приятели. 
Те ще ви дадат ценни идеи, как да се по-

чувствате по-добре. Получавате много ин-
тересни предложения за срещи, кратки пъ-
тувания и обучение. Моментът е благо-
приятен да започнете да изучавате чужд 
език. Запишете се на ускорен курс. Ав-
густ ви предлага динамика. Обръщайте 
внимание на всяка една информация, стиг-
нала до вас, защото нищо чудно да ви по-
трябва на по-късен етап. 

ДОБРИ НОВИНИ След 26-и отново 
може да си действате постарому – 

на много фронтове едновременно. Вие 
така се чувствате най-добре. На 1-ви е 
много възможно да загубите мотивация в 
последния момент и да се откажете от 
нещо. На 5-и и 6-и сте много мотивирани 
и активни. ще успеете да приключите 
отдавна започната работа, изследване или 
проект. Получавате чудесни новини от 
чужбина, добри предложения за пътуване, 
работа и/или обучение. През тези дни с 
успех ще вземете и изпити. На 6-и ще мо-
жете да видите резултатите от  усили-
ята, които сте положили. 

НЕ СИ ИЗПУСКАЙТЕ НЕРВИТЕ 
Постарайте се да овладеете раздраз-

нението си на 7-и и 9-и. Не ви съветвам да 
си изпускате нервите и да прибързвате на 
тези дати. 

МАКСИМАЛНО ДОБРА РАБОТА ще 
свършите от 10-и до 16-и. Тогава ще 

се почувствате и много удовлетворение. 
На 12-и и/или 13-и, очаквайте да ви пла-
тят добре, както и да похвалят пости-
женията ви. 

МНОГО СТЕ ОБЩИТЕЛНИ на 14-и и 
15-и. Направо сте магнетични. Не е 

изключено да завържете нови приятел-
ства, които в бъдеще спокойно могат да 
прераснат и в бизнес партньорства. Ще 

ги осъществите или на път, или по ин-
тернет. Изключително очарователни сте 
сега. 

ПРЕПЯТСТВИЯ Има риск делата ви 
да се забавят на 17-и. Не прибързвай-

те. На следващия ден обстоятелствата 
ще се стекат така, че под диктовката 
на вашата интуиция намисленото от вас 
ще се реализира дори по-добре, отколкото 
сте очаквали. Сякаш нещата ще се под-
редят от само себе си. На 19-и не взи-
майте прибързани решения, особено под 
чуждо въздействие. Това е ден, изпълнен с 
изненади, някои от които приятни, но 
други – не. 

НА НОВОЛУНИЕ на 20-и ви съвет-
вам да не приказвате много. Обърне-

те внимание на здравето си. Пазете сто-
маха и цялата храносмилателна система, 
защото са възможни проблеми. Внимавай-
те и с какво се храните. Внимателно из-
мивайте плодовете и зеленчуците – пред-
разположени сте към чревни инфекции. Не 
се натоварвайте с чуждите емоции, защо-
то ще „заседнат“ във вас.

СТАВАТЕ ТРЕВОЖНИ На 23-ти 
Слънцето навлиза в нехармоничния ви 

знак Дева и ставате тревожни. Възможни 
са жилищни проблеми (или ще се наложи 
да сменяте жилището си, или да му пра-
вите ремонт). Близките ви ще започнат 
да негодуват и ще станат взискателни 
към вас. Трябва да намирате повече време 
за тях. 

ИЗБЯГВАЙТЕ КОНФЛИКТИ на 27-и 
и 29-и. Внимавайте и във връзките си 

с чужденци – проверявайте ги за надежд-
ност. В края на месеца ставате много ам-
бициозни. Запазете този импулс за другия 
месец.

ИНОВАЦИЯ ОТ BRAUN

Braun създаде първия епилатор, който работи във (и извън) 
вода, което означава, че може да се възползвате от пре-
димствата на топлата вода, докато се епилирате. 
Представяме ви Silk-ѓpil Wet & Dry, изобретен да глези 
чувствителната кожа и тези, които се епилират за пър-

ви път. Ползите от топлата вода са добре 
познати – тя разширива кръвоносните съ-

дове, като това довежда до засилено кръ-
вообращение и до освобождаване на не-
вротрансмитери, което от своя страна 
помагат за намаляването на болката, съ-
провождаща премахването на окосмява-
нето от корена. 

Затова Braun създава Silk-ѓpil Xpressive Wet & Dry – епила-
тор, който е изключително нежен към вашата кожа, 100% 
водоустойчив, безжичен и безопасен и се зарежда само за 
час. Продуктът минимизира усещането за болка по време 
на епилация и е толкова ефикасен, че може да премахне ко-
съмчета, къси дори 0,5 мм. С най-ефективната епилираща-
та система на пазара Silk-ѓpil Xpressive Wet & Dry ще према-
нете повече косъмчета с едно-единствено движение, от-
колкото с който и да е друг епилатор. 
Новият Braun Silk-ѓpil Xpressive Wet & Dry помага да се отър-
сите от стреса, докато топлата вода успокоява и релак-
сира тялото и душата ви. Масажиращите колелца пома-
гат да се премахнат косъмчетата възможно най-нежно, 
но най-хубавото е, че ги премахва от корен и кожата ос-
тава гладка и красива до 4 седмици.

Не пропускайте 
възможности
Бъдете бдителни за всичко, което ви се 

случва, защото няма да е случайно. Съвет-

вам ви да се възползвате от всяко ново 

познанство, предложение за преквалифика-

ция или повишаване на квалификацията и 

за пътуване (независимо от целта на пъ-

туването). Не бива да пропускате нито 

една изява, която ще ви донесе проспери-

тет, защото това предложение може да 

не се повтори в близко бъдеще. Има само 

една подробност, с която е добре да се 

съобразите – от 3-ти до 26-и трябва да 

сте по-концентрирани. Въздържайте се 

да вършите няколко неща едновременно, 

както сте свикнали да правите. По-до-

бре действате целенасочено само в една 

посока. В противен случай ще раздвоите 

вниманието си и ефективността ви ще е 

доста по-слаба. Не ви съветвам и да при-

бързвате – внимателно обмисляйте всич-

ки предложения и действайте само в по-

соката, в която имате интерес. Следете 

внимателно работата си, за да не изпад-

нете в неловко положение. Сега вашата 

управляваща планета Меркурий се намира 

в неизгодна позиция и може да ви създаде 

неприятности.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

От 3-ти до 26-и бъдете по-концентри-

рани, внимателни и предвидливи. 

На 12-и и/или 13-и очаквайте добри фи-

нансови постъпления и заслужени похвали.

На 14-и и 16-и ви съветвам да осъщест-

вите нови контакти. Възползвайте се от 

неустоимия си чар.

ЕПИЛАЦИЯ ПОД ВОДА
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ПАРИ И ЛЮБОВ – това основно ще 
ви интересува през август. Това е ва-

шият месец. Ще бъдете усмихнати и 
щастливи. Колкото повече мислите и пра-
вите добро, толкова по-дълго ще го задър-
жите в живота си. Ще ви занимава обаче 
и материалното – всичко, свързани с при-
добиване на имущество, както и с печеле-
нето на пари. Разчитайте на интуицията 
си в тази посока. 

ВНИМАВАЙТЕ С КАКВО СЕ ХРА-

НИТЕ Август е месецът, в който 
трябва да укрепите вашето здраве и да 
се заредите с енергия. Сега организмът 
ви активно усвоява всички полезни със-
тавки от храната и затова трябва да 
внимавате много с какво се храните. Не 
ви препоръчвам да се подлагате на изто-
щителни диети. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВЪНШНИЯ СИ 

ВИД Тайната за това да се почув-
ствате слаби (без излишни килограми) и 
красиви е намирането на точния баланс 
(както в храненето, така и в проявата 
на емоции). Глезете тялото си – това ще 
ви помогне да го заредите с повече енер-
гия. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РАБОТАТА 

Въпреки летния сезон ще изпитвате 
радост и удовлетворение от работата си 

– ще ви оценяват обективно и ще ви пла-
щат добре. 

ЛЮБОВ В началото на месеца са ве-
роятни силни, но фатални срещи и 

влюбвания, които с течение на времето 
ще се превърнат в хармонични връзки. Съ-
ветът ми е от 1-ви до 4-ти да не бъдете 
активна страна на любовния фронт. Не 
се обвързвайте веднага, особено на работ-
ното място – това само ще ви попречи. 
Постарайте се да запазите максимално 
добри, но неутрални позиции. Ако сега не 
се стърпите и реагирате спонтанно, след 
време това ще се обърне срещу вас. Твър-
де е възможно някой да ви манипулира 
чрез любов. 

ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД От 5-и на-
влизате в хармоничния период, който 

ви обещах в началото. До 26-и Венера е 
във вашия знак и се грижи да сте чаров-
ни, магнетични, обичани и обгрижвани. 

Много Раци могат точно сега да срещнат 
любовта на живота си. Периодът е из-
ключително благоприятен за зачатия. Най-
любовните ви, но и успешни в делово от-
ношения дни са 7, 9, 16, 18, 25 и 26 август. 
Постарайте се да не направите така, че 
нещо да помрачи успеха и радостта ви. 
Вие много умеете да си вгорчавате сами 
живота. 

УСПЯВАТЕ ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ 

НЕЧИЯ ЗАВИСИМОСТ на 5-и или на 
6-и. Връщате си дълговете. Не позволя-
вайте нечии чужди амбиции да помрачат 
доброто ви настроение на 10-и и 11-и. Въз-
можно е през тези дни да възникнат на-
прежения с конкурентите ви, на които 
вие ще реагирате много болезнено. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО 

До 26-и сте в добра позиция за сключ-
ване на договори и сделки и за водене на 
преговори. Не се доверявайте безрезервно 
на 14-и и 15-и – има риск някой да ви под-
веде умишлено. 

НОВОЛУНИЕТО на 20-и ви изненадва 
с кратко, но много перспективно пъ-

туване. Започвате да действате в нова 
насока с нови партньори. Постарайте се 
да създадете нови контакти. След 23-ти 
се засилва интересът ви към нови връзки, 
запознанства и пътувания. 

СТАВАТЕ АМБИЦИОЗНИ След 25-и 
Марс навлиза в Рак и ви прави много 

енергични и мотивирани за действие. Ам-
бицията ви се събужда. През последните 3 
дни от месеца обаче ви съветвам да не се 
занимавате с важни служебни дела – не си 
насрочвайте срещи с началници и не гово-
рете с тях за пари и повишения. През 
тези дни е най-добре да не се конфронти-
рате с никого.

СПЕЧЕЛЕТЕ ВИНО & СПА ВАКАНЦИЯ
С БУТИЛКА TODOROFF

Винарска изба TODOROFF отново има неустоимо предложение – лятна про-
моционална кампания TODOROFF – Sanus Per Vini (Здраве чрез вино). Целта на 
кампанията е да се популяризира винената култура в България, както и да 
се утвърди виното като здравословен продукт от национално значение.
От TODOROFF са разработили цялостна концепция за виното и здравето в 
комплекса „Вино и спа хотел TODOROFF“. Специалисти от компанията съз-
дадоха здравословното вино Sanus Per Vini (SPV) със запазени антиоксидант-

ни и антиканцерогенни качества. Освен това подготвиха и книгата „Вино 
и здраве. Как да се съхраним здрави чрез винотерапия?“. 
От 22 юни до 21 септември 2009 г. някои от вас могат да спечелят:

 10  двудневни спа почивки във Wine&SPA Hotel Todoroff
 3  петдневни спа почивки „Винен релакс“ във Wine&SPA Hotel Todoroff 
 1 новогодишен пакет за двама във Wine&SPA Hotel Todoroff 

И още хиляди по-малки моментни награди в магазините, включени в играта. 
Късметлиите се определят чрез жребий всеки понеделник от 6.07.2009 г. в 
рамките на кампанията до 21.09.2009 г. За повече информация посетете:  
www.todoroff-wines.com; www.todoroff-hotel.com; www.vinopoli.bg. Подробна ин-
формация за условията за участие в кампанията може да получавате и на 
тел. 02/ 850 46 66 (от 10.00 ч. до 16.00 ч.) от понеделник до петък и 
на e-mail: office@todoroff-wines.com . 

Късмет в новата кампания на TODOROFF!

СПА И ВИНО

Лесни печалби
С лекота ще печелите парите си сега. 

Ако до този момент сте имали финансо-

ви затруднения, сега ще ви отвори шанс 

да си намерите по-добре платена работа. 

Ще попаднете на хора, които бързо и лес-

но ще ви помогнат да спечелите пари и да 

се справите с живота на практично ниво. 

Обстоятелствата ще са на ваша страна 

в това отношение. Ще осъществите мно-

го свои желания и ще стъпите на здрава 

финансова основа. Още на 1-ви планета-

та на любовта и финансите Венера навли-

за във вашия знак. В първия момент ще ви 

подложи на изпитания, но после ще ви даде 

едно силно рамо. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

От 1-ви до 4-ти не допускайте да ви ма-

нипулират с любов, пари или власт. Бъде-

те по-бдителни.

На 7, 9, 16, 18, 25 и 26 август ще има-

те успехи както в любовта, така и в де-

ловия живот.

На 14-и и 15-и се пазете от заблуди.

12-и и 13-и са дни за получаване на пари 

и материален комфорт. Подписвате из-

годни договори за наеми и покупко-про-

дажби.
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СЛЪНЦЕТО Е В ЛЪВ до 23-ти и вие 
няма как да не усетите това – мно-

го лични неща ще се наложи да уредите 
през август. Сега сте в пълния си блясък 
– привличате вниманието, а понякога дори 
и завистта на околните. Ще успеете да 
промените доста неща в себе си – като 
се започне от външния ви вид и се стиг-
не до общуването с най-близките ви хора. 
Ще имате усещането, че сте се събудили 
от дълъг сън с неимоверно голям ентуси-
азъм за действие. И още една добра вест 
– здравето ви се подобрява (в случай че 
сте имали здравословни проблеми). Ще се 
чувствате значими и удовлетворени – 
неща, от които всички Лъвове имат голя-
ма необходимост, за да живеят пълноцен-
но. Новостите бързо ще ви намират, за-
щото, където и да отидете, ще привли-
чате погледите върху себе си, ще будите 
симпатии, веднага ще правите впечатле-
ние. Но всичко казано дотук е потенциал-
на възможност, която ви се дава от звез-
дите. От вас зависи дали и доколко ще се 
възползвате от нея. Не се колебайте! 

ДОБРА ВЕСТ Още на 1-ви получавате 
добра вест, която ще ви качи поне 

две стъпала нагоре в кариерата. Възмож-

но е да получите без проблем също така 
и визи, разрешителни или писма от чуж-
бина, които ви отварят пътя за развитие 
за поне една година напред. 

ПЪРВИТЕ ВИ ИЗПИТАНИЯ за месе-
ца ще се появят на 5-и и/или 6-и. 

Трябва да сте много силни, за да призна-
ете пред себе си края на един процес, на 
една тема в живота си. Ще се наложи да 
приключите стари отношения или стари 
вражди както в личния, така и в профе-
сионалния си живот (с бизнес партньори-
те). Няма да успеете да го направите по 
дипломатичен начин, ще се наложи да бъ-
дете малко по-резки. Дано обаче не ви се 
наложи да водите дела точно на тези 
дни, защото битката ще е много нерав-
ностойна. 

БЪДЕТЕ ПО-ИНИЦИАТИВНИ От 7-и 
до 11-и сте в много изгодни позиции 

както в емоционално, така и в служебно 
отношение. Проявете максимална актив-
ност и инициатива на 10-и и на 11-и. 
Действайте много бързо, преди конкурен-
цията да ви е изпреварила. Не си губете 
времето в колебания, излишни анализи и 
презастраховки. В конкретния случай 
трябва да рискувате, за да се измъкнете 
лесно от старото безперспективно поло-
жение. 

ТРУДНОСТИ очаквайте на 12-и и 14-и. 
Само привидно те ще изглеждат 

като материални затруднения и загуби. 
Внимавайте да не загубите нещо по-ценно 
– вашия авторитет и влиянието си. Пари 
ще спечелите пак, пазете отвоюваните с 
пот позиции. Не харчете неразумно все 
пак. Не ви съветвам точно сега да прави-
те и инвестиции – няма да успеете да 
предвидите крайния резултат. От съби-
тията през тези дни ще си извадите по-
ука и ще се мобилизирате да продължите 

в избраната от вас посока. 
ЕДИН ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ МО-

МЕНТИ ПРЕЗ АВГУСТ настъпва в 
дните около новолунието (18–20 август), 
което е в Лъв. 

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ И ПОЧИВКА 
След 23-ти, с навлизането на Слънце-

то в Дева, енергичността и борбеността 
ви спадат. Добре би било да се оттегли-
те за малко на размисъл и почивка. Съз-
нателно се изолирайте за няколко дни от 
околния свят. Не се поддавайте на депре-
сивни състояния, както и на чувство за 
вина на 25-и и 26-и, направете си анализ, 
това ще ви е полезно, но без много зали-
тания.

НОВА ЛЮБОВ И ПРИЯТНИ ИЗНЕ-

НАДИ На 26-и вечерта Венера навли-
за в Лъв и ви дарява с очарование, маг-
нетизъм и желание за романтични при-
ключения. Не е изключено в живота ви 
да се появи нова любов. До края на ме-
сеца ви очакват приятни изненади – по-
явят се нови хора и благоприятни въз-
можности както в личния живот, така 
и в работата.

Рестартиране
Най-енергиен ден е 20-и, когато ви се дава 

уникалният шанс да се „саморестарти-

рате“ и да започнете живота си наново. 

Сега може да положите началото на биз-

нес, обучение или нова връзка. Позволете 

си да мечтаете смело. „Научавате“ напъл-

но различен и по-дълбок подход към живо-

та. Успявате да вземете бъдещето в ръ-

цете си и това ви дава изключителна сила 

и увереност. През следващите дни – 21ви, 

22-ри и 23-ти – ще регистрирате и първи-

те си положителни резултати, които ще 

ви изпълнят с увереност.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

На 5-и и 6-и ще се наложи да се раздели-

те със стари партньори. Не ви съветвам 

да водите съдебни дела.

От 7-и до 11-и сте в много изгодни по-

зиции както в емоционално, така и в слу-

жебно отношение.

На 20-и сложете начало на нещо ново в 

живота си. Мечтите се сбъдват!

След 26-и има голям шанс да срещнете 

любовта на живота си. Задават се нови 

изгодни за вас предложения и добри въз-

можности.

PURE MAN – ЗА ХАРИЗМАТИЧНИЯ МЪЖ 

Следвайки сензационния успех на мъжките аромати bruno banani MAN и 
ABOUT MEN, култовата марка сега лансира своя трети мъжки аромат. И 
още веднъж успява да изненада своите фенове с уникално ароматно изживя-
ване. Темата за дявола и ангела в нас е перфектно уловена в PURE MAN – но-
вия аромат на bruno banani. Мъжът с непорядъчно поведение напомня за ха-
ризматичното лошо момче с ангелски глас Роби Уилямс. Аурата на палавник 
е уникална и го пренася в това специално сатанинско измерение. Това, кое-
то жените наистина искат от един мъж, НЕ Е той да е ангел. PURE MAN 
е аромат на уверения в себе си оптимист, който е такъв, какъвто е, казва 
онова, което мисли, и прави това, което казва. Така че никой не може да се 
обиди от неговата пряма откровеност. Как може жена да се ядоса на този 
очарователен дявол? Той знае какво иска и как да го получи. PURE MAN е аро-
матът, който трябва да имат всички мъже с характер!
Ароматът се разгръща с ободрителен свеж микс от анасон и кардамон, съ-

четан с плодо-
ви акорди от 
грейпфрут, 
мандарина и 
бергамот – екс-
плозия от све-
жа енергия за... 
флиртове. Го-
ряща енергия се 
разпалва в топ-
лата сърцевина, където изисканата комбинация от нежна циклама и жа-
смин обгръща пламенния темперамент на кедрово дърво. Вълнуващо вза-
имодействие от нюанси, което възбужда апетита за свежи приключения. 
Базата запазва обещанието за чиста страст със своята еротична есенция 
на амбра и ветивер и сладостните нотки на сандалово дърво и тамян. Мъ-
жественият мускус създава дълбочина и сладострастно вълнение!

САМО ЗА МЪЖЕ

Бела, брой 8 (138), 2009116

лъ в  (24.07 – 23.08)



info

НЯМА ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА! Още 3 
трудни месеца на трансформации се 

налага да издържите, докато Сатурн пре-
мине във Везни. Сега много ви се почива 
и ви се иска да се усамотите, но въпреки 
ваканционното време след 3-ти внимание-
то ви ще бъде ангажирано от неотложни 
дейности, които изискват да бъдат при-
ключени в срок. 

НАПРАВЕТЕ СИ ЯСЕН ПЛАН След 
23-ти трябва да сте наясно със себе 

си и в каква посока ще вървите. Не ви 
съветвам да ставате жертва на обстоя-
телствата и да се съобразявате с чужди-

те желания и планове. Направете си свои. 
За някои от вас съдбата е подготвила 
нов път, на който ще стъпите през сеп-
тември. Няма да ви бъде лесно, отново 
ще трябва да мобилизирате всичките си 
сили. 

НЕРВНИ И ПРИПРЕНИ сте на 1-ви. 
Няма да сте доволни от себе си и 

ще се разпилявате между многото си же-
лания. Не позволявайте чувството на не-
доволство трайно да се настани у вас. 

МНОГО УСПЕШНИ ДНИ ще бъдат 
2-ри и 4-ти. Точно тогава ще усети-

те силата си. На 3-ти рано сутринта ва-
шата управляваща планета Меркурий на-
влиза в Дева (знак, който той управлява, 
другият е Близнаци). Точно от такава 
подкрепа се нуждаете сега. Ще ви върви 
в деловата работа, пътуванията и общу-
ването. През периода от 3-ти до 26-и, дока-
то Меркурий е в Дева, ще успеете да на-
правите точно този преход, който ви е 
необходим. 

ЛЮБОВНИ ПРИЗНАНИЯ На 8-и ве-
черта очаквайте едно емоционално 

признание, което ще изясни много неща в 
живота ви. Вероятно е и вие самите да 
имате желание да разкриете сърцето си 
пред някого. Не се притеснявайте, напра-
вете го, няма да ви отхвърлят. 

ПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД е този от 
10-и до 13-и, като на 12-и и 13-и ще по-

лучите и извънредни пари, които много ще 
ви зарадват и облекчат. Получавате шанс 
да си намерите и допълнителна работа за 
повече пари. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ МОМЕНТ през 
месеца е новолунието на 20-и. То на-

стъпва в края на Лъв и началото на Дева, 
затова ви засяга и вас в много голяма 

степен. Смело тръгнете в друга посока. 
БЛАГОДЕТЕЛИ От 20-и до 22-ри Лу-
ната е в Дева и ви покровителства 

във всичките ви начинания и решения. По-
явяват се благодетели и добронамерени 
хора, които в бъдеще ще изиграят много 
голяма роля в живота ви.

ЗДРАВЕ Бъдете нащрек за здраво-
словното си състояние, особено от 

1-ви до 23-ти. Тогава не ви съветвам да се 
самолекувате. Обръщайте внимание на 
всеки един здравословен симптом – тяло-
то ви ще се опитва да ви подскаже 
нещо. В здравословно отношение бъдете 
внимателни на 1-ви, 7-и, 9-и, 14-и, 16-и и 27-
и. През повечето дни от август няма да 
се чувствате много комфортно. Има риск 
за обостряне на хронични заболявания. 
Нямате енергия. С навлизането на Слън-
цето в Дева на 23-ти постепенно се за-
реждате със сили и всички оплаквания и 
болки отшумяват постепенно. Настъпва 
вашето време. 

ПРОЯВЕТЕ ТЪРПЕНИЕ на 27-и и 29-
и. Не се ядосвайте, ако някой ви на-

зидава открито. По-късно ще откриете, 
че това е прикрита симпатия и опит за 
флирт. В тези дни отложете обаждания-
та и уреждането на документи за чужби-
на. 

БЪДЕТЕ НА ЛИНИЯ, както се казва, 
от 29-и вечерта до 31-ви включител-

но имате изключително силен и успешен 
период. Ще ви върви като по вода и в 
работата, и в любовта. Уреждате успеш-
но документи и сделки. Намирате и на-
деждни партньори. Някой от зодия Кози-
рог ще ви зарадва с мил и изключително 
благороден жест.

Подредете 
приоритетите си
Точно по тази причина е добре до 23-ти 

да намерите време и да подредите при-

оритети се на спокойствие. Направете 

всичко възможно да се дипломирате (ако 

учите), да вземете необходимите лицензи 

(ако се налага), да задълбочите знанията 

си по чужди езици, защото скоро всичко 

това много ще ви потрябва. Непременно 

се отървете от вече започнати съвмест-

ни проекти или други служебни ангажимен-

ти. С други думи, приключете със старо-

то, за да поканите новото. Колкото по-

малко несвършени задачи останат, толко-

ва по-голям ще бъде успехът ви в бъдеще.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

1-ви, 7-и, 9-и, 14-и, 16-и и 27-и са трудни 

дни за Девите. Не се напрягайте и се по-

грижете за здравето си.

След 20-и тръгнете в желаната от вас 

нова посока.

На 30-и и 31-ви уреждате успешно и бър-

зо документи. Намирате надеждни парт-

ньори. Върви ви в любовта!

„ДРУГАТА КРАЛИЦА“ 

Драматичен разказ за преданост, предателство, 
страст и политика от авторката на „Другата 
Болейн“ Филипа Грегъри. 
„Другата кралица“ е посветен на годините, кои-
то Мери, кралицата на шотландците, преживява 
в плен. Бягайки в Шотландия от бунтовниците, 
Мери се доверява на обещанието на братовчедка 
си Елизабет за осигуряване на убежище, но се оказ-
ва затворничка на Джордж Талбот, граф Шрусбъ-
ри и властната му съпруга Бес от Хардуик.
Новобрачните приемат обречената кралица, си-
гурни, че ролята на нейни домакини и тъмничари 
може да им донесе единствено полза. За свой ужас 
те откриват, че домът им се превръща в епицен-

тър на интриги срещу Елизабет, а бракът им е 
застрашен от безнадеждната страст на Джордж 
към красивата млада кралица.  
Заговорът за освобождаването на Мери ще бъде 
най-голямата заплаха, пред която Елизабет се е 
изправяла. Но тогава великият шпионин Сесил 
залага капан на заговорниците и отправя Мери 
Стюарт по пътя є към нейната смърт във Фо-
дърингей.
Това е историята на две съпернички, борещи се 
за един мъж, на две кралици, съревноваващи се за 
надмощие, и на една забележителна жена, която е 
готова по-скоро да умре, отколкото да отхвърли 
принципите си или нуждата си от свобода.

Търсете на книжния пазар 
от издателство „ЕДНОРОГ“.

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“
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В „ЗОНАТА“ НА СБЪДНАТИТЕ 

МЕЧТИ СТЕ Ще получите много шан-
сове да реализирате дългогодишни свои 
идеи. Разчитайте на подкрепата на прия-
телите си. Те ще са важен фактор за вас 
през август. Ще ви се прииска дори да 
разширите приятелския си кръг. През по-
голямата част от месеца ще се чувства-
те силно превъзбудени и хиперенергични. 
Това може да ви принуди понякога да про-
меняте бързо гледната си точка, да се 
надценявате и да не преценявате правил-
но ситуациите. Опитайте се да бъдете 
максимално обективни. Ако сте неоснова-
телно самоуверени, много ще сбъркате. 
Дано около вас имате верни приятели от 
земните зодии Телец, Дева или Козирог, 
които да ви  предпазват да вършите глу-
пости. Сега представители на огнените 
знаци (Овен, Лъв и Стрелец) ще ви карат 
да се чувствате еуфорично, внушавайки 
ви утопични идеи. За предпочитане е да 
не общувате с тях. 

МЕСЕЦЪТ Е МНОГО БЛАГОПРИЯ-

ТЕН за онези от вас, които рабо-
тят в обществени организации с идеална 

цел, партии, акционерни дружества и асо-
циации. В такива среди ще успеете да се 
изявите като талантливи и можещи хора. 
Търсете си съмишленици, обединявайте с 
тях усилията си, но бъдете здраво стъ-
пили на земята, за да се радвате на до-

бри резултати от работата си. 
МАКСИМАЛНО ДОБРИ ИЗЯВИ На 
5-и и 6-и ще можете да се изявите 

максимално добре. Точно тогава получава-
те много изгодно предложение от прияте-
ли и съмишленици. Ще бъдете оценени и 
заплатени по достойнство. Веднага прие-
мете каквото ви се предлага, защото по-
добен шанс няма да имате скоро. Успява-

те да финализирате и творческите си 
проекти. Появите ви пред публика ще са 
много успешни и полезни за вас. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕКИТЕ СБЛЪСЪ-

ЦИ на 10-и и 11-и, дори и да ви пре-
дизвикат и извадят от равновесие, не 
отвръщайте с агресия. 

РАБОТА И ПЕЧАЛБИ До 15-и ще сте 
свършили много работа. На 12-и и 

13-и успявате дори и пари да припечели-
те. Ще изпитате удовлетворение от 
това, че сте реализирали поне една своя 
мечта. 

ТРЕВОГИ 16-и и 18-и ви носят се-
мейни тревоги – децата и родители-

те ще изискват повече внимание и грижи 
от вас. Ще се наложи да се раздвоите 
между работа и семейство. 

НОВОЛУНИЕТО на 20-и „отваря“ 
най-неочаквано за някои Везни дале-

чен път в чужбина. На 22-ри и 23-ти ще 
намерите общ език с всички и ще внесе-
те хармония в отношенията с най-близки-
те.

ЗДРАВЕ Много Везни ще се почувст-
ват в лоша форма след 23-ти. Ако 

сте се преуморили в началото на месеца, 
сега ще се появят псевдоболестни симп-
томи. Те ще са знак, че трябва да се от-
теглите за малко от „сцената“. След 25-и 
ставате конфликтни и сприхави и предиз-
виквате агресията на околните. 

НЕ СЕ МЯРКАЙТЕ ПРЕД ОЧИТЕ НА 

НАЧАЛНИЦИТЕ СИ на 31-ви. И не 
нарушавайте закона. Най-добре ще напра-
вите, ако си вземете отпуска от 23-ти 
до 31-ви и се усамотите с любимите си 
хора. През този период е възможно да се 
появят ваши тайни зложелатели. Пазете 
се от интриги и сплетни. 

Но потискайте 
бурните емоции
Всъщност, дори и да се реализира някое 

ваше голямо желание, е твърде възмож-

но да се почувствате разочаровани и раз-

колебани, ако не срещнете одобрение-

то на околните. В емоционално отноше-

ние ще бъдете напрегнати през почти це-

лия месец. В сферата на личния живот ще 

ви бъде най-трудно от 2-ри до 26-и. Дори 

на 1-ви и 2-ри трябва много да внимава-

те, защото може да загубите ценен чо-

век. Старайте се да потискате ревнос-

тта и мнителността си. Каквото и да ви 

се случи – изчакайте, а не реагирайте бу-

рно и веднага. През тези два дни има риск 

да срещнете манипулативни личности с 

неясно минало. Не се забърквайте в ни-

какви финансови операции, не взимайте 

и пари на заем, защото дълго време след 

това няма да можете да го върнете. Ва-

шата управляваща планета Венера се на-

мира в нехармоничния ви Рак и оттам ще 

ви създава много трудности в любовта и 

личните връзки.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

 От 2-ри до 26-и внимавайте как се дър-

жите с любимите си хора – очакват се 

напрежение и неразбирателство в любо-

вта.

 2-ри, 4-ти, 10-и, 11-и, 16-и, 18-и, 30-и и 
31-ви са напрегнатите ви дни през месе-

ца. Те не са подходящи за стартиране на 

нови начинания.

 От 23-ти до 31-ви ви съветвам да се 

оттеглите от деловия живот. Пазете се 

от клюки. Най-добре отидете някъде на 

почивка.

ЗВЕЗДНА СЛАВА

ВАСИЛ НАЙДЕНОВ СЪС ЗВЕЗДА 
В АЛЕЯТА НА СЛАВАТА
АРТИСТЪТ Я ПОСВЕТИ НА МУЗИКАНТИТЕ, 
С КОИТО Е РАБОТИЛ

Васил Найденов бе посрещнат с бурни аплодисменти 
и дъжд от цветя от своите фенове пред кино “Аре-
на Младост” на церемонията по официалното от-
криване на неговата звезда. Водеща на откриването 
беше актрисата Силвия Лулчева. Почетният плакет 
и 24-каратовата звезда бяха връчени на Васил Най-
денов от неговия колега и член на журито – музикан-
та Константин Марков. „С Васил сме приятели от 
много години, дори имахме общо турне в Канада. Той 
заслужава наградата, защото тя е признание за ця-
лостния му принос към музикалната култура!“ – спо-

дели той.
„Чест е да получа тази награда от Косьо Марков, с 
когото имаме една песен, в която се пее за това, кол-
ко е важно да намираме време за хората около себе 
си.“ Това бяха първите думи на Васил Найденов, след 
като остави златния си подпис върху своята звез-
да във Famous алеята на известните българи. „Длъ-
жен съм да благодаря на уискито, което ни е събрало 
днес тук, защото българските музиканти не могат 
без него. Искам да благодаря и на всички музиканти 
и текстописци, с които съм работил през годините. 
Споделям наградата си с тях, защото всички те за-
служават да имат своя звезда тук!“
Зад идеята да се съберат на едно място имената на 
най-известните и успели българи, прославили стра-
ната ни по света, стои The Famous Grouse Scotch Whisky.
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КЛЮЧОВАТА ДУМА за вас през ме-
сеца е „социален успех“. Това ще е в 

центъра на вниманието ви. Нищо, свърза-
но с работата и кариерата, няма да ви е 
безразлично. Всичко друго временно ще 
отстъпи на заден план. Все по-често ще 
се замисляте за постиженията си до мо-
мента, както и за това, в каква посока 
да продължите занапред. Тези ваши на-
строения няма да се дължат на неувере-
ност в себе си, а напротив. Усещате, че 
имате сили и капацитет за нещо повече, 
за нещо по-удовлетворяващо. И мотивът 
ви за евентуална промяна няма да бъде по-
високото заплащане, а постигането на ду-
шевен комфорт и усещане за признание и 
удовлетворение. Някои от вас ще получат 
примамливи предложения за работа. Много 
жени Скорпиони ще удовлетворят по друг 

начин желанието си за промяна на социал-
ния статус – ще си намерят партньор, 
който да им осигури комфорта, от който 
те в момента се нуждаят. 

ПЪЛНОЛУНИЕ ВЪВ ВОДОЛЕЙ На 
5-и и 6-и бъдете предпазливи, тъй 

като Луната ще ви поставя в трудни и 
нестандартни ситуации. Ще трябва да 
мислите и действате светкавично. Поне 
един проблем ще се реши във ваша полза 
обаче сега. Само не се опитвайте да се 
самодоказвате. На 7-и, 8-и и 9-и ситуация-
та вече е по-спокойна. Това са едни от 
най-хубавите дни от месеца за вас и не 
ги пропилявайте. 

ВЪРВИ ВИ В ЛЮБОВТА Постарайте 
се от 2-ри до 26-и да намерите своя-

та половинка, ако сте необвързани, или 
пък успешно да смените старата, ако тя 
не ви удовлетворява. Търсете съвсем целе-
насочено контакти. Сега излъчвате неус-
тоим сексапил. 

ФИНАНСИ Финансовите ви пробле-
ми ще се решат най-сетне. Но не 

харчете излишно на 12-и и 13-и. Ще купи-
те неща, които после няма да ви вършат 
никаква работа. Всички финансови опера-
ции, както и договаряния за пари ще про-
текат във ваша вреда през тези дни. 

СРЕЩА С ИНТЕРЕСНИ ХОРА На 
14-и и 15-и срещате прогресивни хора, 

с които може да започнете съвместна ра-
бота. Справяте се отлично с изпити, сре-
щи и преговори. На 16-и вечерта непремен-
но се приберете навреме вкъщи. Погриже-
те се за семейния уют. 

СЪДБОНОСНО РЕШЕНИЕ 17-и и 18-и 
ще са хармонични за вас дни, когато 

е възможно да вземете съдбоносно реше-

ние за брак или съжителство. Чака ви 
предизвикателство през следващите два 
дни 19-и и 20-и, когато е новолунието в 
Лъв. То ще внесе объркване и смут в ду-
шата ви. Някой с големи амбиции ще се 
опита да ви измести както от хубав 
пост, така и от нечие легло. Това вече 
ще ви дойде в повече – пазете си тери-
ториите! 

„ПРЕГЛЕД“ НА ПРИЯТЕЛИТЕ Зави-
наги се простете с провокаторите и 

недобронамерените хора около вас. 
ОТДЪХВАТЕ СИ ОТ НАПРЕЖЕНИЕ-

ТО на 23-ти с навлизането на Слънце-
то в Дева. Ще се почувствате комфорт-
но и сигурно. Няма да се налага да се за-
щитавате или да пазите териториите 
си. 

СВЪРШВАТЕ МНОГО РАБОТА На 
24-ти и 26-и типично във ваш стил 

свършвате огромно количество работа и 
дори питате за още. Това ще направи впе-
чатление на работодателите ви и ето ви 
на друга, по-висока позиция. 

МАРС ВИ ЗАРЕЖДА СЪС СИЛА на 
25-и, когато навлиза в хармоничния ви 

знак Рак. От романтична вълна се на-
стройвате на работна. Амбициите ви се 
засилват. Каквото замислите и задейства-
те сега, ще се реализира много бързо през 
септември.

ЗДРАВЕ Пазете се от инфекции, пре-
давани по полов път. Уязвима е цяла-

та ви пикочно-полова система. Пазете се 
от цистити. Преохлаждането ще ви изи-
грае много лоша шега. Въпреки горещото 
време внимавайте при продължителното 
къпане на открито. 

Не сте чували за трилогията „Милениум“?! 
Не се хвалете, а се засрамете.

Страхотна, екзалтираща, смайваща, пристрастяваща или взривяваща, 
трилогията „Милениум“ с 12 милиона читатели е отвъд всякакви суперлативи. 
За да я определим, ни е нужна само една дума: феноменална!

Първият том „Мъжете, които мразеха жените“, или трилърът на десетилетието, 
е вече на българския пазар!

Шокова ситуация  
На 1-ви ще си създадете сами шокова си-

туация в личните отношения. Внимавайте 

какво казвате на любимия човек. Една „не-

правилна“ дума, изпусната от вас, може да 

влоши отношенията ви. Сами предизвик-

вате скандала, а после се чувствате на-

ранени. Не си позволявайте да манипулира-

те чрез чувствата или секса – нещо, кое-

то често се изкушавате да правите. Сега 

обаче няма да успеете. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

 От 2-ри до 26-и ви е време за любов. 

Търсете повече развлечения и контакти.

 На 12-и и 13-и се пазете от излишни 

харчове. Не преговаряйте за пари.

 След 25-и ставате много импулсивни и 

енергични, правите сериозни планове за 

бъдещето.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“
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„МИЛЕНИУМ“
„МЪЖЕТЕ, КОИТО МРАЗЕХА ЖЕНИТЕ“
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ПЪТУВАНИЯ У НАС И В ЧУЖБИНА 

Периодът е много благоприятен за 
пътуване не само в страната, но и в чуж-
бина. Контактите с далечни земи и кул-
тури ще се отразят по индиректен начин 
на качеството на живота ви. Проявете 
повече активност да пътувате. Събития-
та около вас ще ви наведат на философ-
ски размисли. Ще проявите интерес към 
религиите. Новите знания, с които ще се 
сдобиете, ще разширят много кръгозора 
ви. В сферата на образованието късме-
тът определено ще е с вас. Ако ви се от-
вори път в чужбина с цел обучение или 
работа, веднага се възползвайте. Не се съ-
образявайте с никакви доводи и аргумен-
ти на хората около вас. Следвайте вашия 
път! 

ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ за решава-
не могат да излязат на дневен ред. 

При това спешни и въпреки отпускарския 
сезон. Потърсете възможно най-добрата 
адвокатска защита и се въоръжете непре-
менно с допълнителна информация. Дори 
ако се налага, сами изчетете законите, 
които са ви нужни, за да докажете пра-
вотата си. Най-важното е да бъдете ос-
ведомени. Затова събирайте информация 

по всички възможни начини. 
ПОСЕЩАВАЙТЕ МЕЖДУНАРОДНИ 

ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ И КОН-

ГРЕСИ Това не е загуба нито на време, 
нито на пари, а възможно най-ценната ин-
вестиция в бъдещето за настоящия мо-
мент. Още на 1-ви ще се убедите в това, 
защото именно на такъв един форум ще 
срещнете човек, който ще ви предложи 
нещо много ценно за бъдещето ви. Прие-
мете веднага предложението му, особено 
ако се отнася за съвместен бизнес в об-
ластта на образованието (курсове за чуж-
ди езици например), туризма или реклама-
та. Ще бъде изключително успешно начи-
нание.

МЕРКУРИЙ НАВЛИЗА В НЕХАРМО-

НИЧНИЯ ВИ ЗНАК ДЕВА на 3-ти и 
това малко ще усложни търговията, под-
готовката на документи, сделките, прего-
ворите, както и подготовката ви за из-
пити. В случай че ви предстоят сериозни 
преговори и трябва да подписвате важни 
документи, да знаете, че след 26-ти всич-
ко ще става много по-лесно, но тогава 
пък ентусиазмът ви ще е по-слаб. 

НА ГРЕБЕНА НА ПЕЧЕЛИВШАТА 

ВЪЛНА СТЕ до 23-ти. Бързо ще се 
ориентирате как да действате, за да 
придвижите максимално бързо нещата. 
Използвайте приливната вълна на пълнолу-
нието и бързо приключете с деловата си 
работа на 5-и и на 6-и. Работата в екип ще 
ви натовари излишно, но за сметка на 
това ще придобиете голям опит. 

ВРЕМЕ ЗА УСАМОТЕНИЕ И ПОЧИВ-

КА Оттеглете се на тихо и спокой-
но място от 7-и до 9-и. Не потискайте 
интуицията си – благодарение на нея ще 

прозрете важни за вас неща. 
В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРА ФОРМА 
ще се почувствате на 10-и и 11-и, ко-

гато ще видите първите, макар и симво-
лични резултати от вашето духовно из-
растване. Ще действате смело и уверено и 
точно това ще ви даде голяма преднина 
пред всички останали. Дни, в които ще по-
лучите материални облаги, са 12-и и 13-и. 

ПОТЪРСЕТЕ ПОМОЩ и протекция 
от ваши влиятелни познати на 19-и и 

20-и. Спокойно изразявайте на глас жела-
нията си и ще спечелите. Някой може да 
ви предложи работното място, за което 
отдавна мечтаете. 

НАПРЕЖЕНИЕ И ТРЕВОЖНОСТ ще 
ви обземат от 14-и до 16-и и на 21-ви 

и 22-ри. Някой ще изпробва границата на 
търпението ви. Пазете си здравето и не 
отпускайте юздите на емоциите си. 

СТАВАТЕ МНОГО АМБИЦИОЗНИ 

след 23-ти. Правите голям пробив и 
постигате големи успехи на 27-и и 29-и, ко-
гато и любов, и пари, и късмет се струп-
ват при вас. 

Период на духовно 
пробуждане
За вас това е период на духовно пробуж-

дане, особено ако сте започнали да чете-

те езотерична литература. Интересно-

то е, че първо ще подлагате всичко проче-

тено на съмнение и едва по-късно, когато 

схванете същността на прочетеното, ще 

го възприемете като послание, отправе-

но лично към вас. Ако имате някакъв здра-

вословен проблем – това са чудесни дни за 

самолечение на ментално ниво. Терапията 

с хомеопатични лекарства, билки и меди-

тациите ще направят чудеса за вас през 

тези дни.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ

 На 1-ви очаквайте изгодно предложение. 

Не го отказвайте.

 От 7-и до 9-и ви предстои период на ду-

ховно пробуждане и самолечение.

 От 3-ти до 26-и ще трябва да положи-

те повече усилия при учене, подготовка 

на документи, за сключване на сделки и в 

търговията.

 На 27-и и 29-и ще имате голям късмет и 

в работата, и в любовта.

ДУШ-ГЕЛЪТ И ПЯНАТА ЗА ВАНА LITAMIN
СА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЗАЕХА 
ПЪРВОТО МЯСТО В ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОДУ-
КТИ ЗА БАНЯ В ГЕРМАНИЯ ОТ 2009 г.

Това е резултатът от комбинацията на високо 
качество и ниска цена.
Поглезете се с нежна пяна и неустоими аромати 
за всеки вкус.
Eдно от новите предложения на Litamin е пробио-
тичният душ-гел – истински фитнес за кожата. 
Екстрактите от мед и горски плодове задър-

жат влагата в кожата и я защитават от вред-
ните външни влияния. Меките почистващи суб-
станции в състава на продукта и благоприятна-
та му pН стойност я правят пък нежна и глад-
ка. Душ-гелът е обогатен с пробиотични състав-
ки – регенериращи, съживяващи и успокояващи, 
които създават засилено усещане за освежена и 
здрава кожа. 
Litamin e очарователна серия ДУШ-ГЕЛОВЕ, ко-
ято позволява да започнете деня, пълни с жи-
вот и енергия, и да го завършите, освободени от 
стреса и напрежението!

НОВ ПРОДУКТ ЗА БАНЯ
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НАСТРОЕНИ СТЕ СКЕПТИЧНО към 
всичко наоколо. Допускате мрачни на-

строения да обсебят душата ви в разгара 
на лятото. Някои Козирози са затънали в 
дългове, които не могат да върнат. Други 
пък страдат заради криза в личните от-
ношения. Още на 1-ви ще се срине поне 
една ваша илюзия. Но това ще ви подейс-
тва като малък катарзис преди хубавия и 
силен период, който настъпва за вас след 
23-ти. Дотогава ще трябва да издържите 
и да събирате житейски опит.

ВЪРВИТЕ В ПРАВИЛНА ПОСОКА 
Добрата новина е, че няма да загуби-

те мотивацията си за работа и докато 
другите почиват, вие ще вървите в пра-
вилната посока, особено през периода от 
3-ти до 26-и. Тези, които се занимават с 
научна работа, медицина и нетрадиционни 
лечителски практики, ще имат много до-
бри постижения. Финансистите и иконо-
мистите също ще вървят в правилната 
посока в условия на криза. Наблюдавайте 
внимателно случващото се около вас, за-
щото най-ненадейно ще попаднете на тай-
на информация, която ще изиграе важна 
роля за бъдещето ви. 

ИМОТНИ ВЪПРОСИ Ще се справи-
те отлично с управлението на имо-

тите и парите на вашия партньор, само 
трябва да го предразположите да ви се 
довери. Добри дни за уреждане на имотни 
и парични въпроси са 3-ти,12-и, 13-и и 21-
ви. Те са подходящи и за подписване на 
документи за кредити.

ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ През пери-
ода от 1-ви до 23-ти посещаването на 

курсове за духовно самоусъвършенстване, 
йога и други енергийни практики ще има 
важно значение за живота ви. Самостоя-
телните занимания с медитация ще хар-
монизират душата и тялото ви. Ще ус-
пеете да се справите завинаги със серио-
зен здравословен проблем.

ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ ТРУДА СИ на 6-и. По това, дали 
ще ви платят малко или много, ще разбе-
рете и доколко този труд е бил ефекти-
вен. Успешно приключвате етап на лече-
ние и самовъзстановяване. 

ИЗЛЕЗТЕ В ОТПУСКА през първите 
2–3 седмици на август. На 5-и и 6-и 

яжте повече храни, съдържащи калций и 
витамини.

ЕДНО НЕЕФЕКТИВНО СЪДРУЖИЕ 
На 10-и и 11-и се захващате да вър-

шите работа с личност, която не е дос-
татъчно компетентна. Цялата работа ще 
свършите вие, но все пак ще имате полза 
от тази личност. Точно каква полза, ще 
разберете през периода 12–14 август. 

 
НЕПРИЯТНОСТИ В СЕМЕЙСТВО-

ТО ви очакват на 16-и, 17-и и 18-и. 
Ваши стари грешки ще излязат на по-
върхността. Нищо не можете да направи-
те, освен да обещаете, че повече няма да 
правите така. Ще се почувствате обаче 
емоционално самотни. Близките няма да 
ви разбират правилно. Но се старайте да 
не драматизирате тези събития. Приеме-
те упреците с достойнство, защото ще 
са основателни. 

СЪДБОВЕН МОМЕНТ На 20-и и 21-ви 
някой ще ви се довери и ще ви пред-

ложи партньорство (най-вероятно бизнес 
партньорство, което може да прерасне и 
в нещо повече). Ще се почувствате сигур-
ни и оценени, което ще засили работоспо-
собността ви. 

НАСТРОЕНИЕТО ВИ СЕ ПОДОБРЯ-

ВА след 23-ти. Ставате по-контакт-
ни и изпълнени с оптимизъм. Обаждат ви 
се с предложения за командировки, учас-
тия в симпозиуми, съвместни научни из-
следвания и разработки. Контактите ви с 
чужбина сега са безценни. Предстои ви ус-
пешен период, през който трябва да има-
те и нови алтернативи, много по-различно 
звучене от досегашното. На 29-и и 31-ви 
се чувствате победители и в работата, и 
в любовта. Самочувствието ви е на ниво, 
започвате да получавате признание и ком-
плименти.

Трансформация на 
лошото настроение
Ако успеете да трансформирате лошото 

си настроение и песимизма си в желание 

да разберете каква е вашата мисия тук, 

на земята, ще сте изпълнили мисията си 

за месеца. „Принос“ за лошото ви настрое-

ние има трудното разположение на Венера 

спрямо вашия знак. Там тази планета ще 

стои до 26-и. Дотогава няма да се чувст-

вате достатъчно обичани. Самочувствие-

то ви ще е ниско.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ     
 На 1-ви се разделяте поне с една илю-

зия.

 От 3-ти до 26-и ще ви се предостави 

чудесно поле за изява в работата. Общу-

ването ще ви върви с лекота. Търговията 

– също. Но често ще изпадате в лошо на-

строение заради разположението на Вене-

ра в Козирог. 

 След 23-ти жизнеността ви се възвръ-

ща и настроението ви се подобрява мал-

ко. Предстои ви сериозен напредък на 

всички нива.

ИНОВАЦИИ ОТ WELLA

ЗДРАВОСЛОВНА „ПРОГРАМА“ 
ЗА БОЯДИСАНИ КОСИ

Днес здравият вид на боядисаната коса се постига по-
лесно с новата система WELLAton Wellness Color, която 
включва перманентна боя за коса и серум Pantene Color 
Exclusive с иновативна формула. Новата боя осигуря-
ва 100% цвят и придава такъв вид на косата ви, сякаш 
тя никога не е била боядисвана. 
Косата, която никога не е била боядисвана, притежава 
естествен защитен слой, наречен F слой (F-layer). Той е 
като лубрикант за косъма – прави го хидрофобен (да не 
може да абсорбира вода). Процесът на боядисване от-
странява този F слой завинаги, като по този начин 
косата става хигроскопична, изключително суха и по-
датлива на увреждания. Обикновените балсами са без-

силни да є помогнат. Но серумът Pantene Color Exclusive 
може да имитира естествения F слой на косъма благо-
дарение на това, че съдържа аминосиликони, които по-
криват по-добре повърхността на боядисания косъм 
и остават фин, равномерен филм върху него. Този слой 
придава на косата блясък и мекота за по-дълго, като 
не се отмива дори след няколко измивания. 
За тези, които биха искали да поддържат оптимал-
но здрав вид и усещане на косата между боядисвания-
та, се предлага и отделно серум в опаковки от 30 мл 
за употреба на две седмици.
Насладете се на наситените цветове на WELLAton и 
се радвайте на здрава коса с Pantene Color Exclusive Serum. 
Така ще имате здрав вид на косата си и естествено 
усещане, сякаш тя никога не е била боядисвана. Препо-
ръчителна цена: 6,30 лв.
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ПРОТИВОПОЛОЖНИ ЕМОЦИИ По-
някога ще изпадате в еуфория, поня-

кога – в раздразнение или разочарование. 
Ако съумеете да балансирате между тези 
емоции, ще извлечете ползи за себе си от 
тази на пръв поглед неблагоприятна за вас 
ситуация. Ако обаче дадете воля на емо-
циите си и реагирате импулсивно и остро, 
ще настроите другите срещу себе си. 

ОПРЕДЕЛЕНО НЕ СТЕ ВЪВ ФОРМА 
в началото на месеца. Владее ви чув-

ство на неудовлетвореност. Изпускате не-
щата от контрол, имате усещането, че 
нищо не върви. Ще се карате постоянно 
с близки и роднини. 

НАМИРАТЕ СПОНСОРИ През този 
месец пълнолунието на 6-и е точно 

във вашия знак, което ще подейства като 
катализатор на хубави събития. На 5-и и 
6-и ще се изявите максимално добре и ще 
привлечете към вас правилните хора. На-
мирате си и спонсори. Съветвам ви да 
представите проектите и идеите си точ-
но през тези два дни, които са нещо 
като време за проверка на възможности-
те и амбициите ви. В случай че водите 
дела, ще имате голям успех. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ДАВАТЕ ПАРИ 
на 12-и и 13-и. Няма да можете да из-

бегнете належащи харчове. Не се увличай-
те в харчене обаче и не си угаждайте. 
После е много възможно стоките, които 
сте купили, да се окажат некачествени. 
Купувайте само неща, които са ви много 
необходими.  

НАЙ-ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ МЕ-

СЕЦА са 19-и и 20-и, когато ще се 
почувствате много уморени, разсеяни и 
хората лесно ще ви изваждат от равнове-
сие. На 20-и е новолунието в Лъв – напра-
вете всичко възможно да не влизате в 
конфликти с никого, защото може да из-
губите онова, което сте градили с годи-
ни. През тези два дни не шофирайте, не 
пътувайте, стойте далеч от електриче-
ски уреди, не си позволявайте да сте раз-
сеяни, когато работите с различни маши-
ни или ток. Възможни са неочаквани трав-
ми. Много добре ще ви се отрази, ако сте 
на почивка и се разхождате под открито 
небе, на чист въздух. 

ЗДРАВЕ Докато Слънцето ви гледа в 
опозиция от знака на Лъва, ще има-

те различни болежки и оплаквания или 
най-малкото ще страдате от ниско само-
чувствие. Няма да имате сили даже да се 
противопоставите на тези, които безоч-

ливо ви нервират за дреболии. 

ОЗАРЕНИ ОТ ЛЮБОВТА От този 

застой може да ви извади едно силно 

влюбване от пръв поглед, което е много 

вероятно на 22-ри или 23-ти. 

НОВИ СИЛИ И НОВИ АМБИЦИИ 

След 23-ти ставате много по-смели и 

интуитивни и с елегантни ходове си взи-

мате онова, което ви се полага. 25-и и 

26-и са дни, отредени за предоговаряния, 

за преподписване на договори и споразуме-

ния и за пазарлъци за пари. Не се захва-

щайте с нищо съмнително и с непровере-

ни хора. Не вярвайте на обещанията на 

никого. 

ПЕЧЕЛИТЕ В ТЪРГОВИЯТА И ПРЕ-

ГОВОРИТЕ На 26-и Меркурий навлиза 

в хармоничния ви знак Везни и ви прави 

много съобразителни и печеливши в тър-

говията, преговорите и обучението. Въз-

можни са обаче проблеми със сърдечносъ-

довата система. За щастие няма да са се-

риозни. Лекото стягане в гърдите, боде-

жите и аритмията са точните симптоми 

за сърдечна невроза. Но не си поставяйте 

сами диагноза, а посетете лекар. 

ОЩЕ ЗДРАВОСЛОВНИ НЕРАЗПО-

ЛОЖЕНИЯ Някои от вас ще усетят 

колебания в кръвното налягане. Най-риско-

вани дни в това отношение са 12-и, 13-и, 

19-и, 20-и, 25-и и 26-и. Тогава ви съветвам 

да правите физически упражнения или да 

ходите повече пеша. Много добре ще ви 

се отрази и една разтоварваща диета 

само на плодове и зеленчуци. Най-подходя-

щото време за провеждането є е от 7-и 

до 20-и.

Предупреждение
Не ви съветвам точно през тези два дни 

да се договаряте за заплащането на ва-

шия труд, защото много ще ви подценят 

и после няма да можете да предоговорите 

заплатата си. В случай че сте търговци, 

направете големи отстъпки на постоян-

ните си клиенти и се постарайте да се 

отървете от застоялата стока.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ     
 На 5-и и 6-и се представяте отлично 

пред публика, намирате спонсори.

 На 19-и и 20-и избягвайте скандалите. 

Не шофирайте и внимавайте много при 

работа с електрически уреди.

 На 22-ри или на 23-ти любовта може да 

ви „срази“ от пръв поглед.

МАГИЯТА НА ДОКОСВАНЕТО

Знаете ли, че майчиният допир е също толкова ва-
жен за новороденото, колкото и храната? След 
раждането кожата e„прозорецът “ към света за 
новороденото. Научно доказано е, че майчиният 
допир до бебешката кожа е мощен психологически 
фактор, който помага за социалното, психологиче-
ското, емоционалното и когнитивното развитие 
на бебето. Фокусиран върху магията на докосва-
нето между майка и бебе, екипът на Pampers разра-
боти с помощта на експерти неонатолози помо-
щен наръчник „Докосването – прозорецът на беб-
чо към света“. Целта на този речник е да помогне 
на младите майки да открият лечебната сила и 
огромното значение на невербалната комуникация 

между тях и техните бебета. Ако искате да про-
четете повече за силата и магията на майчиното 
докосване, посетете сайта www.premiumcare.bg. 
Деликатната бебешка кожа се нуждае и от най-
добрата пелена, която да є осигури тотален ком-
форт, да предотврати евентуално раздразнение 
или алергия и да я запази мека и защитена. Разра-
ботиха я в Pampers с помощта на неонатолози и 
педиатри – мека като памук, тя се казва Pampers 
Premium Care. Притежава непромокаем защитен ре-
лефен слой, който абсорбира влагата и не позволя-
ва тя да достигне бебешката кожа. Като допъл-
нителна протекция Pampers Premium Care има 5 за-
щитни ленти, които съдържат алое вера и осигу-
ряват тотален комфорт за крехката и чувстви-
телна кожа на бебето. 

PAMPERS ЗНАЕ ЗАЩО
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ОЧАКВАТ ВИ МНОГО ПРОМЕНИ – 
на първо място, в работата, но и в 

личния ви живот няма да липсват. Сега 
няма да ви се работи, ще ви тегли пове-
че към мързелуване и любовни приключе-
ния, но в крайна сметка ще наблегнете на 
деловите ангажименти. Динамична ще е 
обстановката в работата ви – появяват 
се нови колеги, които ще направят среда-
та по-конкурентна. И началниците, и ко-
легите ви ще ви гледат под лупа. Няма 
да имате и свободна минута. Поне през 
първата половина на месеца ви съветвам 
да поработите здраво, защото в проти-
вен случай ще загубите завоюваните пози-
ции. Ще се наложи да доказвате професи-
онализма си, методичността и приспосо-
бимостта си. Месецът е много важен за 
бъдещето ви професионално развитие и 
затова не си позволявайте да се разсей-
вате и да пренебрегвате преките си за-
дължения.  

РАБОТА В ЕКИП Най-добре ще по-
стъпите, като работите в екип и се 

съобразявате с колегите си, защото може 
да ги превърнете в свои врагове, ако ги 
пренебрегвате. Ако спазите препоръките 
ми, много скоро ще получите повишение 
или ново назначение на много по-добро 
място. До 23-ти ви чакат работа и кон-
куренция. 

ЕМОЦИИ Месецът се очертава за 
вас като изключително емоционален. 

Повечето от вас ще са влюбят до уши, 
но няма да искат да си го признаят. Пък 
и ще е опасно, ако вече имате постоянен 
партньор. Чувството, което ще ви връх-
лети обаче, ще е много силно и въобще 
няма да можете да го контролирате. 

НЕВРОТИЧЕН ДЕН На 1-ви все още 
няма да сте във властта на любовни 

емоции, а на ежедневните тревоги. Днес 
трябва да ви отпадне поне един проблем. 
Но ще трябва много да се постараете. 

РОМАНТИЧНИ И СПОКОЙНИ ДНИ 

са 7-и и 9-и. Ако можете за малко да 
се оттеглите от работа и да заминете 
някъде, ще преживеете незабравими миго-
ве. Имате нужда тази почивка! 

НАПРЕЖЕНИЕ На 13-и ще се почув-
ствате под напрежение, защото ще 

се наложи да се доказвате пред автори-
тетни личности. Спокойно, ще ги впечат-
лите. На 14-и на обяд се пригответе за 
сплетни и неприятности. До 16-и ще 
трябва да се справяте с дребни проблеми, 
които обаче ще ви стопят и силите, и 
парите. За да не си навредите, избягвай-
те да участвате в спорове и внимавайте 
пред кого какво говорите. 

ОТТЕГЛЕТЕ СЕ На 16-и се оттегля-
те на приятно и спокойно място 

само с любимия човек. 
УРЕЖДАТЕ СЕМЕЙНИ ВЪПРОСИ 
на 17-и и 18-и. Възможно е и да уреди-

те имотни проблеми и да сключите добри 
сделки. Спечелвате добри пари, с които 
ще зарадвате и децата, и родителите си. 

ИЗПАДАТЕ В НЕМИЛОСТ на 20-и и 
21-ви. Някой оттегля протекцията 

си и ще трябва да се справяте сами. На-
лага се да доработвате изостанали задачи, 
затъвате в подробности, а някои – дори 
и в дългове. Гледайте поне да запазите ин-
тимния си живот в тайна, защото сте 
много уязвими. Не се оправдавайте пред 
никого. Пазете си силите. Имунитетът 
ви е слаб, а стомашно-чревният тракт – 
много уязвим. 

ПОСЛЕДНИТЕ ВИ СИЛНИ ДНИ 

ПРЕЗ МЕСЕЦА са 25-и и 26-и. Въз-
ползвайте се от един покровител, който 
ще ви толерира. Чудесно време за зача-
тие. Каквото си наумите, ще го осъ-
ществите. Впечатлявате другите с идеи-
те си. 

НЕ ПЪТУВАЙТЕ на 27-и и 29-и. Няма 
да успеете да свършите това, заради 

което сте тръгнали. П
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Едно по-специално 
влюбване
Това влюбване ще е изключително запом-

нящо се и продължително. То ще ви про-

вокира да се усъвършенствате, да усвои-

те нови знания и умения. Ще получите то-

плината в отношенията, от която сте 

се нуждаели години наред, но все не сте 

я намирали. В случай че решите да запа-

зите тези отношения за по-дълъг период 

от време, не прибързвайте и не смейте да 

обсебвате човека срещу себе си. Насладе-

те се на красотата на чувствата, преди 

още да поискате нещо насреща. Необвър-

заните Риби могат да се окажат в няка-

къв момент и встъпили в брак за рекордно 

кратки срокове. От 1-ви до 26-и няма да 

можете да си съберете мислите от емо-

ции. Каквото имате да уреждате в лични и 

семейни отношения, е най-добре да го на-

правите сега, защото сте под закрилата 

на планетата на любовта Венера.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ АВГУСТ   
 До 23-ти трябва да доказвате профе-

сионализма си. Очаква ви повишение в ра-

ботата.

 7-и, 9-и, 16-и, 18-и, 25-и и 26-и са успеш-

ните ви дни през август. 

 На 14-и, 16-и, 19-и и 20-и се пазете от 

клюки и сплетни. 

ЕКОИНИЦИАТИВА

ЕLECTROLUX С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
ELECTROLUX ОБЯВИ НАМЕРЕНИЕТО СИ ДА НАМАЛИ ЕНЕРГОПОТРЕБ-
ЛЕНИЕТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

Предприятията, офисите и складовете на Electrolux ще консумират с 15% 
по-малко енергия през 2012 г., отколкото през 2008 г., редуцирайки въглерод-
ните емисии със 70 000 тона, което се равнява на отделения от 30 000 коли 
въглероден двуокис годишно.
Electrolux непрекъснато следят влиянието си над околната среда. В периода 
между 2005 г. и края на 2008 г. компанията намали консумацията на енергия 
с 14,5%, постигайки целта си да намали въглеродните емисии с 90 000 тона 
(годишния еквивалент на емисиите, отделяни от 40 000 коли) почти една 
година преди края на определения по график срок. Поддържайки своята ан-
гажираност спрямо енергоспестяването, Electrolux предвижда общо 160 000 
тона по-малко въглеродни емисии в периода 2005–2012 г.   
„Electrolux има важна роля в разработването на климатичните проблеми. 

Ние можем да участваме пълноценно и да 
продължим да развиваме бизнеса си и да усъ-
вършенстваме работата си” – казва Ханс 
Старберг, президент и главен изпълнителен 
директор на Electrolux. 
Electrolux произвежда широка гама от „зелени” 
продукти с водещи характеристики в индус-
трията и повишава осведомеността за ог-
ромната значимост на енергийно ефектив-
ните уреди, за да може всеки да допринесе за 
опазването на околната среда. За повече ин-
формация за това, колко енергия и вода мо-
жете да спестите, като преминете на енер-
гоефективни електроуреди, посетете
www.electrolux.com/ecosavings и 
www.electrolux.com/watersavings.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–6, както 

и 21–31 август 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Организмът се запасява с хранителни елементи. Периодът не е подходящ за диети. Апе-
титът ви ще е неудържим. За да не напълнявате, хранете се разделно.  Белтъчините (от 
мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 1, 27, 28 и 29 

август.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват 
най-добре на 2, 3, 4, 21, 22, 30 и 31 август.  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-до-
бре да консумирате на 5, 6, 23 и 24 август!  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се 

усвояват най-добре на 25 и 26 август.

6 август, 3.40 ч., 

Луната е 

във ВОДОЛЕЙ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днешният ден се управлява от Уран, който ще ви подтиква към избор на нестандартни 
храни. Характерни са крайностите – или ще гладувате, или ще преядете. Най-добре ще се по-
чувстват онези от вас, които изберат за основно меню плодовите и зеленчуковите сокове. Днес 

са уязвими жлъчката и вените, затова не яжте нищо мазно и се движете с удобни обувки. За-

седяването е противопоказно.  Уран отговаря за централната нервна система. Щадете нер-
вите си. Пълнолунието ще ви направи неспокойни  и може да прекалите с храната, за да се опи-
тате да „приглушите“ чувството си за тревожност.  Избягвайте пресолената храна, защото 
тя провокира задържането на излишни течности в организма. Не яжте месо, не пийте ал-
кохол. Количествата на храната трябва да са умерени. Преяждането е противопоказно. Пре-
поръчват се храни в свежо състояние – плодове и зеленчуци.

7–19 август 

НАМАЛЯВА-

ЩА ЛУНА

 Апетитът се нормализира. Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 10, 11, 19 

и 20 август  са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 12 и 

13 август са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упраж-
нения от каланетика, пилатес и йога. 7, 8, 9, 17 и 18 август  се препоръчват за сауна, плуване, 
танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури 
ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки 
вода, което води до изглаждане на целулита. 14, 15 и 16 август са дните на дихателни упраж-
нения, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

20 август, 

13.03 ч., 

Луната е в ЛЪВ 

НОВОЛУНИЕ

 Това е един от най-тайнствените и интересни дни от месеца. Спазвайте много внимате-

лен режим в храненето. Метаболизмът ви ще е по-бавен от обикновено. Настроени сте по-
скоро за почивка и релакс. Наблегнете на жълтите, оранжевите и червените плодове и зеленчу-
ци. Те ще ви тонизират и импулсират.  Моментът е повече от подходящ за поставяне на 
ново начало – в любовта, в работата, във възпитанието на децата... Проявете повече ще-
дрост и доброта. Давайте повече радост на околните, за да получите и вие същото в от-
говор.  За да изчистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. 

Пийте повече течности, за да подпомогнете процеса на изчистване на организма. Ако избере-
те по-лек вариант на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята. 
Днес се отслабва най-лесно и трайно.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В
таляването ви е гарантирано, когато дните на на-

маляваща Луна (проверете кои са те в горната таб-

лица!) съвпаднат с периодите от 1-ви до 7-и или от 

18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менструационен ка-

лендар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за 
отслабване период. Задържаната в организма вода се ели-

минира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва пе-
риод, подходящ за спазване на диети. Много бързо и лес-

но ще свалите килограми.
ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще ус-

пеете да се справите със стопяването на излишните ки-
лограми в случаите, когато отбелязаните в календара ви 
периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е не-
утолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът 
и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща 
Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържа-
нето на течности в организма, както и увеличаването на 
апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази кон-
фигурация, ви съветвам да не се мъчите и насилвате с ди-
ети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретич-
ни чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни!
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ АВГУСТ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–6, 21–24, 
както и 27–31

– Ако искате косата ви да расте бързо.

10–16, както и 19–20 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

12, 13 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 
24, 27, 30

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26 –

3–6, 12–14, 19–24, 
както и 30 и 31

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

19–20 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
с-

ва
не

– 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26 –

12–14, както и 21–24 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 19, 20, 25, 26 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много бо-

лезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1–9, 17, 18, 

както и 21–31
Датите са неподходящи за епилация.

9–16, както и 19, 20 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

9–16, както и 19, 20 –
Датите са подходящи за механична епилация. 
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

12, 13, 14, 19, 20 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
п-

ки
, п

ет
на

, б
ра

да
ви

ци
 

и 
ле

ку
ва

не
 н

а 
ак

не
)

7–20 – –

Парна баня
– 1–6, както и 21–31 Има опасност да ви останат белези.

7–20 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 1, 10, 11, 19, 20, 27, 
28, 29

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

2, 3, 12, 13, 21, 22, 
30, 31

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1–6, както и 21–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 1, 4, 21, 22, 27 и 31 август, 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

1–6, както и 21–31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–6, както и 21–31 – –

Оформяне 
и лакиране

2–6, 12–14, 19, 20, 
23–26, както и 30, 31

– –

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

– 1–6, както и 21–31 –

7–20 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 7–20 –

1–6, както и 21–31 – –

С
А

У
Н

А

7–20 – Ефектът ще е максимален на 10, 11, 19, 20 август.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АВГУСТ

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: 7–20 август.
Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускай-
те датите 7, 8, 9, 17, 18, 25 и 26 август. Това са т. нар. дни 
на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраня-
ват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 14, 15, 16, 23 и 

24 август. Тогава по стъклата след избърсване ще остават 
упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които 
ви препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобра-
зени с „настроението“ на Луната през август.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и коз-
метика, музикални инструменти и аудиозаписи: 8, 9, 12, 13, 19, 

20, 23 и 24 август.

Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 4, 17, 18, 30 и 31 август.

Автомобил, мотор или колело: 10, 11, 14, 15, 16, 25, 26 август.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 10, 11, 17 и 

18 август.

Канцеларски материали и книги: 15, 16, 21 и 22 август.

Спортни стоки: 1, 10, 11, 19, 20, 27, 28 и 29 август.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апа-
рати: 5 и 6 август.

Обувки и дрехи: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 30 и 31 август.

Бижута, злато, луксозни вещи: 19 и 20 август.

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 АВГУСТ 2009 

г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 6 АВГУСТ (пълнолуние), както и на 20 
АВГУСТ (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

10, 11
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
23, 24

12, 13, 14 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 25, 26

15, 16 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 1, 2, 27, 28, 29

17, 18 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 3, 4, 30, 31

19, 20 Сърце, слезка (далак) 5, 6, 7

21,22
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

8, 9

23, 24
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
10, 11

25, 26 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 12, 13, 14

1, 2, 27, 28, 29 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 15, 16

3, 4, 30, 31 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 17, 18

5, 6, 7
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
19, 20

8, 9 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 21, 22

* 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: 7, 8, 9, 17, 18, 25 и 26 ав-

густ. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 15, 16, 23, 24 ав-

густ.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате по-
явата на листни въшки или други вредители.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 8, 9, 17 и 18 август.

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 възмож-
но сами да си изберете датата, най-добре посетете зъболека-

ря през периода от 7–9, както и 14 (след 13.30 ч.) – 19 август. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през периоди-

те 1–6; 10–14 (до 13.30 ч.), както и 21–31 август (особено на 

30-и и 31-ви). И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на 

зъболекар на 6 август (пълнолуние), както и на 20 август (но-

волуние). Много ще ви боли!

1-ви лунен ден (ЛД) – 20.08 (от 13.03 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 – 21.08 (от 7.49 ч.) Не се поддавай-
те на гнева, избягвайте конфликтите и из-
блиците на емоции. Дните са подходящи за 
нови начинания. 
3-ти ЛД – 22.08 (от 9.05 ч.) Енергетиката на 
този ден изисква да сте активни. Пасив-
ността е противопоказна и опасна.
4-ти ЛД – 23.08 (от 10.20 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 – 24.08 (от 11.32 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 – 25.08 (от 12.43 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 – 26.08 (от 13.51 ч.) Ден за молитва. 
Сбъдват се желания.
8-и ЛД – 27.08 (от 14.55 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 – 28.08 (от 15.53 ч.) Не е успешен. 
Склонни сте към заблуждения и самоизма-
ми. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
10-и ЛД – 29.08 (от 16.43 ч.) Не планирайте 
нищо важно. Изкъпете се с гореща вода. 

Медитирайте.
11-и ЛД – 30.08 (от 17.26 ч.) Много мощен ден. 
Активира се вселенската жизнена енергия 
кундалини. Добре е да прочистите организма 
си. Внимавайте с режещи инструменти.
12-и ЛД – 1.08 (от 18.00 ч.), както и 31.08 

(от 18.01 ч.) Дава се милостиня. Молитви-
те се чуват. Дните са подходящи за взи-
мане на важни решения.
13-и ЛД – 2.08 (от 18.47 ч.) Ден за активни 
контакти, работа с информация и учене. 
Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
14-и ЛД – 3.08 (от 19.27 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 – 4.08 (от 20.00 ч.) Сънищата са ве-
рни и важат за месец напред. Лош ден за 
секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат 
зли изкушения. Проявете аскетизъм.
16-и ЛД – 5.08 (от 20.27 ч.) Ден за постига-
не на вътрешна хармония. Старайте се да 
вършите само добри дела.
17-и ЛД – 6.08 (от 20.51 ч.) Подходящ е за 
удоволствия, общуване и физически нато-
варвания. И за брак по любов.
18-и ЛД – 7.08 (от 21.13 ч.) Изгонете лоши-
те мисли. Прочистете стомашно-чревния 
тракт – ден за гладуване.
19-и ЛД – 8.08 (от 21.33 ч.) Запалете повече 
свещи у дома, направете анализ на постъп-
ките си. Ще успеете да се отървете от 
чуждото влияние.
20-и ЛД – 9.08 (от 21.54 ч.) Получават се ду-
ховни знания и прозрения. Не проявявай-
те гордост!
21-ви ЛД – 10.08 (от 22.15 ч.) Много активен, 

творчески ден. Отличен е за започване на 
нова работа, спортуване и пътешествия.
22-ри ЛД – 11.08 (от 22.39 ч.) Ден на мъд-
ростта. Предайте на другиго своите зна-
ния. Посетете астролог.
23-ти ЛД – 12.08 (от 23.08 ч.) Този ден е 
символ на саможертвата – простете на 
другите, разкайте се. Добре е да се пости. 
Не правете секс. Почистете дома си.
24-ти ЛД – 14.08 (от 5.30 ч.) Активен, твор-
чески ден. Използвайте го за укрепване на 
духа и тялото. Ден за нов строеж.
25-и ЛД – 15.08 (от 0.25 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 – 16.08 (от 1.21 ч.) Въздържайте се 
от активна дейност и постете. Пестете 
си енергията и мълчете.
27-и ЛД – 17.08 (от 2.30 ч.) Ден за прекратя-
ване на контакти с лоши хора. Почивайте 
и медитирайте. Ще имате прозрения. 
28-и ЛД – 18.08 (от 3.47 ч.) Ден за покупка 
на жилище или началото на ремонт. Съни-
щата са верни.
29-и ЛД – 19.08 (от 5.09 ч.) Опасен, сатанински 
ден. Препоръчват се пост и въздържание. Не 
планирайте и не започвайте нищо ново. За-
палете свещ вкъщи и окадете навсякъде.
30-и ЛД – 20.08 (от 6.30 ч.) Ден на хармония, 
любов, покаяние и прошка. Завършете всич-
ко започнато през този месец и направете 
равносметка. Не започвайте нищо ново! Не 
правете и планове. Изчакайте до първия лу-
нен ден. Избягвайте суетата, освободете 
се от всичко ненужно!
Забележка. Датата 13 август е пропусна-
та поради астрономически причини, не е 
грешка.

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луна-
та. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 
дни. Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

„Дадена дума“. Изатин. Визир. Сапун. „Бела“. Требник. Хек. Палат. Ета. Нес. Кораб. „На“. Она. Хашиш. Рез Сол. ПЕ. Ама. Аврал. „Чико“. Име. „Зоро“. Капер. Са (Ан-

дре). Ек. Олт. Пот. Три. Акеле. Ко. Дар. Варак. Дуо. Аллах. Минога. Па. Зодия. Ериди. Риган. Сой. Имане. Сафари. „Але“. Гнайс. Дъх. Мит. Овоид. Екран. Кана. 

ОТВЕСНО:

Лавренов (Цанко). Аорта. Осло. Диета. Рипли (Александра). Радоев (Иван). Везба. Памет. Калий. НИН. Хелер. Рокля. Ги. Марина. Инд. Кеш. Хема. Мус. Си. Райе. Мах. 

Минск. Чапек (Карел). „Иде“. Укор. Ни. „Да“. Лин. Ре. „Сън“. Пазач. Слад. Грах. Набаб. Миза. Кадаиф. Тел. Сако. Перу. Гама. Милано. Ореол. Опарин (Александър). „Ната-

ли“. Октет. „Анита“.
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