
Изключителен представител за България „СВС 98“ 

София 1225, ул. „Чепинско шосе“ №15, 
тел.: 02/ 936 61 73, 936 66 15, 936 65 22, факс 936 64 63

100% растителни храни, 

минерали и витамини

БЕЗ АНТИБИОТИЦИ

Гарантирана проследимост от 

отглеждането до потребителя

100% здравословен продукт

Специална порода 

френски пилета

Отгледани в България

По-дълъг период на отглеждане

100% здравословен продукт

Специална порода 

френски пилета

Отгледани в България

По-дълъг период на отглеждане З
А

 Ж
ЕН

И
ТЕ

, К
О

И
ТО

 З
Н

А
Я

Т 
И

 Н
Е 

З
Н

А
Я

Т 
К

А
К

В
О

 И
С

К
АТ

w
w
w
.b
e
la
.b
g

С
П

И
С

А
Н

И
Е 

„Б
ЕЛ

А
“,

 Б
Р

. 9
 (

13
9

),
 2

0
0

9
, Ц

ЕН
А

 3
,9

5
 Л

В
.



ЗА ЖЕНИТЕ, КОИТО ЗНАЯТ 
И НЕ ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ

Цена 3,95 лв.

ТОВА СМЕ НИЕ

ЦИТАТ НА БРОЯ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Мариана ЯНЕВА m.ianeva@bela.bg

РЕДАКТОРИ

Теодора СТАНКОВА t.stankova@bela.bg

Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

Ивайло ТОДОРОВ, Явор МАРИНОВ

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР WWW.BELA.BG

Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ

Албена ДЖИМОВА a.jimova@bela.bg

АВТОРИ

Венета МЛАДЕНОВА, Дарина ЦОНКОВА,
д-р Цветан ПЕШЕВ, Ивайло ТОДОРОВ,

Марина ЯВОРОВА, Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ,
Митка ХИТРОВА, Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ,

Нели ЦОНЕВА, Райна АНГЕЛОВА,
Симеон ВЕДЕВ, Траян КОЯНКОВ, Цвятко ПОПОВ

КОРЕКТОР

Веселина СТОЯНОВА

ФОТОГРАФИ

BeLIGHT STUDIO

РЕКЛАМА

Печатна реклама reklama@cablebg.net

Интернет реклама reklama@bela.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Ивайло ПЕТКОВ i.petkov@bela.bg

ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР

Иван ПЕТРОВ

СЧЕТОВОДСТВО

Надя ГЕОРГИЕВА daksmedia@cablebg.net

ОРГАНИЗАТОР РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Миролюб КОВАЧЕВ

ИЗДАВА ДАКС МЕДИЯ АД

ПРЕЗИДЕНТ

Манол ВЕЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гена РАЙЧЕВА g.raycheva@bela.bg

ПЕЧАТ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Прес ООД, генерален дистрибутор

за България, тел. 02/ 974-53-93

ТОВА E НАШИЯТ АДРЕС
1124 София, ул. „Загоре“ №4, ет. 2

тел./факс: 02/ 943-39-30,
846-88-96, 943-45-48

e-mail: daksmedia@bela.bg

ISSN 1311 7084

Редакцията не носи отговорност за съдържанието

на рекламните материали.

КОРИЦАТА

ФОТОГРАФ

BeLIGHT STUDIO

НА КОРИЦАТА

Вилиана ГЕОРГИЕВА
(sales&marketing manager 
от Alinadesign)

ОБЛЕКЛО

SISLEY

КОСА

Анелия КОШАРСКА

ГРИМ

Надя СИРАКОВА

СТАЙЛИНГ И ДИЗАЙН

Евдокия НИКОЛОВА

Вече можете да четете списание БЕЛА 

и в електронен вариант.

Изпрати есемес 
и изтегли БЕЛА!
Повече информация за абонамента 

на БЕЛА можете да откриете на адрес 

www.bela.bg

Приятно разлистване на новия брой 

на вашия компютър!

Вече може
НОВО

!

© arthur13 – Fotolia.com

ВРЕМЕТО РАЗКРИВА ВСИЧКО СКРИТО И ПРИКРИВА ВСИЧКО ЯСНО. 
СОФОКЪЛ

“„

Бела, брой 9 (139), 2009 1



в брой септември 2009
БЕЛА КАЛЕНДАР

През септември 4

АНТРЕФИЛЕ 

Междувременно (или защо той 

не уби стоножката) 5

ХАЯ

Емигрантите се броят наесен 7

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Панорами, панорами... 8

БОЛНА ТЕМА

Майка лесно се не става 10

Секциото – оценка на риска 12

МОДА

Есен в модерни тонове 16

Киномода

В стил Шанел 18

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Личността срещу външността 20

Продуктът е хипоалергично тестван 22

Вълшебен ли е този крем за тяло? 24

Какво да правя, ако... 26

Фризьорски салон

Чувствителна кожа на скалпа 28

Прическите, които ви отиват 30

Усмивката

Осмите зъби 32

Душа и тяло

До-ин – седемте точки на блаженството 34

Физкултурен салон

Кардиоанализ 36

Хранене

Изкуството да се спазва диета 38

Клетка за мазнини 42

Женски работи

Хламидиите – секс с последици 44

Страхове от сутрин до вечер 46

ЕМОЦИИ

Защо е важно да сме позитивни 48

ЗВЕЗДИ

Възходите и паденията на Джон Траволта 50

ИНТЕРВЮ

София в мечтите на архитекта

Разговор с архитект Елица Панайотова 54

Eмил Чолаков: „Прогнозата за времето 

е надникване в бъдещето“ 58

ДА ПОГОВОРИМ

За времето 62

Граматика на времето 64

Извън времето 66

В режим на очакване 67

Чакай ме! 68

По следите на изгубеното киновреме 70

ТЯ И ТОЙ

Два пъти се жени, много пъти мисли 72

Търся си съпруга 75

ИНТИМНО

Секс + „Добро утро“ 76

Те решиха да си признаят 78

ДЕЦА

Матрицата на знанието 80

Имам среща с училищния психолог 82

Преди и след звънеца

Чие е това домашно все пак 84

Микрофон за психолога

Когато детето казва „Не мога“ 86

ЧИКСПОРТ

Полет надълбоко 88

ПО СВЕТА

Баку – градът на огъня 91

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 94

Под лупа

Ерик Бана – живот на високи скорости 96

БЕЛА КЪЩА

Интериор

Работният ъгъл на ученика 98

Експертиза

Фън шуй в детската стая 102

Вкусни маршрути

Лео: „Готвачът трябва да е малко архитект 

и малко художник“ 106

Градина

Прибиране на реколтата 110

АСТРОНАВИГАТОР

Професионални астропрогнози за всяка зодия 

през месец СЕПТЕМВРИ 111

Подходящите лунни дни за диети, 

разкрасяване, лечение, почистване на дома, 

шопинг, грижа за цветята и посещение 

при зъболекар 124

Лунен календар 127

КРЪСТОСЛОВИЦА 128

БЕЛА КАЛЕНДАР

Темите

Бела, брой 9 (139), 20092





На Кръстовден 
(14 септември) 
веднъж завинаги прибере-

те под дрехите си кръ-

ста, който сте уве-

сили на шията си 

като украшение. Макар 

че този символ на вярата 

вече повсеместно се е пре-

върнал в унисекс бижу, не за-

бравяйте, че той служи предим-

но за духовна украса.

ъстовден 
птември) 
инаги прибере-

хите си кръ-

сте уве-

та си 

ение. Макар 

мвол на вярата 

местно се е пре-

исекс бижу, не за-

е той служи предим-

на украса.

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

през септемврипрез септември
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Гръбначните изкривявания – под контрол
Всеки страничен наблюдател би си помислил, че българското училище се е заело 

да подготвя тежкоатлети, като принуждава учениците да мъкнат тежки посо-

бия от вкъщи в училище и от училище вкъщи. Едно от нещата, които трябва да 

възпитате у детето си, ако сте родители на първокласник, е да го научите да 

НЕ носи на гърба си всеки ден учебниците за цялата седмица. Това е все пак ня-

какво облекчение. Обяснете му какво е учебна програма и какво е гръбначно из-

кривяване и че ще стане жертва на второто, ако не спазва първото.

Който не пие, не рискува
Много от учениците в горен курс редовно пият енергетици – напитки, 

съдържащи стимулатори като кофеин, гуарана, таурин или женшен. 29% 

от анкетирани ученици, употребяващи редовно енергизиращи напитки, 

са споделили, че имат проблеми със съня, 19% от време на време имат 

нарушено сърцебиене, 27% постоянно смесват енергетици с алкохол, 

което води до повишено кръвно налягане. Освен това потребителите 

на такива ободрители употребяват наркотици много по-често, откол-

кото тези, които не посягат към енергийните напитки. Тъй като на 

етикета на модната енергийна напитка не са отбелязани нито дозата 

на кофеина, нито рискът, който тя носи за здравето, с просветата по 

този въпрос се налага да се заемат родителите. Рекламата не споме-

нава за рисковете, свързани с употребата на стимуланти в големи ко-

личества, като кофеинова интоксикация, която води до нервност, без-

покойство, психомоторна превъзбуда, безсъние, тахикардия, разстрой-

ство на стомашно-чревния тракт и даже до летален изход. Чаша кафе 

съдържа 80–150 мг кофеин, а кен с енергетик – не по малко от 500 мг.

Изяж слона парче по парче 
Сигурно това е поредният септември, когато си обещаваш да започнеш да водиш здравосло-

вен начин на живот – да правиш гимнастика сутрин, да не се увличаш с яденето на шоколад 

и сладкиши и да си лягаш да спиш преди полунощ. 

Стискаме палци ентусиазмът да не те напусне като предишния септември. За да успееш, 

не си поставяй за цел веднага да промениш живота и навиците си. Избери си един полезен 

навик – например да се разхождаш преди сън – и в продължение на 21 дни не му изневерявай. 

Психолозите ни уверяват, че точно толкова време ни трябва, за да се „сприятелим“ с новия 

навик и да започнем да изпитваме потребност от него.

Под звуците 
на рояла
Забавете хода на времето и се 

откъснете от всекидневната 

суета с помощта на... класи-

ческа музика. Звуците на рояла 

ще ви пренесат в други измере-

ния и ще ви създадат особено 

настроение – много по-различ-

но от това, което ви завладява, 

когато слушате рок или рап.

© Kati Molin – 123rf.com

Внимание, родители!
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С
ещате ли се за едни срав-
нително дълги моменти във 
филмите, когато героят 
(по-често героинята, която 

е претърпяла тежка раздяла с лю-
бимия) извършва поредица от бито-
ви действия – ходи на работа, връ-
ща се уморен от работа, гледа те-
левизия, приготвя си вечеря, глади 
си дрехите, мие си зъбите – преди 
да се случи следващото съдбовно съ-
битие? Обикновено режисьорите се 
стараят да представят тези скуч-
ни и неатрактивни за кинокамерата 
дейности като забързани, преливащи 
един в друг кадри на фона на някаква 
разчувстваща (а понякога динамична) 
музика. Може да се каже, че такъв 
един режисьорски подход към битово-
то време хем не отрича съществува-
нето на бита, хем в някакъв смисъл 
го неглижира. 
Само че, като се замисля, извън фи-

лмите точно това битово време е 
истинското време. Точно този „пъл-
неж“, както би се изразил един режи-
сьор, между важните събития е ис-
тинското събитие (в смисъла на СЪ-
битие). Или както гениално го е ка-
зал Джон Ленън: „Животът е това, 
което се случва, докато кроим дру-
ги планове.“
Майсторлъкът на щастливото жи-

веене е да не подценяваме битовото 
време, да не го опростяваме, като го 

натикваме в калъпа на предразсъдъци-
те и на предвидимите очаквания. А 
напротив – да го опоетизираме, да 
се вглеждаме в неговите подробнос-
ти, да им придаваме смисъл и да ги 
използваме, за да облагородим общува-
нето си със света. 
С други думи, ако искате да прека-

рате времето си в тихо, непретен-
циозно, но пълноводно щастие, обръ-
щайте повече внимание на междувре-
мието, а не го убивайте. Знам, че не 
е лесно.
Разбрах го в една хотелска стая 

това лято, когато животът ме 
срещна с една космата, добре охра-
нена стоножка, решила да си почи-
не от щурането върху теракотата 
точно върху моя чехъл. Изпищях ис-
терично, като я съзрях – тъй, както 
се очаква от една предвидима безза-
щитна женица. А аз самата очаквах 
моят приятел да се спусне светка-
вично отнякъде с другия ми чехъл в 
ръка и да размаже с него космата-
та гадина, дръзнала да развали лят-
ното ми спокойствие и да фрустрира 
морското ми настроение. Но той не 
постъпи така, защото, както после 
успях да анализирам, умееше да жи-
вее пълноценно междувремието и да 
се наслаждава и учудва на моменти-
те, които то му предлага. Тихичко 
се приближи към чудовището, разгле-
да го и каза: „Каква красива косма-

та стоножка! Не може да бъде уби-
то нещо толкова елегантно създаде-
но. Ще потърся лист хартия, за да 
я изхвърля през терасата. И стига 
пищя, ще я уплашиш.“
В първия момент се възмутих сил-

но, защото представата ми за смелия 
рицар, който идва и спасява от змея 
(в случая стоножката) своята люби-
ма, беше разбита на пух и прах. „Как 
си позволява да щади една стоножка, 
която ме уплаши толкова силно?!“ – 
запитах се аз наум. И, естествено, 
си отговарих по шаблон: „Не ме оби-
ча достатъчно силно!“ 
И с този христоматийно тъп из-

вод развалих окончателно красотата 
на момента, в който животът ме бе 
срещнал с една космата стоножка и 
един мъж, предлагайки ми шанс да се 
освободя от един свой глупав страх 
чрез битово  приключение. Убих меж-
дувремието с шаблонна женска исте-
рия, вместо да го преживея. Бетонирах 
страха си от стоножки и други насе-
коми, вместо да го разсея. 
Сега ще чакам следваща среща със 

стоножка, но вече знам какво да правя. 
Надявам се дори, че самата аз ще мога 

да го изнеса на лист хартия от стая-
та. Но нека не го планирам все пак. За-
щото времето в по-голямата си част 
е междувременно. И междувременно оби-
чам мъжа, дето не уби стоножката.

Мариана ЯНЕВА

МЕЖДУВРЕМЕННОМЕЖДУВРЕМЕННО
ИЛИ ЗАЩО ТОЙ НЕ УБИ СТОНОЖКАТА
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Теодора СТАНКОВА

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...

ЕМИГРАНТИТЕ СЕ 
БРОЯТ НАЕСЕН

Изпращам на летището близка моя приятелка. 
Денят е дъждовен и сив. Тя пуши на изхода – 
нещо, което не би направила там, където живее 
сега. Аз се вслушвам в душата є, която крещи: 
„Не искам вече там.“
В края на лятото терминал „Заминаващи“ на 

летище София е претъпкан с народ. Емигранти-
те са като мигриращи птици – придържат се 
към един и същ маршрут година след година. Из-
минават километри, за да дойдат, да огледат 
старите си гнезда и да отлетят отново. 
Благодарение на технологичното развитие на ко-

муникациите българите в чужбина дори не са 
емигранти. Те просто са част от българското 
общество, работещи малко по-далече от родни-
те си места. 
Въпреки това те си идват всяка година, водени от 

емоционални и (по-малко от патриотични) мотиви. 
Връщат се, защото изпитват неудовлетвореност.
Навестяват близки и роднини, потапят се за ме-
сец в уюта на чувствата и пак отлитат. До 
следващия сезон.
Един милион наши сънародници за последните 15 

години очевидно са си намерили пътя в живота и, 
така да се каже, „са се оправили“ в едни чужди 
общества. Техният стандарт не е мизерен. Те са 
устроени, успели. И въпреки че са преминали през 
изпитания, самота, сълзи и страхове, не се завръ-
щат с вид на победители. Просто глобализация-
та им е позволила да се спасят физически. Те са 
нахранени и са на топло през зимата, но това е 
само физиологическата страна на живота. Душа-
та им е гладна. Техният живот е чужд. 
Не звучат доволно и високомерно. Техният раз-

говор е предимно по спомени и за пропуснати раз-
казани случки. Разказват и за реалността, в коя-
то живеят в момента, и обрисуват някаква не-
реална държава, която в тяхната политическо-об-
ществена фантазия е постигнала преуспял реален 

социализъм – ако бачкаш яко, получаваш яко. Гово-
рят за имоти, за това,  колко е чисто там, кол-
ко много се работи, как се прави кариера. Какво 
им е образованието и какво е здравеопазването. 
Не знаят как е тук. Не знаят какво е режим на 
водата, колко е поскъпнал токът, не знаят как 
се ходи на митинги през зимата. Питат. 
Докато не започнат да се прокрадват признания. 

И с буца в гърлото след втората ракия не из-
плачат мъката си. За това, че там се чувстват 
втора класа хора заради славянските си имена. За 
това, че всяко удоволствие там е изчислено. За 
това, че нямат приятели, а на гости ги канят с 
календар в ръка със седмици напред и често прос-
то по причина, че вече са седели на масата им. 
Редът там е издигнат в самоцел. На улицата не 
играят деца и е тъжно и самотно. Извън вкъ-
щи детето им не дръзва да говори майчиния си 
език, за да не го гледат накриво. А приятелчета-
та му, доколкото ги има, не могат да го посеща-
ват спонтанно, когато имат  желание. Защото 
нямат предварителна уговорка... 
Не са щастливи. Дразнят се. Не се тревожат 

за бъдещето. Искат да изкрещят. Не искат да 
влязат в калъпа на хора, живеещи по календар. 
Имат ли друг избор? Да се върнат? 
Ще се върнат ли тези, които са направили 

трудния избор да бъдат чужди винаги и нався-
къде, в родината си с буксуваща икономика и с 
паричен морал, която е безсилна да се справи с 
проблемите си?
Въпреки че емигрантите в чужбина са ударени 

от кризата поради намаляване на доходите и по-
ради загуба на работни места, отговорът  веро-
ятно е „не“. 
В наша власт остава единствено да ги по-

срещаме топло в хотел РОДИНАТА на адрес 
www.bela.bg, да изслушваме проблемите им, да ги 
обичаме и да ги броим.  

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ
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У нас подобията на този основен артикул от увеселителното градско об-

завеждане приличат на чужди стари играчки, които някой ни е подарил, за 

да се порадваме на нещо, което никога не сме имали. 
Да изпиташ комфорта на „градските“ мебели, е само един от начините да 

превземеш дадено място. А снимките са нещо много повече от онова би-

летче, което умилително пазим в детските спомени и което чичкото къса, 

преди да видим света от високото на нашия беден увеселителен кът.
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ЛЕСНО СЕ НЕ СТАВА

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

© NiDerLander – Fotolia.com

Л
огично е да се запитаме защо 
честотата на ражданията с це-
зарово сечение нараства. Причи-
ните понякога надхвърлят чис-

то медицинските. 
С планираното цезарово сечение 

БОЛКАТА 
по време на раждане може да бъде 
елиминирана. За сметка на това оба-
че болките по време на следоператив-
ния период са по-силни, а възстановя-
ването – значително по-бавно. (Макар 
че коя болка може да бъде определена 
като по-силна, е изключително инди-
видуална оценка.) 
Според специалистите няма доказа-

телства, че новородените със секцио 
се появяват в по-добро състояние на 
бял свят в сравнение с новородени-
те при нормално протекло раждане. 

Даже напротив – проучвания сочат, 
че има по-голяма заболеваемост при 
децата, родени с планови операции, 
особено ако те са направени по-рано 
от термина.
Нарояването на болници и клиники 

у нас през последните години също е 
един от факторите за увеличаване на 
броя на ражданията с цезарово сече-
ние. На фона на жестоката конкурен-
ция между здравните заведения опи-
тите на лекарите да разубедят па-
циентките си да раждат със секцио 
са застрашени от реалната опасност 
тези пациентки да предпочитат да 
родят в друга болница.

РЕШЕНИЕТО 
във всеки случай е индивидуално. При 
взимането му в крайна сметка се из-
хожда от две позиции. Тази на майка-

та – това е нейното раждане, нейни-
ят живот и тя има право да постъ-
пи, както намери за добре. И тази на 
лекаря, който, абстрахирайки се от 
всякакви финансови и други фактори, 
е длъжен да предлага медицинска по-
мощ, която не би застрашила или ув-
редила излишно здравето на жената.

Теодора СТАНКОВА

öåçàðîâîòî ñå÷åíèå
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Майка
ТОВА ПОВТАРЯХА ДОПРЕДИ ВРЕМЕ ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ ЖЕНИ, ВИЗИРАЙКИ РОДИЛНИТЕ 
МЪКИ, СЪПЪТСТВАЩИ  ПОЯВАТА НА НОВ ЖИВОТ. НАПОСЛЕДЪК ОБАЧЕ ТАЗИ ФРАЗА 
ЧАСТИЧНО ГУБИ СВОЯТА АКТУАЛНОСТ, ЗАЩОТО ВСЕ ПОВЕЧЕ ЖЕНИ У НАС И ПО СВЕТА 
РАЖДАТ ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ С ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ.

Модата на секциото

Наскоро бях въвлечена в спор в ин-
тернет форум. За мен беше трудно 

да взема страна, но на вас може да ви е 
по-лесно, като ви предам накратко диа-
лога на двете участнички в спора.   

– Ако лекарите са казали „секцио“ – 
ОК, няма проблем. Но ако бременност-
та протича нормално и бебето се е обър-
нало, по-добре да се роди вагинално. След 
като мине нормалното раждане, жената 
се възстановява по-бързо. И най-важно-
то е, че бебето не се стресира, защото 
то излиза на бял свят точно така, как-
то природата е отредила. Адаптацията 
към околната среда на дете, родено чрез 
секцио, е по-бавна. То не изплаква ведна-
га след раждането и може да се наложи да 
бъде поставено в кувьоза. Темата е без-
крайна... Но всеки сам избира какво да на-
прави в живота си.
– При развитието на медицината днес 

поддръжниците на естественото раждане 

ми приличат на хора, които се отказват 

от всички технически постижения и оти-

ват да живеят в гората на свещи. Може и 

да е романтично и екологично, но колко от 

съвременните жени ще зарежат пералня-

та си вкъщи и ще отидат да перат на ре-

ката? Вече писах, че не желая да споря, за-

това се съгласявам, че всяка жена има пра-

во сама да реши дали заради геройството 

да роди естествено си струва в една по-

напреднала възраст да има смъкване на де-

теродните органи и да страда от изпуска-

не на урина. И дали „героизмът“ є ще спре 

съпруга є да си потърси любовница, която 

не е раждала естествено. 

– Има доказателства, че естествено-
то раждане е най-добрият начин за поя-
вата на бебето на бял свят. Но аз не апе-
лирам и не налагам мнение. Ти си тази, 
която се мъчи да ни убеди, че нормално-
то раждане е отживелица. Не можеш да 
сравняваш даването на живот с пране на 
дрехи на реката. Повтарям – когато се 
налага, съм за секциото. А що се отнася 
до мъжете – че си търсят любовници, – 
това е друга тема. Има мъже и мъже. Но 
един мъж на място никога не би изневе-
рил на жена си, защото тя е родила ес-
тествено. 

БЕЗ КОМЕНТАР
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Е
дна от причините, поради 
която жените предпочитат 
да раждат със секцио, почива 
на страха от болката и опа-

сенията, че естественото раждане 
би увредило по някакъв начин органи-
зма им. Кои са факторите, налагащи 
оперативно раждане? Могат ли бре-
менните сами да вземат решение за 
начина, по който да родят? Има ли 
рискове и евентуални проблеми след 
раждане с цезарово сечение? Отгово-
рите на доц. Виолета ДИМИТРОВА 
ще помогнат на бъдещите майки да 
се ориентират в темата. 

– Доц. Димитрова, могат ли бремен-

ните сами да вземат решение за на-

чина, по който да родят? 

– Не би трябвало начинът на раж-
дане да се определя единствено от 
желанието на бременната. В практи-
ката си съм срещала и двете крайно-
сти – настояване за цезарово сечение 
при липса на каквито и да било ме-
дицински съображения за това и об-

ратното, сериозни медицински показа-
ния за раждане чрез секцио (възраст-
на първескиня с едър плод в седалищ-
но предлежание например) и настоява-
не за вагинално раждане от страна 
на родилката. Бременните могат да 
изразяват своите предпочитания пред 
лекаря, но не би следвало сами да ре-
шават как да раждат. 

– Приемливо ли е, ако майката не 

иска да си развали фигурата с нор-

мално раждане, лекарят да се съ-

гласи на настоятелните є молби за 

раждане със секцио? 

– Страхът от болката и от раз-
валяне на фигурата не може да е 
фактор при взимане на решение за 
начина на раждане. Днес разполагаме 
с методи за изключително ефектив-
но обезболяване на раждането, които 
могат да се прилагат почти без огра-
ничения при всички бременни. Т. нар. 
епидурална анестезия напълно премах-
ва усещането за болка. Освен това 
не може да се каже, че след нор-
мално раждане фигурата се „разва-
ля“ повече, отколкото след раждане 
с цезарово сечение. Коремната стена 
се отпуска и разтяга не от начина 
на раждане, от самата бременност. 
С нарастване на матката, в която 
расте плодът, коремната мускулату-
ра се разтегля и след раждането ос-
тава отпусната. При прилагане на се-
кцио дори може да има по-сериозни 

последици за коремната стена, тъй 
като мускулатурата є допълнително 
се разтяга от ръцете на оператора, 
за да се извади бебето. След вагинал-
но раждане жената като цяло се въз-
становява по-бързо и с помощта на 
физически упражнения може по-бързо 
да укрепи коремната мускулатура.
 
– Раждането с цезарово сечение по-

малко рисковано и травмиращо ли е 

за бебето?

– Би могло да се предположи, че е 
така. Но и при раждане със секцио 
може да има трудности при изважда-
не на бебето. От друга страна, кол-
кото и парадоксално да изглежда, при 
планирано секцио, извършено, без же-
ната да е имала спонтанна родилна 
дейност, са по-чести проблемите с 
дихателната адаптация на новороде-
ното. Дори то да е съвсем доносено, 
може да се наложи престой в кувьо-
за. Доказано е, че за да „узрее“ бе-
лият дроб на бебето, е необходим и 
стимулът на естествено започнало-
то раждане.

– Може ли лекар да препоръча цеза-

рово сечение в ранен стадий на бре-

менността? 

– Това може да се стане в изключи-
телно редки случаи, когато са налице 
сериозни медицински индикации от са-
мото начало на бременността. Като 
например бременност с три плода или 

öåçàðîâîòî ñå÷åíèå

ОЦЕНКА НА РИСКА

СЕКЦИОТО

Визитка
Доц. д-р Виолета Димитрова, д.м.н., е АГ специалист в СБАЛАГ „Майчин дом“. Работи в облас-

тта на рисковата бременност и пренаталния скрининг и диагностика. Преподава на наши и 

чуждестранни студенти. 
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две и повече предишни раждания с це-
зарово сечение. Ако плацентата изця-
ло покрива вътрешния отвор на кана-
ла на маточната шийка и не се очак-
ва това да се промени (т.нар. пла-
цента превия), също се очертава сек-
цио. Но в преобладаващата част от 
случаите решението, какво да бъде 
раждането, се взима едва към края 
на бременността, а според някои спе-
циалисти – дори в хода на раждане-
то. Много от цезаровите сечения се 
правят поради несъвместимост меж-
ду таза на бременната и главичката 
на плода. Тази несъвместимост става 
ясна в хода на самото раждане. Зато-
ва аз съм много учудена, когато па-
циентка, бременна в трети или чет-
върти месец, каже: „Аз съм се раз-
брала с моя лекар, че ще раждам с 
цезарово сечение.“ Това е несериозно 
и медицински необосновано. 

– Какви според вас са мотивите на 

тези лекари?

– Не бих искала да коментирам ре-
шения на колеги, още повече че в го-
ляма част от случаите става въпрос 
за настояване от страна на самите 
пациентки. Ние, лекарите, понякога 
сме поставени пред много голям на-
тиск и силно настояване от страна 
на пациентките за раждане чрез се-
кцио. Лично аз съм привърженик на 
цезаровото сечение по медицински ин-
дикации. Понеже отстоявам тази по-
зиция, съм имала случаи, когато съм 
губила пациенти, защото съм отказ-
вала да се ангажирам с извършване на 
секцио без ясни показания. 

– Ин витро бременността налага 

ли раждане с цезарово сечение? Взи-

ма ли се предвид желанието на май-

ката, която е минала през много пе-

рипетии и за да има сигурност, на-

стоява за секцио?  

– Начинът на възникване на бремен-
ността сам по себе си не би трябва-
ло да е определящ за начина на раж-
дане. В много случаи пациентки, за-
бременели ин витро, раждат по ес-
тествен път при наличие на благо-
приятни условия за това. От дру-
га страна, в голяма част от тези 
случаи става въпрос за жени, кои-

то имат и други проблеми и показа-
ния за цезарово сечение. Много чес-
то бременността е двуплодна, с не-
правилно разположение на близнаците 
или с други усложнения. Освен това 
някои от тези жени имат дългогоди-
шен стерилитет или пък са в по-на-
преднала възраст. Така че в подобни 
случаи решението за раждане със се-
кцио се взима въз основа на комплекс-
ни показания. 

– Доколко възрастта е определяща 

за взимане на такова решение?

– Предполага се, че с напредване 
на възрастта в тъканите настъпват 
промени, които ги правят по-трудно 
податливи при раждане. Принципно е 
така, но когато се обмисля начинът 
на раждане, трябва да се вземат под 
внимание и индивидуалните особено-
сти на жената. Още повече ако же-
ната вече е раждала безпроблемно по 
естествен път. Ще се съгласите, че 
жените на една и съща възраст из-
глеждат различно: някои са видимо 
по-млади, а други – не. По същия на-
чин и тъканите им са в различно със-
тояние. Процентът на жените, кои-
то раждат над 35-годишна възраст 
(т.е. по дефиниция са „възрастни“), 
нараства непрекъснато. Но това не 
означава, че във всички такива случаи 
трябва да правим секцио.  

– Вярно ли е, че след прилагане на це-

зарово сечение по-често се наблюда-

ва стерилитет?

– Винаги когато има оперативна ин-
тервенция, би могло да се очаква ус-
ложнение. А при цезаровото сечение 
усложненията в следродилния пери-
од по принцип са повече, отколкото 
след вагинално раждане. Едно от тях 
може да бъде инфекция на матката. 
Естествено е, че след това могат 
да се очакват и късни последици. Се-
кцио, преминало без усложнения обаче, 
не е свързано с повишен риск за вто-
ричен стерилитет. 

– Кои са другите рискове, които 

крие оперативното раждане?

– На първо място, това са непо-
средствените рискове, свързани със 
самата операция и анестезията. На-
пример по-голямата кръвозагуба, въз-
можността за поглъщане на стомаш-
но съдържимо (при обща анестезия), 
увреждания на съседни на матката 
органи, затруднена дихателна адапта-
ция на новороденото при планово се-
кцио. На второ място, това са рис-
ковете, свързани със следоперативния 
период. За инфекциите на матката 
вече стана дума. Възможни са тром-
бози, емболии, инфекции на самата 
оперативна рана. И на трето мяс-
то – има рискове в дългосрочна перс-
пектива, за които като че ли най-
малко се мисли. Често срещано е на-
пример предлежанието на плацентата 
при следваща бременност. Възможно 
е тя да проникне по-дълбоко от оби-
чайното, което води до кръвотече-
ния при следващо секцио. Има риск и 
от спонтанно разкъсване на матка-
та при следващо раждане. Възможно 
е следваща бременност да се развие 
изцяло на мястото, където матката 
е била срязана и зашита. Може да се 
развие ендометриоза на цикатрикса 
и да има смущения в менструацията 
(обилна, продължителна). 

– Как раждат жените в чужбина? 

Като че ли там модата на цезаро-

вото сечение отмина? 

– Страните не могат да се обеди-
нят под общ знаменател. Много се 
коментира фактът, че в Холандия 
голям процент от жените раждат у 
дома. Т. е. на тях изобщо не им ми-
нава през ума да настояват за цеза-
рово сечение. В тази страна обаче 
има вековна традиция, обуславяща на-
гласата на бременните. Има и отлич-
на инфраструктура, осигуряваща бърз 
достъп в рамките на минути до бол-
ница в случай на усложнения. Най-ни-
сък е процентът на цезаровите се-
чения в скандинавските страни, къ-
дето успоредно с това резултати-
те за плода и новороденото (т.нар. 

МНОГО ОТ ЦЕЗАРОВИТЕ СЕЧЕНИЯ СЕ ПРАВЯТ 
ПОРАДИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ТАЗА НА БРЕМЕННАТА 

И ГЛАВИЧКАТА НА ПЛОДА. ТАЗИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ 
СТАВА ЯСНА В ХОДА НА САМОТО РАЖДАНЕ.

СЛЕД СЕКЦИО ПЕРИОДЪТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОПРЕДЕЛЕНО Е 
ПО-ДЪЛЪГ, ОТКОЛКОТО ПРИ НОРМАЛНО ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ. 

ВСЕ ПАК СТАВА ВЪПРОС ЗА ОПЕРАТИВНА КОРЕМНА ИНТЕРВЕНЦИЯ.
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перинатална смъртност) са по-добри 
от тези в страни с много по-висок 
процент цезарови сечения. Това е до-
казателство, че върху изхода на бре-
менността влияе не само начинът на 
раждане, а и много други фактори. В 
САЩ ражданията с цезарово сечение 
са около 25%, а в някои страни на 
Латинска Америка процентът е мно-
го по-висок. 

– Какъв е процентът на смърт-

ност при ражданията с цезарово се-

чение, сравнен с този при нормално-

то раждане?

– Не поставяте коректно въпроса. 
Защото голяма част от жените, ко-
ито раждат с цезарово сечение, имат 
много сериозни медицински показания 
да бъдат оперирани. И ако при тях 
настъпи неблагоприятен изход, то е 
не заради това, че са родили със се-
кцио, а е заради причината, която е 
довела до него. Такива причини могат 
да бъдат предлежание на плацента 
или преждевременното є отлепване, 
тежка преекламсия или съпътстващо 
заболяване на жената. Ако трябва да 
говорим с езика на цифрите, мога да 
дам пример с едно проучване, напра-
вено в САЩ в края на 80-те години 
на ХХ век. Анализът на 1 млн. раж-
дания, 100 хиляди от които с цеза-
рово сечение, показва, че майчината 
смъртност при вагинално раждане е 
с около 4,5 пъти по-ниска, отколко-
то при раждане със секцио (9,8% сре-
щу 40%). 

– Какви са проблемите след цезаро-

во сечение? Колко време след това 

се възстановява родилката?

– След секциио периодът на възста-
новяване определено е по-дълъг, от-
колкото при нормално вагинално раж-
дане. Все пак става въпрос за опера-
тивна коремна интервенция. Колкото 
и да е щадяща и безпроблемна тя, 
колкото и перфектна да е техниката 
на опериращия, все пак това е опе-
рация. Времето за възстановяване е 
много индивидуално, зависи от нагла-
сата на жената, от нейното общо 
здравословно състояние.

– Кога жените, родили с цезарово 

сечение, могат да забременеят от-

ново?    

– Желателно е следващата бремен-
ност да се планира така, че между 
двете раждания да има интервал най-

малко две години. 

– При първо раждане със секцио на-

ложително ли е второто раждане 

да е отново със секцио?

– Зависи от индикациите и от кон-
кретната ситуация. Би могло и при 
второто цезарово сечение всичко да 
мине нормално, но трябва да са ми-
нали поне 2 години от първата опе-
рация и разрезът на матката да е 
бил напречен, в най-ниската є част 
(т.нар. истмико-трансверзално се-
кцио). В някои специфични случаи оба-
че се използва друга техника, която 
не позволява следващото раждане да 
стане по естествен път. Но тези 
случаи са сравнително малко. 
 
– Какви са предимствата на плани-

раното цезарово сечение?

– Каквито и на всяко планирано 
нещо. Медицинският екип е бодър и 
работоспособен, майката също е мак-
симално мобилизирана. Има достатъч-
но наличен персонал през деня, няма 
„логистични“ трудности, изненадите 
са минимални. А през нощта е физи-
ологично да се почива и организмът 
е настроен за това. Доказано е, че 
към 3.00 ч. след полунощ количество-
то на хормоните, които държат ор-
ганизма буден, е минимално. Затова, 
колкото и да сме тренирани, през 
деня се чувстваме по друг начин. В 
нашата професия обаче не може да 
се чака и спешните случаи нерядко са 
през нощта.

– Тъй като има тенденция младите 

АГ лекари да водят раждане пре-

димно със секцио, на кого старото 

поколение АГ специалисти ще пре-

дадат опита си за естествено раж-

дане?

– Има такава тенденция и тя е ха-
рактерна не само за нашата страна. 
Преди няколко години участвах в го-
лям конгрес по перинатална медици-
на, където беше изнесен фактът, че 
настъпва деквалификация на лекарите 
акушер-гинеколози. Поради увеличаване 
на ражданията с цезарово сечение в 

световен мащаб относителният дял 
на опитните специалисти, които мо-
гат да водят вагинално раждане, на-
малява. На фона на общо намалялата 
раждаемост през последните 20 го-
дини у нас и на високия процент на 
цезарови сечения общият брой паци-
енти, които раждат нормално, е зна-
чително по-малък от преди. Естест-
вено е, че при тази ситуация има 
по-малка възможност за обучаване на 
специализантите за вагинално водене 
на раждането. На въпросния конгрес 
се чу и едно куриозно предложение 
– здравноосигурителната система да 
започне да плаща повече за нормално 
раждане, за да се стимулират здрав-
ните институции и лекарите. Прак-
тиката показва обаче, че ограничава-
нето на секциото не може да стане 
с административни мерки. 

– Смятате ли, че майките са дос-

татъчно информирани за предим-

ствата на вагиналното раждане? 

Правят ли се просветителски кам-

пании? 

– Някои пациентки са добре инфор-
мирани по проблемите на бременност-
та и раждането, а други не са. По-
някога обменят помежду си не много 
точна информация, а би трябвало, ако 
нещо ги вълнува, да се обърнат към 
лекаря си. Той би могъл компетентно 
и по най-подходящ начин да отгово-
ри на въпросите им. Списания като 
вашето също биха могли да играят 
роля в това отношение. Скептична 
съм към „организираните“ мероприя-
тия. Защото всеки случай е уникален 
и трябва да се разглежда индивидуал-
но. Разбира се, трябва да подчертая, 
че тогава, когато има медицински ин-
дикации за назначаване на цезарово се-
чение, не би могло да се робува непре-
менно на идеята раждането да стане 
вагинално. Винаги трябва да се тър-
си разумният баланс и винаги трябва 
да се говори за съотношението цена 
към полза (и материална, и морална). 
Затова трябва да сме много внима-
телни в тази преценка. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимка BeLIGHT STUDIO

ВИНАГИ КОГАТО ИМА ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ, БИ МОГЛО 
ДА СЕ ОЧАКВА УСЛОЖНЕНИЕ. А ПРИ ЦЕЗАРОВОТО СЕЧЕНИЕ 

УСЛОЖНЕНИЯТА В СЛЕДРОДИЛНИЯ ПЕРИОД ПО ПРИНЦИП СА ПОВЕЧЕ, 
ОТКОЛКОТО СЛЕД ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ. ЕДНО ОТ ТЯХ 

МОЖЕ ДА БЪДЕ ИНФЕКЦИЯ НА МАТКАТА.
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С цвят на къпина, 
шафран или канела...

Eсен в
МОДАМОДАМОДА модерни

тонове
Ще ви покажем как модерните 
за сезона цветове се комбинират 
идеално със сивото, кафявото 
и кремавото.

ЗАИМСТВАНО ОТ БЕЛГИЙ-

СКИЯ ДИЗАЙНЕР ДРИС ВАН 

НОТЕН: бонбонено розовото 

се съчетава добре с млеч-

но сиво (като цвета на гу-

гутката) или карамелено 

кафяво. 

ОЩЕ ЕДИН ТРИК, НАУЧЕН 

ОТ БЕЛГИЕЦА: изчистената 

кройка на дрехите дава въз-

можност на светлите цве-

тове да изпъкнат и „блес-

нат“ по-добре. Светлоси-

нята жилетка се съчетава 

перфектно с бронзово кафя-

вия панталон 7/8 и пастелно 

розовата чанта тип торба.

ТЪМНОКАФЯВО + СИВО-

СИНЬО + ЖЪЛТО Тъмно-

кафявото кожено сако от 

напа с А-кройка и 3/4 ръка-

ви е асамблирано оригинал-

но със сиво-синкав ангор-

ски пуловер с лодка декол-

те и пастелно жълта ко-

жена пола тип молив. Жъл-

тият шал е допълнителна 

закачка.

КРЕМАВО И СИВО 

Кремаво яке в 

стил от 60-те го-

дини в съчета-

ние с тъмносиво 

фино плетено поло 

и панталон с ръб 

(като тези, кои-

то носеше Марле-

не Дитрих) в цвят 

шафран (или цвят 

горчица, ако пред-

почитате).
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КЛАСИЧЕСКО СИВО МАНТО от мохер в съчетание с коралово червено. Коралово 

червени може да са само аксесоарите – колан, бижута и... лак за нокти.

СТРАНЕН МИКС 

Късо, уширено 

сако със стол яка, 

рипсен пуловер от 

мерино с прилеп 

ръкави и широк ко-

лан – идеалният 

тоалет за все-

ки ден. Цветове-

те са боровинково 

(може и къпиново), 

смесено с мал-

ко зелено-синьо и 

бронзово кафяво. 

Важно е да улучи-

те нюансите.

СИНЬО-ЗЕЛЕНО, КО-

РАЛОВО ЧЕРВЕНО И 

ГРАФИТЕНО СИВО 

Сатенената блуза в 

коралово червено се 

комбинира добре със 

синьо-зелена (може 

и тъмнозелена) дъл-

га жилетка и права 

мохерна пола в тъм-

носиво.

ОРИГИНАЛНО СЪЧЕТАНИЕ Плетено яке с 3/4 ръкави в тъмносиво или черно, копринена туника в 

къпинов цвят с къс ръкав и тесен графитено сив вълнен панталон с две коси фалти отпред (вж. 

снимката) – нещо по-оригинално за новия моден сезон.
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Г
абриел е бедно сираче от про-
винцията, което невъзмутимо 
използва мъжете, за да се добе-
ре по-близо до мечтания Париж. 

Двама от тези мъже ще се окажат 
съдбовни за бъдещата є кариера на 
световноизвестен дизайнер. 
Митичният стил Chanel е отраже-

ние на своенравния характер на Коко, 
на нейната различност. Първият го-
лям успех на Шанел е нейната 

СЛАМЕНА ШАПКА 
която е далеч по-скромна и далеч не 
толкова натруфена в сравнение с мо-
дерните за ония времена шапки. „Как 
могат да мислят с това на главите 
си!“ – се пита тя.
Звездата от „Невероятната съд-

ба на Амели Пулен“ актрисата Одри 

Тоту доста напомня по външен вид 
на известната дизайнерка и затова е 
избрана да играе главната роля във 
филма. И двете имат изключител-
но силен дух, високи скули, порцела-
ново бяла кожа и предпочитат къси 
прически. 
Самият Карл Лагерфелд казва, че 

ТОТУ Е „ЕДНА ИСТИНСКА ШАНЕЛ“ 
Гуруто на Chanel прави голяма част 

от костюмите във филма по ски-
ци на дизайнерката Катрин Летерие. 
„Шанел има уникален стил. Исках да 
покажа колко много той се е различа-
вал от този на останалите дизайне-
ри през онези години – обяснява Ле-
терие. – В модата всеки дизайнер си 
има своя линия, предпочитан цвят и 
материя. Стилът Chanel се отлича-

ва с кройките си, с използването на 
еластични материи и със 

СЪВЪРШЕНАТА СИ ИЗЧИСТЕНОСТ 
Костюмите, създадени за филма, 

трябваше да съответстват на точ-
ните модни стандарти“ – продължа-
ва тя. Летерие представя и как спо-
ред нея Шанел е родила своите две 
брилянтни идеи – за култовите раи-
рани моряшки пуловери и за дамската 
чанта Chanel. 
Режисьорката Ан Фонтейн твърди, 

че изчистеността и минимализмът, 
които определят оригиналността на 
дизайна на Шанел, са повлияни от ня-
колко неща: „На първо място, е архи-
тектурата на абатството в Обазин, 
където Шанел прекарва седем години. 
Коко се вдъхновява и от дрехите на 

В стил

ЦЕЛИ ТРИ ФИЛМА ЗА ЖИВОТА НА ЛЕГЕНДАРНАТА ДИЗАЙНЕРКА СЕ ПОЯВИХА САМО В РАМКИТЕ НА ЕДНА ГОДИНА. 
„КОКО ПРЕДИ ШАНЕЛ“ ОБАЧЕ НЕ Е ТИПИЧНИЯТ БИОГРАФИЧЕН ФИЛМ. РЕЖИСЬОРКАТА АН ФОНТЕЙН 
ПРЕДСТАВЯ ИЗРАСТВАНЕТО И ГОДИНИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ГАБРИЕЛ ШАНЕЛ, ПРЕДИ ТЯ ДА ОСЪЗНАЕ БЛЯСКАВАТА СИ СЪДБА. 

ЛМА ЗА ЖИВОТА НА ЛЕГЕНДАРНАТА ДИЗАЙНЕРКА СЕ ПОЯВИХА САМО В РАМКИТЕ НА ЕДНА ГОДИНА.
ШАНЕЛ“ ОБАЧЕ НЕ Е ТИПИЧНИЯТ БИОГРАФИЧЕН ФИЛМ. РЕЖИСЬОРКАТА АН ФОНТЕЙН 

ВАНЕТО И ГОДИНИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ГАБРИЕЛ ШАНЕЛ, ПРЕДИ ТЯ ДА ОСЪЗНАЕ БЛЯСКАВАТА СИ СЪДБА.
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монахините и на пансионерите с тех-
ните бели ризи и черни поли. Беше 
важно да визуализирам малкото моми-
че в тази среда. Исках да се придър-
жам към строгостта с тези доми-
ниращи черни и бели цветове, които 
ще станат квинтесенцията на сти-
ла на Шанел. По-късно я виждаме как 
добавя бяла яка и бели маншети от 
мъжка риза към една от роклите си. 
Постепенно известната 

МАЛКА ЧЕРНА РОКЛЯ 
е започнала да се оформя в съзнание-
то є и ще се превърне в отличител-
на за работата є като дизайнер.“ 
Извор на вдъхновение е и любовни-

ят живот на Шанел и по-специално 
отношенията є с Бой Капел – млад 
англичанин, който пръв повярвал във 

възможностите є. Той осигурява сред-
ствата за основаването на първия є 
бутик и въпреки честите му изневе-
ри тя го нарича „любовта на живо-
та ми“. Трагичната му смърт обаче 
бележи живота є. „След като загубих 
Капел, загубих всичко“ – казва Шанел 
и се посвещава изцяло на работата 
си като дизайнер. Дали малката черна 
рокля не е била замислена за самата 
нея – жена, белязана от самотата? 
„Реших да свържа модата є с ней-

ния живот, особено след трагичния 
инцидент с Бой Капел – обяснява 
Фонтейн. – Има някаква красота в 
начина, по който този драматичен 
момент я подтиква 

ДА СЕ ВЛЮБИ В ЧЕРНОТО 
нейния култов цвят. Тази връз-

ка дава прочувствено измерение на 
нейните дрехи, при положение че по 
принцип една дреха не притежава 
такива качества. Сублимният мо-
мент за една дреха настъпва,когато 
някой я облече. Дрехите на Шанел 
са лесни за носене. Свободата е 
това, което тя предлага на же-
ните.“
Коко Шанел наистина допринася за 

освобождаването на женския гарде-
роб, като „изхвърля“ от него корсе-
та и „подрежда“ вътре дрехи и аксе-
соари, заети от мъжкия гардероб. А 
филмът за ранните є години може да 
ви подтикне да родите ценни идеи, 
когато решите да попълвате вашия 
есенно-зимен гардероб.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки „Форум филм“

Кадри от филма „Коко преди Шанел“ с Одри Тоту
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© Dmitry Myakishev – 123rf.com

О
тношението към собствената 
ни външност се променя в за-
висимост от това, дали сме на-
саме със себе си, или сред хора. 

Като част от социума всеки от нас 
спазва определени правила на приличие 
и внимава как изглежда. Но има хора, 
които не се отпускат да изглеждат 
както и да е дори когато са сами 
вкъщи. Както впрочем и такива, ко-
ито дори и в обкръжението на други 
хора си позволяват да изглеждат по-
небрежно от допустимото. 
„Никога не съм разбирала тези, кои-

то си позволяват да изглеждат как-
то и да е. Аз винаги се грижа за 
това маникюрът ми да е в „изправ-
ност“, дрехите ми да са чисти, из-
гладени и добре съчетани, косата ми 
е да е подредена в прическа. Полагам 
тези грижи всеки ден. Колегите ми 
намират, че съм прекалено претенци-
озна, близките ми – че съм 

ПОБЪРКАНА НА ТЕМА ВЪНШНОСТ 
Някои от приятелите ми смятат, 

че начинът, по който изглеждам, под-
хожда повече на фестивала в Кан, 
отколкото на кварталното ни кафе-
не.“ Това е Габриела. 
Димитрина изглежда по коренно про-

тивоположен начин. Винаги ходи с ши-
роки дънки и размъкнати тениски, ко-
ито напълно скриват хубавите є фор-
ми. Признава, че когато се замисли 
за това, осъзнава, че е абсолютна 
противоположност на собствената си 
майка – ефектна жена, която и на 60 
години е самото въплъщение на еле-
гантността. 
Вероятно Димитрина страда от 

комплекса, че е невъзможно да по-
стигне майчиния идеал, и сигурно за-
това се е отдала на стремежа 

ДА ИЗГЛЕЖДА 
НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО 

пък дано това означава да изглежда 
добре. Философията на жени като 
нея е: „Всеки, който иска да узнае 
нещо за мен, няма да го намери в на-
чина, по който изглеждам. Трябва да 
го потърси в моя вътрешен свят.“ 
Формулата „Аз съм такава, каквато 

съм, независимо дали това ви харесва 
или не“ означава, че цялата работа 
по общуването между вас и другия 
човек се пада на другия. Нежелание-
то ви да упражнявате каквото и да 
е усилие за усъвършенстване на външ-
ността си може да създаде впечатле-
ние, че се отказвате да се харесвате 

на другите, а това означава и че 

НЕ СЕ СМЯТАТЕ ЗА СЪПЕРНИЦА 
НА ДРУГИТЕ ЖЕНИ 

Докато перфекционистката се 
стреми да свали килограми и да при-
веде тялото си в манекенски вид, 
привърженичката на „непринуденост-
та“ се радва на телесната си функ-
ционалност. Колкото по-малко кон-
тактуваме със собственото си тяло, 
толкова по-неспособни ще сме да го 
видим обективно – такова, каквото 
е. Именно фалшивата представа за 
собственото тяло или отсъствието 
въобще на такава ни принуждават да 
клоним или към едната, или към дру-
гата крайност – на хора, прекале-
но загрижени за външността си, или 
на такива, на които не им пука за 
външния вид. Но и прекаленото вни-
мание към външността, и демонстра-
тивното пренебрежение към нея гово-
рят за изопачена представа за собст-
веното ни тяло. Затова то изглеж-
да или прекалено излъскано, обгрижено 
и изложено на показ, или пък добре 
скрито под широки, размъкнати дре-
хи. И в двата случая човек пренебрег-
ва реалните физически и емоционални 
„съставки“ на личността си. 

ЛИЧНОСТТА 

ВЪНШНОСТТА
ИЛИ ЗА НЕ(ЖЕЛАНИЕТО) 

ДА СЕ ХАРЕСВАШ

ЧОВЕК, КОЙТО НЯМА 
ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА 
ВЪНШНИЯ СИ ВИД, МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН КАТО 

ЕСТЕСТВЕН И ЗАДЪЛБОЧЕН, 
А ОНЗИ, КОЙТО ПРОЯВЯВА 
ПРЕКАЛЕНО ЖЕЛАНИЕ ДА 

ИЗГЛЕЖДА ДОБРЕ – КАТО 
ПЕРФЕКЦИОНИСТ, НО И КАТО 
ПОВЪРХНОСТЕН. НИТО ЕДНО 

ОТ ДВЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБАЧЕ НЕ БИВА ДА СЕ 

ПРИЕМА ЗА ЧИСТА МОНЕТА.
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Е, какво да направим? Да се отпус-
нем или да започнем да полагаме пове-
че усилия, за да изглеждаме добре? 
Цялата работа е в това „малко“. За 

да постигнем по-обективна самооцен-
ка, трябва наистина да формулираме 
причините за клоненето ни към една-
та или към другата крайност. 

ЧУЖДОТО МНЕНИЕ 
винаги е имало огромно влияние вър-
ху изграждане на самооценката ни 
и няма да сбъркаме, ако го посочим 
като основна причина за попадането 
ни в едната или в другата катего-
рия хора. И страстта към постигане 
на съвършенство, и склонността към 
„естествен“ външен вид са признаци 
за силна зависимост от мнението на 
околните. Преувеличаването на значе-
нието на външността издава прека-
лена зависимост от чуждото мнение 
още от ранна детска възраст. Май-
ката е първият човек, който помага 

на детето да изпита удоволствие от 
това, че околните го харесват. Така 
то постепенно започваме да изпитва 
и удоволствие от това, че само себе 
си харесва. 
Когато отделяме на външния си вид 

прекалено или недостатъчно внима-
ние, това почти сигурно означава, че 
някъде дълбоко в душата си сме се 
съмнявали, че сме били за майката 
център на вселената (за по-дълъг или 
за по-кратък период). Тоест усъмни-
ли сме се, че тя ни е харесвала дос-
татъчно. 
Излиза, че и непрекъсната демонстра-

ция на безукорна външност, и пълни-
ят отказ от грижи за външността 
са симптоми за наличието на 

ПСИХОЕМОЦИОНАЛЕН 
ДИСКОМФОРТ 

които, както се досещате, имат сво-
ите корени в детството. 
Перфекционистите са принудени да 

полагат непрекъснати усилия за външ-
ния си вид, а пренебрегващите външ-
ността си – да полагат усилия да де-
монстрират, че не им пука как из-
глеждат. И в двата случая това води 
до тревожност.
Перфекционизмът, породен от тре-

вожност, води до още по-голяма тре-
вожност. За да бъдеш винаги на ниво, 
е необходимо нито за минута да не 
губиш контрол над себе си. В дейст-
вителност перфекционистът се стре-
ми не само да очарова другите, но и 
да успокои себе си. Като контролира 
своята външност, той се надява да 
контролира и своите емоции и сек-
суални желания. С други думи, това, 
което представлява неговата власт и 
представлява опасност за него. 
Психоемоционалният дискомфорт на 

пренебрегващите външността си в 
повечето случаи произтича от реално 
ниската самооценка, от лошото от-
ношение към самия себе си. Някъде в 
дъното на душата си тези хора са 
убедени, че не заслужават дори една 
добра дума. Много от тях дори са 
суетни, но се преструват, играят ня-
каква игра, в дъното на която стои 
болката на това особено самоотрича-
не. Специалистите са убедени, че ис-
тината е някъде по средата между 
тези две крайности, които са причи-
на за много стрес и страдания. 

РАВНОВЕСИЕТО

може да бъде постигнато, ако започ-
нете да се движите по пътя на мал-

ките промени. Както във всичко дру-
го, и тук най-важна е първата стъп-
ка, първата малка промяна, която ще 
ни отведе към голямата освобожда-
ваща ни промяна. Точно за тази мал-
ка първа стъпка разказва 36-годиш-
ната Лидия: „По съвет на приятел-
ки се подстригах късо. Това беше ге-
ройство от моя страна – простих 
се с дългата коса, която отглеж-
дах от ученическите си години. По-
сле се реших да променя тъмнорусия 
си естествен цвят на косата на ка-
фяв. Едно желание не ме напускаше 
цяла седмица, след като се боядисах 
– исках да се скрия някъде. Защо ли? 
Защото всички комплименти, които 
получавах, ме заставяха да не правя 
нищо друго, освен да съжалявам за из-
губената си незабележимост. Но една 
сутрин се погледнах в огледалото и 
видях, че изглеждам... красива. За пър-
ви път в живота си харесах отра-
жението си в огледалото. Това бе го-
лямата промяна – не на външността 
ми, а на личността ми. Тя ми донесе 
усещането за вътрешна лекота и же-
ланието да се отнасям по-внимател-
но към начина, по който изглеждам 
от тук нататък.“ 

В помощ на тези, 
които внимават 
как изглеждат

Като начало е добре да станете поне с пет 

процента по-малко отговорни към своята 

външност. С други думи, това означава да 

си позволявате повече волности и да допус-

кате някои несъвършенства по отношение 

на някой детайл. Например можете да об-

лечете ризата, която е с по-голямо декол-

те или е в цвят, който вече не е модерен, 

но пък е дрехата, в която вие наистина се 

чувствате добре. Колко хубаво е, че сте се 

решили да го направите, ще разберете, ко-

гато усетите одобрението на околните. 

Стъпка по стъпка и волност по волност – 

това е формулата, която ще ви помогне да 

се избавите от постоянното безпокойство 

за това, как изглеждате. 

В помощ на тези, 
които НЕ внимават 
как изглеждат  

„Това нищо няма да промени!“, „Харесвам се 

и такава!“, „Важна е личността, а не външ-

ността!“ 

Като начало подложете тези аргументи 

на сериозна преоценка. На какво са осно-

вани тези ваши убеждения? Отдавна ли са 

възникнали и коя фигура от вашето мина-

ло може да ги е провокирала? Какви ползи ви 

носят те? Ако успеете постепенно да се 

освободите от тези си убеждения, те пък 

постепенно ще отстъпят място на нови 

мисли и възгледи и на ново, по-позитивно от-

ношение към вас самите. 
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А
лергията е болест на 
цивилизацията и кол-
кото по-силно развита 
индустриално е една 

страна, толкова повече ней-
ни поданици са подвластни 
на алергиите. Напоследък 
все по-настоятелно специа-
листите се опитват да ни 
внушат, че профилактика-
та на тази модерна болест 

трябва да бъде грижа не 
само на тези, които внима-
ват за здравето си, но и на 
тези, които полагат усилия 
за красотата си.

АЛЕРГИЯТА КЪМ 
КОЗМЕТИКА 

възниква по същите причи-
ни, поради които и алер-
гията към храни. Попадай-

ки в организма, някои ве-
щества (като белтъчините, 
съдържащи се в микробите 
например) провокират имун-
ната система да „отвърне 
на удара“.

ЗАЩО ОРГАНИЗМЪТ ДОПЪЛВА 
СВОИТЕ СОБСТВЕНИ БЕЛТЪЧИНИ, А 
СЛЕД ТОВА ГИ АТАКУВА ЧРЕЗ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА АНТИТЕЛА, УЧЕНИ-
ТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ ЗНАЯТ. НАУКАТА 
НЯМА ОТГОВОР НА ВЪПРОСА, ЗАЩО 
АЛЕРГИИТЕ НЕ СЕ РАЗВИВАТ ПРИ 
ВСИЧКИ ХОРА, А САМО ПРИ НЯКОИ.
Независимо от начина, по 
който алергенът (веще-
ството, което предизвиква 
алергията) постъпва в ор-
ганизма – през кожата или 
през устата, – той води до 
едни и същи последици.  
Когато говорим за алер-

гични реакции на кожата, 
трябва да правим разлика 
между обикновения контак-
тен дерматит и 

АЛЕРГИЧНИЯ ДЕРМАТИТ

При първия симптомите се 
появяват веднага или много 
скоро след първия контакт 
с възбудителя на алергия-
та, а площта на поражени-
ето съответства на пло-
щта на контакта. Алергич-
ният дерматит не се раз-
вива веднага. За да възникне 
алергична реакция (сенсиби-
лизация), трябва да минат 
няколко седмици от първия 

контакт с възбудителя. 

РЕАКЦИЯТА НА КОЖАТА ПОД ФОР-
МАТА НА ВЪЗПАЛЕНИЕ, СЪРБЕЖ 
ИЛИ ПАРЕНЕ НЕ СЪОТВЕТСТВА НА 
ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ДЕЙСТВИЕТО 
НА ВЪЗБУДИТЕЛЯ, А ПЛОЩТА НА 
РАЗДРАЗНЕНИЯ УЧАСТЪК МОЖЕ ДА 
ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ЗОНА-
ТА НА КОНТАКТА.
Първата крачка при лече-

нието на обикновения дер-
матит е прекратяването на 
действието на дразнителя. 
За да бъде излекуван алергич-
ният контактен дерматит, 
трябва да разберем кой е 
алергенът, за да сведем кон-
такта с него до минимум.

КОЗМЕТИЧНИ АЛЕРГЕНИ

Кои точно вещества в 
козметичните продукти мо-
гат да провокират алергия? 
Колкото по-просто е едно 
вещество по състав, тол-
кова по-малки са шансове-
те то да доведе до алергич-
на реакция. Белтъчините и 
мазнините, както и техни-
те производни (мукополиза-
харидите например) се явя-
ват най-сложните органични 
съединения. Често алергии-
те възникват като реакции 
на консервантите, оцвети-
телите, ароматизаторите и 
биологично активните ком-
поненти. Колкото по-силно 
и хубаво ухае козметиката, 
толкова повече са аромати-

ПРОДУКТЪТ Е ХИПОАЛЕРГИЧНО ТЕСТВАН...ПРОДУКТЪТ Е ХИПОАЛЕРГИЧНО ТЕСТВАН...
ВЕЧЕ СТЕ ЧЕЛИ МНОГОКРАТНО ТОЗИ НАДПИС ВЪРХУ 
ОПАКОВКАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, 
КОИТО ИЗПОЛЗВАТЕ. НО ЗАПИТВАЛИ ЛИ СТЕ СЕ КАКВО 
ТОЧНО ОЗНАЧАВА ТОЙ?

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ
 Избягвайте козметиката в ярки цветове, а също и средствата с подозрително дълъг срок на годност. 

 Не купувайте нова козметична серия, ако не сте я тествали предварително върху малък участък от 

кожата си. Козметиката за тяло можете да изпробвате на сгъвката на лакътя. Тази за лице – зад уши-

те. 

 Старайте се да използвате козметика само на една фирма.

 Смяната на марките козметика няма да ви помогне, ако не знаете кой точно е алергенът, който ви 

създава проблеми. Старайте се да използвате козметика на една и съща фирма, срещу която кожата ви 

не „протестира“.

 Не загребвайте крема с пръст от кутийката, а с шпакличка за еднократна употреба.

 При нанасяне на дневния крем върху лицето избягвайте зоните около очите. 

 Не използвайте продукти с високо съдържание на спирт. Те изсушават и дразнят кожата и благопри-

ятстват лесното навлизане на алергените. 

 Има парфюми, които могат да повишат фоточувствителността на кожата ви, и затова не си пръс-

кайте парфюм, ако сте тръгнали към плажа или солариума. 

 Не използвайте върху лицето си козметика за тяло.
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заторите в нея. 

АНИЛИНОВИТЕ ОЦВЕТИТЕЛИ В 
ЧЕРВИЛАТА, МЕТАЛНИТЕ СОЛИ 
(ХРОМНИ, СРЕБЪРНИ И НИКЕЛО-
ВИ) В СЪДЪРЖАНИЕТО НА МО-
ЛИВИТЕ ЗА ОЧИ И СПИРАЛИТЕ ЗА 
МИГЛИ СА НАЙ-АЛЕРГЕННИТЕ СЪС-
ТАВКИ В КОЗМЕТИКАТА. 
Оттук следва и логични-

ят въпрос, защо 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
предлагат козметика с точ-
но тези съставки? Исти-
ната е, че концентрацията 
на гореизброените е винаги 
в норма, защото производ-
ствата са лицензирани. Друг 
е въпросът, че нормите са 
ориентирани към здравите 
хора. Затова потребители-
те, които са склонни към 
алергични реакции, трябва да 
избират само хипоалергично 
тествани козметични проду-
кти. Но и с тези продукти 
трябва да внимавате.

И ХИПОАЛЕРГЕННАТА КОЗМЕТИ-
КА СЪЩО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА 
НЕПРЕДСКАЗУЕМИ АЛЕРГИЧНИ РЕ-
АКЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ 
Е СЪЗДАДЕНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРА-
НИ ГРИЖИ.
Това обаче не означава, че 

хипоалергенната козметика 
е мит. В нея не участват 
съставки, които от ста-
тистическа гледна точка 
са често срещани алергени, 
но от друга страна, прак-
тически всички вещества 
в природата са потенциал-
ни алергени освен неорганич-
ните сода и сол. Ето защо 
хипоалергенната козметика 
не е панацея срещу алергии-
те, тя просто намалява ри-
ска от появата им, защото 
не съдържа ароматизатори, 
оцветители и консерванти. 
Съответно тази козметика 
не притежава силен аромат, 
ярък цвят и не може да се 
съхранява дълго. 
Но ако едно козметич-

но средство съдържа мал-
ко вредни вещества, това 
не означава автоматич-
но, че то е полезно. Както 
при всяка друга козметика, 
действието и на хипоалер-
генната се определя от ка-

чеството на съставките, 
производството и марката. 

НА ОПАКОВКАТА 
на хипоалергенното козме-
тично средство има подроб-
но описание на съставките, 
което ще ви даде възмож-
ност да се убедите, че по-
тенциално опасният за вас 
алерген не е в този про-
дукт. 

ТОВА ОЗНАЧАВА НЕ САМО ЧЕ НЯМА 
ДА СЕ ИЗПРИЩИТЕ ОТ ВЪПРОСНИЯ 
КРЕМ ИЛИ ГЕЛ, НО И ЧЕ ТОЙ ЩЕ 
ВИ ПОМОГНЕ ЗА ТОВА, ЗА КОЕТО Е 
ПРЕДНАЗНАЧЕН. 
Ще опъне бръчките ви на-
пример. Хипоалергенната и 

НАТУРАЛНАТА КОЗМЕТИКА 
не са синоними. Естествено, 
козметичните средства с 
по-кратък срок на годност 
съдържат натурални консер-
ванти като сорбинова кисе-
лина и пчелен восък, а аро-
матизаторите им не са син-
тетични, а са във вид на 
натурални етерични масла. 

ХИПОАЛЕРГЕННАТА КОЗМЕТИ-
КА ИЗИСКВА СПЕЦИФИЧНИ УСЛО-
ВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ. КАКТО Е ИЗ-
ВЕСТНО, С ВРЕМЕТО, КОГАТО В НЕЯ 
ПОПАДНАТ ВЪЗДУХ И БАКТЕРИИ, 
СЪСТАВЪТ Є СЕ ПРОМЕНЯ.
Хората с повишена чувст-

вителност на кожата (ко-
ето означава и повишена 
чувствителност към алер-
гии) е най-добре да използ-
ват тази козметика само 
през първата половина на 
обявения върху етикета є 
срок на годност. Препоръ-
чително е натуралните коз-
метични продукти да бъдат 
съхранявани на стайна тем-
пература или в хладилник 
(но само в случаите, кога-
то това е изрично изисква-
не). Също така ако на опа-
ковката е написано, че мас-
ката например трябва да се 
държи 5 минути върху ли-
цето, а вие я държите 25, 
то етикетът „хипоалерген“ 
няма да спаси кожата ви от 
възможна нежелана реакция. 
Другото, за което тряб-

ва да сте предупредени, е, 
че някои от съставките на 

тази козметиката понякога 
реагират по непредсказуем 
начин при 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
С UV ЛЪЧИТЕ 

както и при приема на ня-
кои лекарства (например 
антибиотици), а също и на 
химически пилинг, лазерната 
и фотоепилацията и някои 
други по-агресивни козме-
тични процедури. 
Всичко, което научихте 

дотук, не бива да разколеба-
ва вярата ви в професионал-
ната козметика и да ви на-
вежда на мисълта, че тряб-
ва да си бъркате кремове-
те и лосионите в домашни 
условия, за да сте сигурни 
в тяхната безопасност. В 
професионалната козметика, 
която предлагат известни-
те брандове, винаги има се-
рии за чувствителна кожа, 
чийто състав е базиран на 
активни, но неагресивни ве-
щества. Основното предим-
ство на тази козметика е, 

че преди да бъде пусната в 
употреба, тя е била тест-
вана от специалисти по раз-
лични показатели. 
Независимо дали сте 

склонни, или не към алергии, 
не си позволявайте разкоша 
да не обръщате внимание 
на състава на козметика-
та, която купувате. 

СЪСТАВКИТЕ НА МНОГО КОЗМЕ-
ТИЧНИ ПРОДУКТИ МОГАТ И ДА НЕ 
ПРЕДИЗВИКВАТ АЛЕРГИИ САМИ ПО 
СЕБЕ СИ, НО БЛАГОПРИЯТСТВАТ 
ДОСТИГАНЕТО НА АЛЕРГЕНИТЕ ДО 
КЛЕТКИТЕ НА ИМУННАТА СИСТЕ-
МА НА ОРГАНИЗМА И ПО ТОЗИ НА-
ЧИН УЧАСТВАТ В ОТКЛЮЧВАНЕТО 
НА АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ.

Така например влизащите 
в състава на измиващите 
средства детергенти ряд-
ко провокират алергия, но 
водят до сухота на кожа-
та и по този начин отслаб-
ват нейната естествена ба-
риерна функция и благопри-
ятстват за по-лесното про-
никване на алергена.
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Даже и здравомислещи 
жени с реална преценка за 
собственото си тяло се 
поддават много лесно на 
примамливите рекламни 
призиви за вълшебността на 
някой крем. Струва ни се, че 
този нов продукт наистина 
се различава от останалите. 
Етикетът му ни обещава „гладка 
кожа, без следи от целулит“...

С
амо нанасяме тази вълшебна емул-
сия един-два пъти на ден на тялото 
си, и вгорчаващата живота ни неес-
тетична отпуснатост на кожата се 

превръща в така мечтаната опънатост и стег-
натост. А раздутите обеми се стопяват без 
грам усилия от наша страна. 
Начевайки, изхвърляйки и отново купувайки кутийки 

и шишенца с най-новите козметични средства, много 
жени неволно се движат по някаква вътрешна спира-
ла: „А дали пък този гел няма да ми помогне наис-
тина?“; „Не, този път ще направя всичко до края и 
както трябва. Няма начин да не се получи!“
Някъде между бързите замени на едно ново коз-

метично средство с друго се губи ефектът на но-
вост и остава само разочарованието, че не сме ус-
пели да реализираме едно благородно намерение – да 
направим тялото си стройно и стегнато. 

Вечните обещания 
за суперефективност

36-годишната Нели редовно си купува кремове про-
тив целулит – всяка пролет на поставката до ваната 
є се подреждат поне три нови тубички: „Използвам ги 
седмица-две, а след това някак си забравям за започна-
тия курс на борба с целулита. Но това не ми пречи да 
си купя новия крем. Ами ако той наистина се окаже ефек-
тивният?! И не само аз се държа така нелогично. Повечето 
ми приятелки действат по същия начин.“ 
Най-благодатният сезон за мечтания и грижи за тялото е 

лятото, естествено. В жарките дни ние откриваме от тя-
лото си повече, отколкото сме имали намерение. А погледите 
на околните са барометър за нашата привлекателност. Зато-
ва даже и най-скептично настроената по отношение на коз-
метиката жена трудно забързва крачка, когато минава покрай 
щандовете, отрупани с козметика за корекция на фигурата. 
„Задрямалото през зимата либидо отново се пробужда през 

лятото – коментира френският сексолог Мартина Потан-

Вълшебен ли е този
крем за тяло?
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тие. – Ние автоматично започваме 
по-болезнено да реагираме на критич-
ните погледи на случайните минува-
чи, отразяваме се в тях, мечтаем 
да уловим интерес към себе си, сек-
суално желание... И доколкото време-
то за поправяне на онова, което смя-
таме за свой недостатък, никога не 
стига, ние възлагаме големи надежди 
на козметиката, която ни обещава 
бърз и сензационен резултат. Тези на-
дежди по правило завършват с раз-
очарование. Действителната причина 
за това разочарование обаче не е от-
съствието на обещания ефект, а кра-
хът на самата идея, че идеалът може 
да бъде постигнат без никакви усилия 
от наша страна. Да престанеш да из-
ползваш започнатия крем против целу-
лит и тутакси да си купиш нов, оз-
начава да съхраниш в себе си илюзия-
та, че чудо все пак е възможно. Този 
механизъм ни принуждава да изхвърля-
ме наченатата тубичка под предлог, 
че продуктът не е ефективен.“ 

Крачка към себе си
Рецептата за действителната пол-

за от подобни козметични средства 
за стройност не бива да бъде тър-
сена на етикетите им. Тя се крие в 
това да се научим да се отнасяме 
към тялото си с подобаващо внима-
ние и любов, напълно осъзнавайки кол-
ко време и пари прахосваме за него-
вото усъвършенстване. „Степента на 
осъзнатост при избор на козметичен 
продукт за стройно тяло ще опреде-
ли и резултата от неговото използ-
ване – убедена е френският психоте-
рапевт Стефани Аюсо. – Заслужава 
си внимателно и подробно да разучи-
те всичко: основанията за обещания 
ефект, механизма на действие на кре-

ма и начина за приложението му. По-
някога даже има смисъл да предпоче-
тете по-скъп крем пред по-евтин с 
мисълта, че вашето тяло заслужава 
най-доброто. Нали знаете, че похарче-
ните пари ще ви помогнат да се от-
насяте и да се грижите за тялото 
си с по-голяма сериозност?“ 
Начинът, по който нанасяме кре-

ма върху кожата си, издава какво е 
отношението към тялото ни. Някои 
мажат продукта механично – сякаш 
лакират мебел. Други подаряват на 
тялото си неколкоминутна всеотдай-
на грижа и удоволствие, докато на-
насят крем върху него. 
В първия случай човек гледа на тя-

лото си от позицията на оценител 
– оценява и критикува и най-малки-
те недостатъци по него. Във вто-
рия случай човек не гледа на тялото 
си като на сбор от проблемни и не-
проблемни зони, а го възприема като 
нещо цялостно и това му помага да 
се вслуша в себе си и да се отнася 
към себе си (в това число и към тя-
лото си) с по-голяма любов. 

Със здрав разум 
Важно значение има и още един 

фактор – рационалното отношение 
към цялата процедура по обгрижване 
на тялото. Най-добре е да изпълнява-
те точно всички условия и инструк-
ции, описани върху етикета на про-
дукта, но да не храните прекалени 
надежди за вълшебен резултат. Опи-
тайте се да гледате на тези грижи 
като на нещо обикновено, което ви 
носи удоволствие, а не като на све-
щенодействие. Тогава и резултатът 
няма да закъснее. 
На опаковката на крема е написано, 

че ще загубите толкова и толкова 
сантиметри и ще се сдобиете с из-
ключително гладка кожа? Какво пък, 
проверете дали това е истина! Такъв 
рационален подход ще ви помогне да 
излезете от порочния кръг да купу-
вате нови кремове преди още да сте 
изразходили старите. 
Само проверявайки ефекта върху 

себе си, т.е. методично използвай-
ки средството съгласно инструкции-
те (например два пъти на ден в те-
чение на минимум 28 дни), вие ще мо-
жете да разберете действително ли 
този продукт е в състояние да ви 
помогне, или е обикновен „рекламен 
капан“? Именно такова едно отноше-
ние към козметиката се нарича осъз-
ната употреба.

(НЕ)очаквайки чудеса

Безкрайното търсене на крема чудо по-

някога е симптом за по-сериозен психи-

чески проблем, смята пластичният хирург 

и психоаналитик Ребека Лустман. „Доста 

жени изпитват трудности в личния си жи-

вот и никак не им е лесно да създадат по-

близки отношения с някого. Както и много 

мъже впрочем. Такива хора са принудени да 

търсят лесни и ненатоварващи начини да по-

вишават своята самооценка. Подхранваща-

та фантазиите (а на практика нерядко без-

смислена) употреба на козметични продукти 

„за отслабване“ помага на тези хора за няка-

къв период от време да се справят със своя-

та неудовлетвореност от себе си. Макар че 

в действителност по този начин те удължа-

ват проблема си във времето, т. е. не го ре-

шават, а само го потискат за малко. 
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Какво да правя, ако...Какво да правя, ако...
...след бръснене по краката ми се появят червени пъпчици?
В този случай помага само предварителното грижливо отношение – по време на бръснене кожата ви трябва да 

е топла и влажна. Което ще рече, че идеалното място за тази процедура е ваната. Използвайте винаги пяна за 

бръснене, а не сапун. Ако нямате подръка пяна, можете да я заместите с балсам за коса. Подновеното ножче на 

самобръсначката е също важно условие за постигане на резултат без нежелани странични последици. За по-

гладък финал без зачервявания ще ви помогнат също пилингът и хидратиращият лосион.

....моливът ми за устни 
(или за очертаване на очи) се счупи?
Контурните моливи за устни (а също и тези за очи) са много меки и за 

тях важи следното правило: „Пръстите далеч от върха на молива!“ Пер-

фектни за подостряне на такива моливи са козметичните острилки, ко-

ито са с голям отвор и не са толкова остри. Ще ги намерите във вся-

ка дрогерия. Ако след подостряне поставите моливите за един час във 

фризера, после те ще „работят“ много по-добре. И в никакъв случай не 

използвайте острилка за обикновени моливи.

...нанесената спирала се напластява грозно 
и слепва миглите ми?
Просто не бъркайте хаотично с четката във флакончето с надеждата да разреди-

те чрез бъркане спиралата, а натиснете веднъж четката много силно надолу и за-

творете добре спиралата за мигли. Подръжте я за малко под струя топла течаща 

вода. Разтръскайте я (или я повъртете между дланите си), развъртете капачката 

є и рязко извадете четката. Ще видите, че тушът отново е втечнен и е годен за 

равномерно нанасяне.

...шишенцето с лак за нокти не може 
да се отвори?
Първа помощ: поставете го за 10 мин в съд с топла вода, след което пак опитай-

те да го отворите. Ако и сега не се получи, използвайте уред за чупене на орехи или 

клещи. Можете да избегнете този проблем, ако преди да завинтите капачката, по-

чистите добре гърлото на шишенцето с памук, напоен с ацетон, и накрая го нама-

жете с вазелин.

Бела, брой 9 (139), 200926
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Beautiful White равносметка
В периода 22 юли – 22 август 2009 г. 
Beautiful White проведе първата по рода си 
Кампания за избелване на зъбите в България,  
като подари на всеки свой клиент безплатен 
първи преглед при стоматолог. 
Всеки, който желаеше да се включи в кам-
панията, трябваше да си закупи системата 
за домашно избелване на зъби Beautiful White 

System. 
Кампанията протече с изключително голям 
интерес и вече мнозина клиенти на Beautiful 

White се радват на ослепително бяла усмивка!

Cool коса с... ментол
Думите „Ще имате косопад, ако си миете ко-
сата твърде често“ са просто мит! Обикно-
вено от косата ви падат по 40–100 косъма на 
ден. Ако миете косата си всеки ден, є пома-
гате да расте по-бързо, защото шампоанът 
отмива себума и мъртвите клетки от скал-
па и „отваря път“ за растеж на косата. Ре-
довното използване на head&shoulders ще пре-
дотврати появата на пърхот и косопад, като 
същевременно ще имате и здрав скалп. 
На хората с тънка и рядка коса препоръчваме 
да я... отрежат! „Подходящата прическа, про-
дукти за стилизиране и шампоан могат да на-
правят тънката коса да изглежда по-плътна. 
За да є придадете обем, можете да използва-
те следните трикове: изсушете я със сешоар, 

сложете пяна или лак за коса и изберете фи-
лирана подстрижка“ – съветват специалисти 
от P&G beauty.  
Не търкайте косата с кърпа! Решете я, но 
не често! Не се чешете без причина по гла-
вата! Да, косата се уврежда благодарение на 
изброените причини. Head&shoulders menthol 

е достатъчен, за да направи лятото на ко-
сата ви 100% свежо и хладно. Освен това 
head&shoulders ще ви отърве и от пърхота.

Красиви новини

...лакът ми за коса не иска да пръска?
Вместо едно стабилно „тссс“ чувате едно слабичко „пфф“? За това са виновни раз-

личните видове смоли в състава на лаковете за коса. В сухо състояние те могат 

да запушат дюзата на флакона. Подръжте лака за коса под струя течаща топла 

вода и с помощта на топлийка отстранете налепите около дупчицата. Още ли е 

запушен?! Топлата пара (просто сложете съд с вода на котлона) ще отстрани всич-

ки засъхнали остатъци.

...русата ми коса получи зеленикав оттенък 
от хлорираната вода в басейна?
Дали е в много в светъл естествен рус цвят, боядисана в някаква разновидност на 

русото или пък на руси кичури – срещу неприятното позеленяване на косата, прово-

кирано от медните йони, съдържащи се в средствата за борба със зеленясването 

на басейна, ще ви помогне само редовното носене на латексова шапка или пък за-

щитен крем за руси коси. Вашата коса вече има зеленикав оттенък? Разтворете 

аспирин в малко вода, изсипете тази течност върху косата си и след това я изсу-

шете със сешоар.

...червилото ми се счупи?
Ама, как се отнасяте с любимото си червило, моля ви се?! Бъдете по-вни-

мателни! А сега хванете счупената част с козметична салфетка и я за-

грейте хубаво със сешоара. С другата част постъпете по същия начин. 

Долепете двете части, притиснете ги внимателно и достатъчно сил-

но. Пак загрейте залепеното място със сешоара. Така слепеното червило 

съхранявайте за една нощ във фризера. На сутринта ще е като ново.

Бела, брой 9 (139), 2009 27



КРАЙ НА „СНЕГОВАЛЕЖА“!
Най-честата причина за поя-

ва на пърхот е квасната гъбичка 
Malassezia, която може да се поя-
ви в резултат на стрес, неправил-
но хранене, влажен и горещ климат 
или хормонални промени (след спи-
ране на противозачатъчните табле-
ти например). И тъй като тази гъ-
бичка се храни с мазнина, от нея 
страдат най-вече хората с мазни 

Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на вашите въпроси, свърза-

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

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

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

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

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

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

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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

ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА НА СКАЛПА
ТЯ СЪРБИ, ПАРИ И НАПРАВО ВИ ИЗНЕРВЯ. ЩЕ ВИ ИЗДАМ КАКВО МОЖЕ 
ДА Я УСПОКОИ И КАК НАЙ-НАКРАЯ ДА СЕ СПРАВИТЕ С ПЪРХОТА.
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ЛЮБОПИТНИ факти
 Здравата кожа на скалпа се възобно-

вява на всеки 28 дни – микроскопични-

те изтласкани на повърхността є кожни 

клетки са обикновено невидими с прос-

то око. 

 Квасната гъбичка Malassezia стиму-

лира и толкова много забързва регене-

рацията на кожата на скалпа, че веще-

ството, подобно на кит (лепило) между 

мъртвите клетки, не може да бъде про-

изведено в достатъчно количество. За-

това самите клетки се залепват една 

за друга и образуват относително голе-

ми мазни люспи. 

 При суха кожа на главата тези люспи 

са по-малки и по-малко мазни. По тази 

причина те „валят“ много по-лесно вър-

ху дрехите ни. 
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коси. Гъбичката произвежда ненаси-
тени мастни киселини, които драз-
нят кожата на скалпа и възпре-
пятстват нормалната є регенера-
ция. Редовното и упорито използ-
ване на шампоани против пърхот 
облекчава донякъде проблема, но не 
го решава напълно. Добре е упо-
требата им да бъде комбинирана с 
употреба на специално приготвени 
средства за изплакване на косата. 
След измиване изплаквайте косата 

с разтвор от 1 л отвара от коприва 

и 1/2 л ябълков оцет (двете състав-

ки се смесват и разбъркват добре), 

което ще увеличи видимо и блясъка 

на косата ви. Прекратите ли спе-
циализираните грижи, гъбичката се 
отдава на „почивка“ и след извест-
но време отново се умножава върху 

скалпа. Ако не констатирате по-
добрение на ситуацията дълго вре-
ме, най-добре е да посетите кожен 
лекар, който ще ви изпише съот-
ветните медикаменти за справяне с 
проблема пърхот.

ВНИМАНИЕ: 
ГОРЕЩ ДУШ!

При наличието на нееластична кожа 
на скалпа наред с фините люспи пър-
хот могат да се получат допълни-
телно зачервявания и сърбежи. Мо-
жете да ги успокоите с помощта на 
козметични продукти, които съдър-
жат успокояващи и влагозадържащи 
активни вещества. Но най-важното 
е да не миете косата си с горе-
ща вода! Топлината облекчава сърбе-
жа, но краткотрайно. Тя „изсмуква“ 
от кожата влагата и мазнината и 
по този начин благоприятства дъл-
госрочното є раздразнение. 

ДА ИЗКЛЮЧИМ 
АЛЕРГИЯ

Раздразнената кожа на скалпа може 
да е следствие и от алергична ре-
акция спрямо някой обгрижващ или 
стилизиращ продукт. Най-често се 
развиват алергии към боята за коса, 
но това е възможно все пак след 
дългогодишно боядисване. За да из-
ключите алергията като причина, 
трябва да си направите тест. Но 
тъй като някои вещества, съдържа-
щи се в боите за коса, не присъст-
ват в списъка с алергени на стан-
дартните тестове, е добре да взе-
мете опаковката на боята със себе 
си, когато отидете да се консулти-
рате с лекар. 

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

„Възможно ли е шампоанът да ми при-

чинява пърхот? Чувала съм, че тряб-

ва по-често да сменям шампоана си, а 

аз харесвам само един и го използвам 

от години...“

М.И., 27 години

– Да, възможно е някои от съставки-

те на шампоана да причиняват пърхот, 

но появата му зависи предимно от раз-

личните манипулации, с които е тре-

тирана косата ви (боядисване, правене 

на кичури и т. н.), както и от промяна-

та на състоянието на кожата на глава-

та (раздразнение, зачервяване, сухота 

на скалпа).

Честата смяна на шампоана не е жела-

телна, ако сте притежателка на коса, 

склонна към омазняване и поява на пър-

хот. Помолете вашия фризьор да ви пре-

поръча обаче някой шампоан, който по-

влиява добре омазняването на кожата 

на главата и който възпрепятства по-

явата на квасната гъбичка, причинява-

ща пърхота.

Вие питате, 
Мърфи отговаря

Дерматологично тествани!

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

www.fiesta2bg.com

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

завършите, освободени от стреса 
и напрежението!

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.

ДУШ-ГЕЛ
ЦВЯТ ОТ МАНДАРИНА
Открийте вашия ароматен 

оазис! Поглезете кожата си 

с нежна пяна и почувствай-

те въздействието на слън-

чевия плодов аромат на ман-

дарина. Заздравява кожата 

и има антимикробно дейст-

вие.

ДУШ-ГЕЛ 
С ЕКСТРАКТ ОТ МЕД 
И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

Задържа влагата в кожата 

и я защитава. Обогатен с 

пробиотични съставки: ре-

генериращи, съживяващи и 

успокояващи кожата, които 

създават засилено усещане 

за освежена и здрава кожа!

ДУШ-ГЕЛ С НАТУРАЛНО 
МАСЛО ОТ МАСЛИНИ
Маслиновото масло проник-

ва дълбоко в кожата, овлаж-

нява я и  я прави по-елас-

тична. Меки почиства-

щи съставки и подходящи 

стойности на pH правят 

вашата кожа гладка и кади-

фена – за да се чувствате 

наистина прекрасно в нея.

ОСВЕЖЕТЕ ТЯЛОТО И ДУХА СИ И СЕ 
ПОГЛЕЗЕТЕ С НЕЖНА ПЯНА И НЕУСТОИМИ 

АРОМАТИ ПРЕДИМНО ЗА ЖЕНИ!

250 МЛ + ПОДАРЪК ДУШ-ГЕЛ МИНИ

Търсете в аптеките 

на препоръчителна цена 3,49 лв.

Очарователна серия ДУШ-ГЕЛОВЕ,



L`OREAL

Единственото задължително условие при това късо 

подстригване е да имате правилни черти на лице-

то, защото чрез такова оформяне на косата се ак-

центира именно на лицето.

Прическите,
КОИТО ВИ ОТИВАТ
ОВАЛНО КРЪГЛО, СЪРЦЕВИДНО, НАСЕЧЕНО – 
НЕЗАВИСИМО С КАКВА ФОРМА Е ЛИЦЕТО ВИ, И ЗА НЕГО 
ИМА ПОДХОДЯЩА ПРИЧЕСКА. ПРЕДЛАГАМ ВИ ГАЛЕРИЯ 
ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЧЕСКИ НА ВОДЕЩИТЕ МАРКИ 
В МОДАТА НА КОСИТЕ. ОТКРИЙТЕ СВОЯТА.

SCHWARZKOPF

КОНСКА ОПАШКА Но вързана по 

специфичен начин. Този набиващ се 

на очи „нахакан“ имидж е идеален за 

жените с овални лица. Задължител-

ното условие е да имате дълга коса.

WELLAFLEX

WELLAFLEX

WELLAFLEX

ТВЪРДЕ РОМАНТИЧНО Средно дъл-

гата коса, оформена на меки въл-

ни, стои най-добре също на жени с 

овални лица. Тези нежни плавни въл-

ни омекотяват чертите на лицето.

ПО МОДАТА Правият и дълъг бретон 

отнема от дължината на лицето, а 

филираните части на косата, пада-

щи върху скулите, прикриват прека-

лено продълговатата форма на ли-

цето. Освен това бретонът е мно-

го модерен. 

ESSANELLE
ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ДИВА Големи-

те букли в холивудски стил са идеал-

ни за дамите със сърцевидна фор-

ма на лицето.  Те меко и нежно об-

рамчват лицето.

ИЗЧИСТЕНИ ЛИНИИ Това средно дъл-

го каре омекотява прекалено тяс-

ната брадичка. Препоръчително е в 

предната част косата да е с дължи-

на под брадичката.

L`OREAL

РАЗБЪРКАНО Хаотично начупена-

та с помощта на пяна средно дълга 

коса оптически „оправя“ асиметрия-

та между широкото чело и остра-

та брадичка. На жени с такъв тип 

лице се препоръчват небрежно офор-

мени коси.
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студио за красота „КАЛИ“

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

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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Салон за красота „КАЛИ“ е най-новото вдъхновение на наши-

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

на е тонизиращ като ефервесцентна таблетка – киви зеленото, 

жълтото и портокалово оранжевото ще ви ободрят и енергизи-

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

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

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

ки стилисти, много обича ножицата, експериментите и решител-

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

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

Текст Симеон ВЕДЕВ, стилист в студио за красота „Кали“

ESSANELLE

ESSANELLE

ПО-ДОБРЕ НЕ Жените с кръгло лице 

е по-добре да избягват тази приче-

ска. Един класически боб подчерта-

ва формата на лицето и съответно 

всички негови недостатъци. На кръ-

глоликите дами предлагам да оста-

вят косата си по-дълга и да я офор-

мят с обем в корена (особено в гор-

ната част на главата).

ЗАБЛУЖДАВАЩИ МАНЕВРИ Плавни-

те, почти незабележими вълни и дъл-

гата до раменете коса, която пада 

меко върху лицето, оптически издъл-

жават кръглото лице.

WELLAFLEX

МАСКИРОВКА Един кос бретон може 

да придаде контур на овалното 

лице.

ЗАИМСТВАНО ОТ МЪЖКИТЕ ПРИЧЕ-

СКИ Дамите с характерни черти на 

лицето могат да носят къси причу-

дливи букли. Обемът в горната част 

на главата отклонява погледа от 

силно въздействащите, но леко груби 

черти на лицето. Бих казал, колкото 

по-рошаво и небрежно, толкова по-до-

бре в този случай.
TRIO HAIR



М
ъдреците, нарича-
ни още осми зъби, 
пробиват послед-
ни и за тях често 

няма място. С това започ-
ват проблемите с трудно-
то им никнене. Този фено-
мен се обяснява с факта, че 
в хода на еволюцията човеш-
кият череп се е променил 
драстично. Мозъкът е нара-
ствал бързо, а челюстите са 
се смалявали, за да се запа-
зи общият обем на главата. 
За жалост броят на зъбите 
не е намалявал със същата 
скорост, макар да се смя-
та, че липсата на зародиши 
на някои зъби е еволюционна 
промяна. Така челюстите са 
намалили големината си, за 
да се компенсира уголемени-
ят мозък, но зъбите са запа-
зили своята големина и броя 
си. Затова понякога се оказ-
ва, че за последния зъб няма 
място в зъбната редица. 
Това, разбира се, невинаги 

е така и когато мъдрецът 
пробие правилно, той е 

ЕДИН ПЪЛНОЦЕНЕН ЗЪБ

понякога много важен. Кога-
то след години човек изгу-
би дъвкателните си кътни 
зъби и се налага да се на-

прави мост на това място, 
именно наличието на здрав 
мъдрец решава проблема. 

ГОРНИТЕ МЪДРЕЦИ 
ПО-РЯДКО СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИ. 
ЗАРАДИ РАЗЛИЧНАТА 
АНАТОМИЯ НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ 
МНОГО ПО-ЧЕСТО НЯМА 
МЯСТО ЗА ДОЛНИТЕ МЪДРЕЦИ. 

Ако няма достатъчно мяс-
то, има две възможности – 
долният мъдрец изобщо да 
не пробие или да си направи 
място, като избута всички 
зъби напред и те се раз-
местят и разкривят. И в 
двата случая се налага из-
важдане на мъдреца.
Често ситуацията е гра-

нична – хем има място за 
пробив, хем то не е доста-
тъчно за нормален пробив. 
Тогава започват проблеми-
те – мъдрецът се опит-
ва да пробие, но травмира 
околните тъкани, там вли-
зат храна и микроби, мяс-
тото се инфектира и 

ЗАПОЧВА ВЪЗПАЛИТЕЛЕН 
ПРОЦЕС 

съпроводен с болки и поду-
ване. Намалява драстично и 
възможността за отваряне 

на устата. Вадене на мъд-
реца в такава ситуация е 
много трудно, защото до 
него няма достъп. Правил-
но е да се вземат всички 
мерки за спадане на отока 
и тогава да се извади ви-
новният зъб. 

ВЪЗПАЛЕНИЕ, ИМИТИРАЩО 
ТРУДЕН ПРОБИВ, МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ДРЕБЕН ИНЦИ-
ДЕНТ – ПРЕХАПВАНЕ ИЛИ НАБИВА-
НЕ НА ХРАНА МЕЖДУ ЗЪБИТЕ. 

Лечението в този случай 
е съвсем различно. Трябва 
просто да се отвори трав-
мата и да се дезинфекцира 
мястото. С това пробле-
мът най-често отшумява 
и ако пак се появи, тряб-
ва да се мисли за изваж-
дане на зъба. Поставянето 
на точна диагноза и правил-
ното лечение са много ва-
жни в тези гранични ситу-
ации, защото може да се 
извади един здрав,  пълно-

ценен зъб.
Най-често мъдреците за-

почват да никнат в края 
на пубертета под въздай-
ствието на някаква стре-
сова ситуация, която про-
вокира пробива им. При мо-
мичетата това става по-
рано. 

ПЪРВИ ПРОБИВАТ 
ГОРНИТЕ ДЕСНИ ЗЪБИ 
Това са общи правила, ко-

ито най-чето имат изклю-
чения именно при никнене-
то на мъдреците. 

ДОБРЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ 
НАПРАВИ КОНСУЛТАЦИЯ СЪС 
СПЕЦИАЛИСТ, ЗА ДА СЕ УСТАНОВИ 
ДАЛИ ЩЕ ИМА МЯСТО ЗА МЪДРЕ-
ЦИТЕ. ПОНЯКОГА СЕ НАЛАГА ДА СЕ 
ИЗВАДИ И САМИЯТ ЗАРОДИШ 
НА МЪДРЕЦА.

Това би помогнало да се 
избегне евентуално скъ-
поструващо, неприятно и 
продължително ортодонт-
ско лечение за изправяне 
на разкривени, избутани от 
мъдреците зъби. 

ВАДЕНЕТО 
на долен мъдрец може да 
бъде елементарно, но може 
да се наложи и оперативно 
отстраняване. 

РЕШЕНИЕТО Е В КОМПЕТЕНЦИЯТА 
НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИ-
НА, С ХИРУРГИЧНА СПЕЦИАЛНОСТ. 

Най-важното е да не се 
чака до последния момент, 
защото възпалението силно 
затруднява лекаря. Вадене-
то на мъдреците, ако то 
се налага, трябва да бъде 
планирано, преди да е ста-
нало възпаление.  

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

ОСМИТЕ ЗЪБИОСМИТЕ ЗЪБИ
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ДО-ИН

О
т Токио до Париж по-
летът продължава 11 
часа. В самолета по-
казват филм, необичаен 

за европейския зрител: оча-
рователни стюардеси демон-
стрират разположението на 
активни енергийни точки по 
краката, ръцете и главата, 
които могат да бъдат ма-
сажирани, за да се облекчи 
умората от дългото седене. 
Да направите сами на себе 

си масажа до-ин, който ре-
довно практикуват монаси-
те дзенбудисти в Япония, 
е ефективен начин да се 
избавите от напрежението 
и да освободите тялото 
си от сковаността. Точ-
ките, върху които можете 
да въздействате чрез този 
масаж, са много, а БЕЛА 
ще ви издаде разположение-

то на най-важните. 

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ 
НА КАНАЛА

До-ин се базира на съ-
щите принципи, на кои-
то и акупунктурата. 12 
основни канала (меридиана) 
пронизват нашето тяло; 
циркулиращата по тях жиз-
нена енергия ци ги „мие“ 
(„облива“) подобно вода. До-
ин позволява на енергията 
ци да прави това безпре-
пятствено. При наличие на 
блокаж на някой мериди-
ан (препятствие пред по-
тока на енергия в коя да 
е точка на меридиана води 
до излишество на ци) съ-
ответстващият му орган 
отслабва и не може пъл-
ноценно да изпълнява свои-
те функции. Редовният са-

момасаж осигурява прито-
ка на енергия към органа 
или пък ликвидира застоя 
на ци в самия меридиан и 
по този начин възстановя-
ва хармонията. 
За разлика от класическа-

та акупресура (точков ма-
саж на акупунктурни точки 
чрез натиск) методът за 
самомасаж до-ин освен на-
тиск може да използва още 
поглаждане или почукване с 
пръсти по цялата дължи-

д у ш а  и  т я л о

СЕДЕМТЕ ТОЧКИ 
НА БЛАЖЕНСТВОТО

ЗА ДА ИЗЧЕЗНЕ НАПРЕЖЕНИЕТО

Масаж на лицето С краищата на показалците и средните пръсти 
направете 5–6 натиска в посока от средата на брадичката към пе-
риферията на лицето. Следвайте очертанията на долната челюст, 
за да натиснете на още пет-шест места. По същия начин напра-
вете масаж в областта на скулите – използвайте началото на ску-
лите като отправна точка и стигнете до слепоочията. След това 
очертайте с леки натискания и зоната около очите. Винаги тръг-
вайте от вътрешната страна на окото. Използвайте веждите, за 
да ви е по-лесно да следвате горната линия на очните зони. Завър-
шете масажа на лицето с леки натискания на слепоочията. 
Този масаж въздейства на няколко меридиана едновременно. Той 

отслабва нервното и физическото напрежение, ускорява микроцирку-
лацията на кръвта и лимфата и подобрява тена на лицето. 
Направете същото, като използвате за отправна точка началото 

на скулите и стигнете до слепоочието. 

ЗА ДА ПОДОБРИТЕ ПРОТИЧАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ

Масаж на дясната ръка Протегнете дясната ръка напред с длан, 
сочеща нагоре. С палеца на лявата ръка изпълнявайте постъпател-
ни натискания върху дясната ръка в посока от рамото към кит-
ката – първо по вътрешната (тилната) част на ръката, а след 
това и по външната и част. 
Това стимулира циркулацията на енергия в меридианите на сър-

цето и белите дробове, които отговарят за обмяната на енер-
гия между нас и външния свят, а също и за нашето емоционал-
но състояние. 

ЗА ДА ПОВИШИТЕ ТОНУСА СИ

Масаж на гърба Стиснатите в юмруци ръце отведете отзад на 
гърба и ги вдигнете колкото е възможно по-високо към лопатките 
(плешките). Вдишвайте дълбоко и издишвайте бавно. При издишва-
не плавно и меко удряйте с юмруци от двете страни на гръбнач-
ния стълб, като стигнете до кръста, където се намира мериди-
анът на пикочния мехур. След това с леки юмручни удари се вър-
нете по същия път нагоре до плешките. След този масаж ще по-
чувствате прилив на енергия в организма и ще се усетите по-ра-
ботоспособни. 

ЗА ДА СТИМУЛИРАТЕ ДРЕНАЖА

Масаж на краката С палеца на дясната ръка изпълнявайте натис-
кания върху вътрешната страна на десния крак в посока от хо-
дилото към коляното (меридиана на черния дроб). След това ма-
сажирайте вътрешната страна на бедрото до слабините. Повто-
рете същото в обратна посока, но вече откъм външната страна 
на бедрото и така до глезена. Направете пълен „дренажен кръг“ и 
на другия крак със съответстващата ръка. Този масаж ще напра-
ви чудеса за хората, които вечно се оплакват от отичане и те-
жест в краката. 
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на на меридиана. В това се 
състои и неговото предим-
ство: той не изисква пре-
делна точност и позволява 
да си правим масаж даже 
през дрехите. До-ин „из-
трива“ умората и облекчава 
мускулното напрежение, ко-
ето често е резултат от 
обездвижване и от продъл-
жително заседяване на едно 
място в една поза. 
Самомасажът до-ин не из-

исква много време – 5 ми-
нути са ви напълно доста-
тъчни, за да постигнете 
желания ефект. При това 
можете да се масажирате 
и на работното място. Ма-
сажирането на активните 
точки подобрява не само 
процеса на обмяна на ве-
ществата, но благоприят-
ства също елиминирането 
на токсините от органи-
зма, т. е. неговото самоп-
рочистване от отрови. Ос-
вен това до-ин усилва про-
изводството на ендорфини 
(ендогенни морфини), облек-
чаващи болката, намалява-
щи безпокойството и подо-
бряващи настроението. 

КОГА И КАК

Сутрин за повдигане на 
тонуса правете масаж с 

възглавничките на показа-
лците – чрез оказване на 
силен, дълбок и бърз натиск 
върху активните зони. Ма-
сажирането на всяка точ-
ка трябва да е кратко, с 
ритмични и накъсани дви-
жения. След като натисне-
те силно дадена точка за 
секунда, отпуснете внезап-
но притискането и после 
пак натиснете. Вечер, за 
да се отпуснете, обратно 
– изпълнявайте меки, про-
дължителни (но не повече 
от 1 мин) натискания. На-
тискът не бива да е мно-
го силен. 
Да усвоите до-ин, означава 

да се научите да се вслуш-
вате в усещанията си. Ко-
гато въздействате на ня-
коя по-нежна зона от тя-
лото, не се учудвайте, ако 
почувствате лека болка. 
Само след няколко масажи-
ращи движения тази бол-
ка ще отмине. Традицион-
но масажът се изпълнява с 
три пръста – с възглавнич-
ките на палеца, показалеца 
и средния пръст. Но ня-
кои специалисти препоръч-
ват масажът да се прави с 
натиск на цяла длан – това 
дава по-разслабващ и прия-
тен ефект. 

ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ РАВНОВЕСИЕТО

Масаж на стомаха Поставете едната длан малко по-високо от 
пъпа, а другата – над първата. Вдишайте и издишайте, почувс-
твайте как стомахът ви се издига нагоре и надолу. След това 
натиснете стомаха леко с длани и извършете кръгови движения 
по часовниковата стрелка. Това ще облекчи напрежението в тази 
зона от тялото, ще подобри храносмилането и ще подпомогне 
бързото възстановяване на душевното ви равновесие (т. е. ще ви 
помогне по-лесно да „смелите“ света около вас).

ЗА ДА СЕ ОТПУСНЕТЕ

Масаж на ходилата Вземете едното ходило с две ръце и из-
пълнявайте равномерни и постъпателни натискания в посока от 
пръстите към петата от долната му страна. Натискайте на-
често и бързо, но не много дълбоко. След това силно стиснете 
и изтеглете всеки пръст на крака, за да облекчите напрежение-
то. Направете същото с другото ходило. Веднага ще се почув-
ствате релаксирани. 

ПРОТИВ УМОРА

Масаж на тила Сложете дясната ръка на тила. С основата на 
дланта натискайте в основата на черепа, като движите ръката 
към рамото. Това снема напрежението в шийните прешлени и на-
малява натоварването на меридиана на жлъчния мехур, отговорен 
за нашето добро настроение.
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И
звестно ви е, че ако иска-
те да бъдете във форма, 
трябва да правите систем-
но физически упражнения. 

Силовите тренировки се грижат за 
това мускулите ни да бъдат силни и 
с отличен релеф. Кардиотренировки-
те са „лекарството“ за онези, които 
желаят да се разделят с излишните 
килограми. Другата им задача е да по-
добрят състоянието на сърдечносъдо-
вата система.

ПОНЯТИЕТО 
„КАРДИОТРЕНИРОВКА“ 

е сравнително ново и доскоро се бър-
каше с термина „аеробно натоварва-
не“, което налага да изясним разлика-
та между двете понятия. 
Под „аеробика“ разбираме групови 

или индивидуални спортни занимания, 
съпроводени с бърза музика. Трениров-
ките по аеробика включват много-
кратно повторение на всяко упражне-
ние в бързо темпо, различни комбина-
ции на едно и също упражнение, как-
то и използване на помощни приспо-
собления като степ платформа и др. 
Тъй като упражненията се изпълня-
ват в едно и също бързо темпо, чес-
тотата на съкращаването на сърдеч-
ния мускул е равна на около 130 удара 
в минута. Аеробиката е ориентира-
на основно към намаляване на тегло-

то и укрепване на сърцето и в този 
смисъл тя е един от подвидовете на 
кардиотренировката. 

ВСЯКА АЕРОБИКА 
Е КАРДИОТРЕНИРОВКА 

но не всяка кардиотренировка е ае-
робика. 
Към кардиотренировките се отна-

сят:
 бягане  спортно ходене  ходене 

пеша  скачане на въже  каране на 
велосипед  каране на кънки  тре-
нировка на кардиотренажор: бягаща 
пътечка, степер, велоергометър.
Какви са необходимите условия за 

превръщането на обикновената тре-
нировка в кардиотренировка?
Всички упражнения трябва да се из-

пълняват 

В БЪРЗО ТЕМПО 
а тренировката не трябва да е по-
кратка от 20 минути. Оптималната 
продължителност на кардиотрениров-
ката е от 35 до 60 минути. 
Честотата на пулса или честотата 

на съкращаването на сърдечния мус-
кул е важен показател за интензив-
ността, полезността и безопасност-
та на заниманието. Идеалната чес-
тота на пулса, която не крие риско-
ве за сърцето и която помага на от-
слабването, варира между 60 и 80% 

от максималната честота на съкра-
щаване на сърдечния мускул. За да мо-
жете сами да разберете и изчисли-
те какво означава това, ще ви дадем 
пример и следната формула: 

200 УДАРА В МИНУТА МИНУС БРОЯ 

НА ГОДИНИТЕ ВИ СА РАВНИ НА БЕЗОПАСНАТА 

МАКСИМАЛНА ЧЕСТОТА НА ПУЛСА 

ЗА ВАШАТА ВЪЗРАСТ.

Ако по време на тренировката чес-
тотата на съкращаване на мускула е 
по-малка от 60% от вашия макси-
мум, то едва ли ще ви се удаде да 
отслабнете, а и укрепването на сър-
дечния мускул ще е под въпрос. При 
превишаване на 80-те процента от 
максимума обаче сърцето се прето-
варва, което не е никак добре за ва-
шето здраве. Най-удобно по време на 
вашите кардиозанимания е да използ-
вате пулсомер, който подава звуко-
ви сигнали, когато пулсът ви изле-
зе от норма. 
Ако не разполагате с подобен уред, 

има и по-лесен начин за отчитане на 
пулса и за определяне на нивото на 
физическото ви натоварване. Просто 
следете за това, дали ви е лесно да 
разговаряте по време на кардиотре-
нировката. Ако говорите без усилие 
и сте леко задъхани, то тренировка-
та е по силите ви. Ако не сте в със-
тояние да кажете и една дума, тога-

КАРДИОАНАЛИЗ
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ва по-добре намалете темпото. 

ДОРИ ОБИКНОВЕНОТО 
ХОДЕНЕ ПЕША 

може да се превърне в ефективна 
тренировка, стига да правите по 
около 100 крачки в минута. 

ХОДЕНЕТО СЪС 100 КРАЧКИ В МИНУТА 

ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО НАТОВАРВАНЕ 

НА ОРГАНИЗМА. 

Изискването е да ходите в опреде-
лено темпо в продължение на 30 ми-
нути, което е равно на 3000 крач-
ки. „Пешеходната“ кардиотренировка 
се препоръчва поне 5 пъти в седми-
цата. 
Изследване, проведено с 97 здрави 

мъже и жени, установило, че за да си 
осигурят средно натоварване на орга-
низма, на мъжете им е необходимо да 
правят 92–102 крачки в минута, а на 
жените – 91–115 крачки в минута. 
Всяка тренировка във фитнес зала-

та може да бъде превърната в карди-
отренировка. За целта е необходимо 
да бъдат изпълнявани 

УПРАЖНЕНИЯ С МАЛКИ 
И СРЕДНИ ТЕЖЕСТИ 

количеството на повторенията да се 
увеличава до 20–25, а количеството 
на сериите – до 4–5. Паузите меж-
ду отделните серии трябва да бъ-
дат минимални, не по-дълги от 30 
секунди. 
Изпълнението на упражненията в 

бързо темпо увеличава скоростта на 
обмяната на веществата. Това тем-
по на обмяната се запазва до цели 4 
часа след тренировката, което озна-

чава, че калориите се топят доста 
интензивно и след като приключите 
с упражненията в залата. 
Ако искате да постигнете максима-

лен ефект от тренировката, просто 
трябва да знаете кога да я проведе-
те. Точното време за подобни зани-
мания трудно може да бъде назова-
но, защото зависи от индивидуалните 
специфики на организма. 
Според много специалисти 

НАЙ-ДОБРОТО ВРЕМЕ 
ЗА СПОРТ 

е сутрин на гладен стомах и вечер 
преди сън. Тези изводи се обясняват 
така: сутрин, когато се събуждаме, 
нивото на кръвната ни захар е много 
ниско и организмът няма какво друго 
да прави, освен да топи мазнини. Су-
трешните занимания със спорт под-

помагат изгарянето на 2 пъти повече 
мазнини в сравнение с дневна трени-
ровка. Разбира се, можете да регули-
рате стрелката на кантара към же-
ланото от вас положение само при 
едно важно условие – ако след тре-
нировка не ядете нищо, а само пие-
те вода.  
20–30 минути на велоергометъра, 

каране на велосипед в парка, бяга-
не или бързо ходене могат да произ-
ведат ефект на кардиотренировка-
та. Преди лягане това помага да се 
активизира обмяната на веществата 
и след вечерната тренировка органи-
змът ще продължи да „топи“ калории 
дори по време на нощния сън.      
Преди да започнете кардиотрени-

ровка, трябва да бъдете сигурни, че 
нямате проблеми със сърдечносъдова-
та система.    
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диета
Д

иетолозите ни съветват: 
„Яжте зеленчуци, пийте пове-
че вода, не пропускайте закус-
ката...“ Тези правила на пръв 

поглед изглеждат лесно изпълними, но 

и най-ревностните поддръжници на 
здравословното хранене често си на-
мират оправдание да ги нарушават. 
За да облекчим пътя ви към хубавата 
фигура, решихме да опростим зако-
ните на рационалното хранене, като 
ви ги представим във вид на някол-
ко елементарни стъпки. Тези малки 
промени ще ви помогнат бързо да се 
адаптирате към диетата, която па-
зите.

СУТРИН
Микс „Експрес“ Най-полезно ще 
бъде да сварите овесена каша и 

да я изядете спокойно на масата. 
Какво да направите обаче, ако време-
то ви притиска? Пригответе си екс-
пресна здравословна закуска – сложе-

те няколко плода в блендера, добаве-
те кисело мляко и разбийте до ед-
нородна смес. Можете да обогатите 
този микс с 1 с. л. сусамено олио (съ-
държа полезни за кръвоносните съдо-
ве мастни киселини) и 1 ч. л. мед, за 
да ви е сладко. Ако сте от хората, 
които сутрин закъсняват безнадежд-
но критично, тогава дръжте в чекме-
джето на бюрото си пакет с мюсли, 
за да закусите с него, когато прис-
тигнете в офиса. 

Витамини Заедно със закуската 
е желателно да приемате вита-

мини на таблети (най-добре мултиви-
таминен комплекс). Така организмът 
ви ще се зареди с енергия в начало-
то на деня. Запомнете, че витамини-
те се усвояват оптимално, когато се 

х р а н е н е
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ИЗКУСТВОТО ДА СЕ СПАЗВА
КАК ЗА 24 ЧАСА ДА СЕ ПРЕВЪЗПИТАМЕ ДА ЯДЕМ 
САМО ПОЛЕЗНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ФИГУРАТА НИ ХРАНИ
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приемат по време на хранене. Затова 
„закусете“ полезната таблетка заед-
но с мюслито или поне я преглътне-
те с чаша чай.

Чай или кафе Ако закусвате по 
пътя към офиса, например в ка-

фене или в сладкарница, поръчвайте 
си напитка в чист вид, без каквито 
и да било добавки. Захар и мляко е 
по-добре вие самите да си добавите 
непосредствено преди консумацията 
є. Обикновено дозираните от маши-
на напитки са прекалено сладки (ако 
изберете опцията машината да ви ги 
„поднесе“ подсладени). Чаша мокачино 
например може да съдържа 400 кало-

рии. Всъщност според статистиката 
21% от всички калории за деня ние 
получаваме именно от напитки, кои-
то не са богати на хранителни ве-
щества, а на всичкото отгоре утоля-
ват глада ни много по-малко от коя-
то и да е твърда храна. Затова ви-
наги е по-добре, вместо да пийнете, 
да хапнете нещо.

НА РАБОТА
Глътка вода Пийвайте си по мал-
ко вода през няколко минути, до-

като сте на работа. Минимумът е 8 
чаши вода на ден. В противен случай 
говорим за обезводняване, в резултат 
на което организмът изпитва посто-
янна умора. Учените са установили, 
че дори понижаването на нивото на 
водата в организма само с 2% (изра-
зява се с леко чувство на жажда) съ-
ществено забавя работата на мозъ-
ка. Жените често бъркат обезводня-
ването и умората с чувство на глад 
и се хранят дори когато организмът 
им няма нужда от това. Практика-

та показва, че болшинството хора 
неохотно пият вода. Ако и вие сте 
сред тези, на които водата не е лю-
бимата напитка, ви препоръчваме да 
си приготвите лек коктейл от гази-
рана минерална вода и малко плодов 
сок или да пиете водата с парченце 
лимон в нея. 

ОБЕД
Не гледайте часовника Хранете 
се, когато огладнеете, а не ко-

СЛАДКО И СОЛЕНО В труден момент, когато трябва да се пребори-

те с дрямката на работа, ще ви помогнат парче черен шоколад плюс 

шепа солени фъстъци. Не прекалявайте с количеството. Междинно-

то хранене не бива да надхвърля приема на 100–120 кал (напълно дос-

татъчно, за да може организмът да извлече полза от стимулиращото 

сърдечната дейност  какао и да преработи чистата енергия на бел-

тъчините, съдържащи се във фъстъците). 

Плодове на бюрото 
Винаги е добре да имате плодове 

подръка. Те зрително ще ви напом-

нят, че на всеки 3–4 часа трябва 

да слагате по нещо в уста, ако ис-

кате да поддържате обмяната на 

веществата в бързо темпо. Така 

през целия ден нивото на енергия-

та ви ще е стабилно и ще се пре-

борите успешно с чувството на 

глад, което пречи на мисленето и 

намалява работоспособността. 

За да сте бодри по-продължител-

но време, към въглехидратните 

храни, каквито са плодовете, при-

бавете и такива, които съдържат 

повече протеини. Например ябъл-

ката изяжте с шепа орехи.
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гато стрелките на часовника показ-
ват, че е време за обяд. В някои дни 
можете да усетите желание да се 
храните по-рано, а в други – по-къс-
но. Това е нормално. За да редуцира-
те теглото си, най-важно е да ула-
вяте сигналите на организма и ако 
се наложи, да се подчинявате на гла-
да си извън разписанието. Постарай-
те се да се приспособите към опреде-
лен график, но не го приемайте като 
неизменен. Ако огладнеете по-рано 
от часа „Х“, организирайте си мал-
ко междинно хранене (100–150 кал), с 
което временно да заситите глада. 
Например, ако имате уговорена дело-
ва среща на обяд в ресторант, но по 
това време апетитът ви още „спи“, 
хапнете нещо леко, а основният при-
ем на храна отложете за по-късно. 
Ако обядвате в ресторант, не пре-

небрегвайте супите и салатите. (Рес-
торантското меню/хранене е доста е 
калорично: стандартният бизнес обяд 
често възлиза на 1000 кал.) Ако обя-
дът ви започне със супа или салата, 
като цяло ще приемете по-малко ка-
лории. Това правило е желателно да 
спазвате и вкъщи, ако искате да от-
слабнете. 

Тишина и спокойствие Колкото и 
да сте затрупани с работа, оста-

вете за малко компютъра и отделе-
те 20 мин само на храната. В проти-
вен случай има опасност да погълнете 
повече храна от необходимото. 

Следобедна дрямка Въглехидрати-
те провокират отделянето на 

серотонин. Това е вещество, което, 
попадайки в мозъка, освен че създа-
ва усещане за радост, успокоява и 
приспива. Ако изядете голяма порция 
храна с излишък от въглехидрати (на-
пример бял ориз или чиния спагети), 
вероятно ще ви налегне следобедна 
дрямка. Ако в офиса нямате възмож-
ност да полегнете, по-добре обядвай-
те богата на протеини храна (пилеш-
ко месо без кожа например или те-
лешки стек).  

Зелен чай вместо кафе Кафето 
отлично ободрява и прояснява 

съзнанието, но за кратко. Докато в 
зеления чай кофеинът е свързан с та-

нинов комплекс, което ви помага да 
сте бодри и работоспособни до края 
на работния ден. Освен това тани-
нът намалява стреса.

ВЕЧЕР
Идеалната (про)порция За да не 
се мъчите да пресмятате калори-

ите, следвайте правилото 2+1+1. Ми-
слено разделете порцията на 4 рав-
ни части: 2 трябва да се падат на 
зеленчуците и по 1 на въглехидрати-
те и на немазните меса. Желателно 
е да започнете храненето със зелен-
чуци – те запълват стомаха и не ос-
тавят много място за по-калорични-
те храни. 

Домашен фаст фуд Колкото и да 
сте уморени, не бързайте да си 

поръчвате пица за вкъщи или да ку-
пувате готови салати от супермар-
кета. Опасно е за фигурата ви. При-
гответе си нещо набързо – порция 
спагети с рибна консерва или задуше-
ни замразени зеленчуци със соев сос. 
Може предварително да приготвите 

66принципа за
 „здравословен“ шопинг

Обикновено отивате да пазарувате в су-

пермаркета и вместо запланираните 15 

мин прекарвате там минимум час. Сравня-

вате и изучавате етикетите и пълните ко-

личката с изобилен асортимент от полез-

ни храни. За да не си губите времето, след-

вайте следните принципи за „здравословно“ 

пазаруване.

 Предварително си правете списък с не-

обходимите ви продукти и се старайте да 

не се отклонявате от него. В противен слу-

чай ви грози опасност да натрупате излиш-

но тегло. 

 Влизайте в магазина само на сит сто-

мах. Това ще ви спести излишните покупки.

 Напълнете половината пазарска кошница 

с плодове и зеленчуци. В това число и зам-

разени (по съдържание на витамините не 

отстъпват много на пресните). Растител-

ната храна, освен че е питателна и засища 

глада, е и нискокалорична. Освен това пло-

довете могат да заменят сладкото. 

 Всеки път купувайте някакъв непознат 

продукт, за да го изпробвате. За да не ви 

омръзва здравословната схема на хранене, 

ви е необходимо разнообразие. Супермарке-

тът ви предоставя тази възможност – тук 

винаги се намират екзотични плодове (на-

пример карамбола или личи) и зеленчуци, ко-

ито можете да купите в неголеми количе-

ства, които няма да ви ударят по джоба. 

Така че смело пробвайте артишока, океан-

ска риба, каперсите.

 Избирайте продукти в малки разфасовки. 

Това се отнася най-вече за сладките храни, 

от покупката на които ви е трудно да се 

въздържите. 

 Не грабвайте първия продукт, който ви 

попадне пред погледа. Много производите-

ли настояват продукцията им да бъде из-

ложена на видно място в магазина. Отде-

лете си време, за да се запознаете внима-

телно с етикетите, и чак тогава взимай-

те решение.С
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всичко от предишния ден и да съхра-
нявате храната в хладилника. Вечер-
та ще трябва само да я стоплите. 

Бързи въглехидрати В идеалния 
случай е необходимо да изяжда-

те минимум 3 порции пълнозърнести 
продукти на ден. Те, освен че заси-
щат добре (благодарение на високото 

съдържание на целулоза в тях), но и 
снабдяват организма с витамини от 
група В, които помагат за усвоява-
нето на храната и ефективното є 
преработване в енергия. Приготвяне-
то им не отнема много време. На-
пример елдата и специално обработе-
ният кафяв ориз се варят не повече 
от 15 мин. 

„Невинен“ десерт Спазването на 
жестоки диети води до постоян-

но неудовлетворение и често завърш-
ва с психически срив. Ядете всичко 
по предписание, а после изпитвате 
чувство на вина. Вместо категорич-
но да се отричате от парчето тор-
та, позволете си малко от него или 
го изяжте цялото, но след това се 
постарайте веднага да го „неутрали-
зирате“ с помощта на дълга разходка 
в парка или с упражнения във фит-
нес салона. Така ще се освободите от 
терзанията по този повод.С

ни
м

ки
 ©

 N
iD

er
L

an
de

r 
– 

F
ot

ol
ia

.c
om

, ©
 V

IK
T

O
R

II
A

 K
U

L
IS

H
 –

 1
23

rf
.c

om

Зеленчуците 
в менюто
Не е задължително да готвите зе-

ленчуците отделно. Можете да ги 

прибавите към супи или в плънки-

те за местните рула. 

Не почиствайте плодовете и зе-

ленчуците от обелките. Доста-

тъчно е да ги измиете старател-

но, преди да ги приготвите. Това 

се отнася не само за тези, пред-

назначени за топлинна обработка 

(картофи например), но и за всич-

ки, които се консумират в сурово 

състояние – краставици, домати 

и т. н. В обелките са натрупани 

ценни хранителни вещества като 

антиоксиданти, а също и целулоза.
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З
абележимите с просто око маст-
ни натрупвания – онези, които 
подпират стомаха ни, образуват 
целулит на бедрата ни и се съ-

бират на гънки около талията – са 
само видимата част на айсберга. Има 
и още една част, скрита под вода-
та, или по-точно – вътре в човеш-
кото тяло. 
Напоследък излишните мазнини са 

толкова често срещано явление, че 
специалистите отправят сериозни 
предупреждения за световна епидемия 
от... затлъстяване. В САЩ например 
излишни мазнини имат около 2/3 от 
възрастното население. Във Велико-
британия от свръхтегло са засегнати 
почти 20% от жителите. Диагнозата 
„затлъстяване“ може да се постави на 
25–30% от руснаците. Според послед-
ни статистически данни над 30% от 
българите са с болестно затлъстява-
не, а 56% са с наднормено тегло.

ЗЛАТНИЯТ ЗАПАС

ФУНКЦИОНАЛНИ МАЗНИНИ (ИЛИ НАЙ-ГОРНИ-
ЯТ СЛОЙ НА МАСТНАТА СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН)
Този слой е разпределен равномерно 

по повърхността и е нещо като топ-
лоизолационна подложка между кожа-
та и мускулната тъкан. Тези мастни 
депа първи се стопяват при опитите 

ни да отслабнем, но и първи се обра-
зуват отново, щом престанем да се 
ограничаваме в храненето. 
Повечето съвременни учени разглеж-

дат подкожната мазнина като един 
от... ендокринните органи. В този 
слой се произвеждат и складират 
женските полови хормони, отговорни 
за съхраняване на красотата и здра-
вето след настъпване на климакте-
риума. Но основната му задача е да 
подсигурява организма с енергийни ве-
щества. Затова женският организъм 
усърдно складира този вид мазнини, 
без оглед на перспективата, че тя-
лото може да се деформира от тех-
ния излишък. Природата си казва ду-

мата – тези мастни натрупвания се 
използват в случай, че притежател-
ката им забременее изведнъж. Дока-
то мастната тъкан не се натрупа 
в достатъчно количество (тя тряб-
ва да съставлява около 15% от ма-
сата на тялото), менструалният ци-
къл няма да работи нормално и зача-
тието ще е под въпрос. Когато на-
пример прекалено кльощавата Мила 

КЛЕТКА ЗА МАЗНИНИКЛЕТКА ЗА МАЗНИНИ
МИСЛИТЕ СИ, ЧЕ МАЗНИНАТА СИ 
Е ПРОСТО МАЗНИНА? НО НЕ! ИМА 
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ. ОТ ЕДНИТЕ ЛЕКАРИТЕ 
ВИ СЪВЕТВАТ ДА БЯГАТЕ НАДАЛЕЧ, 
С ДРУГИТЕ ВИ ПРЕПОРЪЧВАТ ДА СЕ 
ЗАПАСЯВАТЕ, А НА ТРЕТИТЕ ВИ УВЕРЯВАТ, 
ЧЕ МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ... 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО.

Цветът има значение
КАФЯВИТЕ  МАЗНИНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ТОПЕНЕ НА ИЗЛИШНИ КИЛОГРАМИ

Изцяло кафява е мазнината в организма на новороденото, където играе роля на топлинна 

станция, а по съвместителство и на кръвотворен орган (в нея се намират огнища на кръво-

творене със стволови клетки). Още на втория месец от живота на бебето тези огнища изчез-

ват и мазнината постепенно става бяла на цвят и по-мека. 

Днес учените търсят начини да принудят бялата мазнина, която е повече в човешкия органи-

зъм (кафява има само в горната част на гърба между плешките) да се превърне в кафява. Защо 

ли? Защото в клетките на кафявата триглицеридите не се пазят до използването им, а изгарят 

активно без следа. Освен това към клетките на кафявата мазнина водят много повече капиля-

ри, тъй като за нейното изгаряне трябва много кислород. И още, те са в състояние да се тран-

сформират до... мускулни влакна – процес, който се управлява от специфични протеини. 

Ако учените успеят да накарат бялата мазнина да се превърне в кафява, тогава проблемът със 

затлъстяването ще бъде окончателно решен!
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Йовович попитала лекаря си каква е 
причината за безплодието є, специа-
листът просто я посъветвал да на-
трупа няколко килограма. Днес холи-
вудската дива си има дъщеричка. 
Опитайте се сами да определите 

дали количеството на вашите по-
дкожни мазнини е в норма. Това никак 
не е трудно. Те са в норма, ако може-
те да защипете с два пръста (палец 
и показалец) кожата на хълбока (над 
бедрото) и над бицепсите на свобод-
но отпуснатите ръце. Имайте пред-
вид обаче, че образувалата се гънка 
не бива да е по-дебела от 2,5 см. 

ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

СТРУКТУРНИ МАЗНИНИ – ЕДИН 
ОТ ВАЖНИТЕ „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“
Те са основата за построяването на 

клетъчните мембрани и на миелинови-
те обвивки на нервните влакна. Този 
вид мазнини са един вид изолационно 
покритие (като при проводника, кой-
то излиза от ютията). Даже и при 
пълно изтощение организмът не из-
гаря нито грам от тях! Те образу-
ват трайни съединения с белтъчини-
те – липопротеинови комплекси или 
липопротеиди. Препоръчително е ре-
довно да проверявате нивото на тези 
липопротеиди в кръвта! 
Липопротеидите са с висока и с ни-

ска плътност. Първите служат за 
транспортиране на „добрия“ холесте-
рол, необходим за работата на сър-
цето и на целия организъм. Вторите 
пренасят „лошия“ холестерол, а той 
се отлага по стените на кръвоносни-
те съдове и става причина за поява 
на атеросклероза. Нивото на липопро-
теидите с висока плътност не бива 
да пада под 1,6 ммол/л, а на тези с 
ниска плътност не бива да превиша-
ва 3,4 ммол/л.

ЕНЕРГИЯ В РЕЗЕРВ

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИТЕ 
НА Т. НАР. РЕЗЕРВНИ МАЗНИНИ

Резервните мазнини са удобна фор-

ма за съхраняване на топлина за орга-
низма. Отначало мазнините, постъпи-
ли в организма чрез храната, се раз-
падат в стомаха до мастни кисели-
ни – триглицериди. След това кръвта 
ги транспортира до клетките, къде-
то под въздействието на определени 
ферменти те изгарят в енергийните 
станции на организма – митохондри-
ите. При този процес се отделя то-
плина, която е така необходима за 
сгряване на човешкото тяло, за да 
може то да функционира нормално. 
Част от мастните киселини се из-

ползват за „строителни цели и ре-
монтни работи“ в организма. А из-
лишъкът от тях директно се „из-
праща“ в резервните депа – истин-
ски капани за мазнини. В тези депа 
даже и при жените с нормално те-
гло може да се съдържат до 15 кг (!) 
триглицериди. 
Плътните и инертни „запасни“ маз-

нини по-често от всичко се появя-
ват около бедрата, около стомаха, 
около талията и седалището. Техни-
те клетки издържат на глад, т. е. 
упорито се „съпротивляват“ на дие-
тите, които пазим, и бързо се уве-
личават в присъствието на гликоза, 
т.е. когато в менюто ни преоблада-
ват въглехидратните храни. Все още 
ли искате да изядете една поничка с 
баварски крем, а?!
Количеството на резервните мазни-

ни в организма зависи от начина ни 
на хранене – старайте се да приема-
те по 15–20 г животински мазнини 
(от краве масло например) и да кон-
сумирате по 1–2 с. л. олио на ден. 
Това е т. нар. здравословна норма. 

ВЪТРЕШЕН ВРАГ

ВИСЦЕРАЛНИ (ВЪТРЕШНИ) МАЗНИНИ – 
РАЗКРИЙТЕ ИЗЛИШЪЦИТЕ И ГИ СТОПЕТЕ!
Те се натрупват около вътрешни-

те органи и служат като амортисьор 
срещу удари и сътресения. Но кога-
то тези мазнини са прекалено много, 
създават предразположеност към за-

харен диабет, атеросклероза, затлъс-
тяване на сърцето и черния дроб и 
много други болести. 
В идеалния случай висцералните маз-

нини трябва да съставляват 10–15% 
от резервните. Резултати от измер-
вания свидетелстват, че, да, мазни-
ните може и да са над нормата, но 
видимите подкожни отлагания не са 
чак толкова много. Значи основните 
запаси от мазнини в тялото са съ-
средоточени вътре в него. 
Висцералните мазнини се натрупват 

най-често вследствие на силен стрес 
(при стрес се отделя кортизол, въз-
препятстващ мастната обмяна) и 
когато се движим малко. Ако те са 
повече от 25%, здравето ни е в опас-
ност! А колко са при вас? Да си от-
говорите по-точно, ще ви помогнат 
жироанализаторите (специални канта-
ри, измерващи нивото на мазнини), с 
които са снабдени повечето фитнес 
клубове. Но можете да си направите 
и т. нар. воден тест в басейна. Лег-
нете по гръб във водата, разперете 
ръце и разкрачете крака, вдишайте, 
задръжте дъха си и бройте.

 Не сте стигнали и до 30 и вече потъ-
вате?! Значи имате по-малко от 13% 
мастна тъкан, която не е достатъч-
на. Поправете това положение!

 Стигнали сте до 30 или 40 при бро-
енето и вече потъвате постепенно. 
Имате малко повече от 20% мазнини 
и това е нормално за жените. 

 Преброили сте до 60, но още не сте 
започнали да потъвате. Мазнините в 
тялото ви са повече от 25% – от 
тях се налага да се спасявате!
Да преобразувате вътрешните маз-

нини във функционални, да достави-
те триглицериди в митохондриите на 
клетките, където те ще изгорят без 
следа, ще ви помогне аминокиселина-
та L-карнитин (има я в месото, мля-
кото, хранителните добавки) в съче-
тание с аеробна физическо натовар-
ване: ходене, бягане, плуване, каране 
на велосипед. 

Да измерим мазнините

Измерете обиколката на бедрата на най-широкото място и направете отметка в първата графа. След това 

отбележете в третата графа своя ръст в сантиметри. А сега съединете двете стойности с помощта на 

линийка и на мястото на пресичането във втората графа намерете търсения показател. 

НОРМА: 22% за жени и 15% за мъже

1 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 26 28 30 32 34 36 38 40 42

3 188 186 184 182 180 178 174 170 166 162 160 158 156 154 152 150 148 146

1 обиколка 
на бедрата в см

1

2
съдържание 
на мазнини (%)

3 
ръст (см)
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же н с к и  р а б о т и

П
ричинителят на хламидийните 
инфекции е нещо средно между 
бактерия и вирус и се нарича 
хламидия трахоматис (Chlamydia 

trachomatis). Хламидиите се предават 
по полов път и се откриват най-чес-
то по шийката на матката, по пи-
кочните канали или в ануса. Хлами-
дийните инфекции могат да се овла-
деят, стига да бъдат установени и 
лекувани навреме. Но тъй като по-
ради безсимптомността си те по-
често не се откриват веднага, мо-
гат да се разпространят към матка-
та и яйчниците. В този случай яйч-
ниците е много вероятно да се за-
пушат (или да сраснат) и възмож-
ната най-лоша последица от това е 
безплодие. Засегнатите от хламидий-
на инфекция жени са изложени на го-
лям риск от извънматочна бремен-
ност (бременност, която се развива 
извън кухината на матката – в ма-
точната тръба, в яйчника или в ко-
ремната кухина). 

За бременните 
които са заразени с хламидии пък, има опас-

ност да заразят детето си по време на 

раждането (особено ако то е естествено). 

В такъв случай новороденото често разви-

ва остър конюнктивит или пък застрашава-

що живота му белодробно възпаление.

По тези причини скрининговите изследва-

ния на млади жени със или без гинекологична 

симптоматика за откриване на хламидий-

на инфекция имат оправдание, колкото и да 

струват лабораторните изследвания. Чрез 

тях се осигуряват ранна диагноза и целена-

сочено лечение на това предавано по полов 

път заболяване.

Хламидиите нямат нищо общо с 
поддържането на лоша интимна хиги-
ена! Запомнете това.

КОЙ Е НАЙ-ЗАСТРАШЕН

По статистически данни в Германия 
например на година с хламидия се за-
разяват 300 000 нови жени. Германски-
те гинеколози тръбят, че всяка десе-
та жена под 20-годишна възраст е за-
разена с хламидии. В България, може 
би поради неточността на тестове-
те, се твърди, че официално заразени-
те са 1%, което е съмнително. 
Най-предразположени и застрашени 

от тази болест са младите жени – 
лигавицата на техните полови орани 
е все още относително пропусклива, 
а и тяхната имунна система е по-
неустойчива срещу атаките на раз-
лични причинители на болести. Ос-

вен това средностатистически мла-
дите момичета би трябвало да сме-
нят сексуалните си партньори значи-
телно по-често от жените на въз-
раст и могат много по-лесно да се 
заразят чрез секса.

СИМПТОМИ, А ПО-ЧЕСТО И БЕЗ 
Хламидиите се размножават много 

бавно и в началото наличието им в 
организма не може да бъде разпозна-
то по никакви явни признаци. Подоб-
но на гъбичките те могат с години 
да се крият в тялото, без ние да по-
дозираме дори, че си съжителстваме 
с тях. Приблизително седем от десет 
заразени жени не могат по абсолютно 
нищо да познаят, че имат хламидии. 
Хламидийната инфекция е известна 

като „тиха болест“, тъй като при 
3/4 от инфектираните жени и при 
1/2 от инфектираните мъже няма ви-
дими или осезаеми симптоми за нея. 
Ако в крайна сметка такива се поя-
вят, то това обикновено става от 
1-вата до 3-тата седмици след инфе-
ктирането.
Ако по някаква причина имунната 

защита на организма отслабне (вслед-
ствие на стрес или болест), скрита-
та инфекция се установява по-лесно 

 СЕКС С ПОСЛЕДИЦИ

ХламидиитеХламидиите
ТЕ СЕ ПРЕДАВАТ ПО ПОЛОВ ПЪТ. 
АКО НЕ СЕ ЛЕКУВАТ, МОГАТ ДА СТАНАТ 
ПРИЧИНА ЗА БЕЗПЛОДИE.
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по типични признаци. 
ПРИ ЖЕНИТЕ те са: чести бол-
ки в корема (ниско долу) и в гър-

ба, гадене, висока температура, бол-
ка при сексуален контакт, кървене 
между отделните менструални цикли, 
обилно жълтеникаво лепкаво течение 
от вагината, често уриниране, сър-
беж или парене в пикочния канал по 
време на или веднага след уриниране. 
Ако не се лекуват, хламидиите в 

шийката на матката могат да се 
разпространят и да достигнат рек-
тума. 

ПРИ МЪЖЕТЕ, страдащи от хлами-
дии, също могат да получат тече-

ние (прозрачна бяла или жълтеникаво-
слузеста течност, която изтича от 
пикочния канал), парене и сърбеж в пи-
кочния канал по време или веднага след 
уриниране. Освен това при тях често 
заболяването е съпътствано от непри-
ятен сърбеж и парене около отвора на 
пениса. Рядко се наблюдават отичане 
и болка в областта на тестисите. 
Тези симптоми се проявяват 1–3 

седмици след половия акт, при който 
е станало заразяването. 

По-специални 
обстоятелства

 Мъжете и жените, които практикуват 

анален секс, могат да получат анална ин-

фекция, придружена от анална болка, отде-

ляне на секрет и кървене. 

 Инфектиране с хламидии може да има и 

в областта на гърлото, в случай че мъжът 

или жена практикуват орален секс със за-

разен със заболяването партньор.

Симптомите и при двата пола мо-
гат да се появят за малко (няколко 
дни) и да изчезнат, което не озна-
чава, че инфекцията е спряла да се 
развива. Тя остава в организма в ла-
тентна фаза и при определени об-
стоятелства (наличието на друга ин-
фекция например) може отново да се 
прояви. Хламидията може да се носи 
дълго време, преди бактерията да се 
разпространи и да започне да причи-
нява появата на симптоми.

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ

При обикновен преглед гинекологът 
може да забележи жълтеникав секрет, 
изтичащ от матката. Ако вагинални-
ят секрет, разглеждан под микроскоп, 
съдържа прекалено много бели кръв-
ни телца, това също би могло да е 
ориентир за наличие на хламидии, но 
в никакъв случай надеждна отправна 
точка за поставяне на диагноза. По-

ради особеностите на хламидия тра-
хоматис (бактерията, която причи-
нява тази инфекция) директното по-
ставяне на диагноза на базата на взе-
мането на секрет за микробиологично 
изследване е трудно.
По-често хламидиите не могат да 

бъдат установени при обикновен ги-
некологичен преглед или с обикновен 
кръвен тест. Те се констатират 
чрез изследване на урината, а поняко-
га и на материал, взет от пениса или 
вагината. Пи съмнение за хламидийна 
инфекция лекарят може обаче да взе-
ме кръв за провеждането на т. нар. 
имунофлуоресцентно изследване.
В наши дни хламидийните инфекции 

се диагностицират най-лесно с тест-
ване на урина. Резултатите обикнове-
но са готови за няколко часа.
Изследванията за наличие на хлами-

дия се препоръчва да се правят про-
филактично всяка година. Ако плани-
рате дете, изследването и лечението 
при евентуална диагноза са повече от 
препоръчителни. Проблемът е там, 
че по време на бременност хламиди-
ите е вече практически невъзможно 
да бъдат излекувани, тъй като пове-
чето лекарства са противопоказни за 
този период

КАК СЕ ЛЕКУВАТ

Най-ефективни са антибиотиците, 
които се взимат в продължение на 10 
до 14 дни. В никакъв случай обаче не се 
самолекувайте с тях, дори и да знае-
те имената им. Ако е хваната в само-
то начало (т. е. навреме), инфекцията 
се поддава по-лесно на лечение, но ако 
е станала хронична, лечението може да 
продължи с месеци (дори с години). 
Който се е заразил, трябва да из-

прати и своя сексуален партньор на 
лекар, тъй като вероятността и 
двамата да са инфектирани е голяма. 
В този случай партньорът трябва да 
се лекува паралелно, тъй като винаги 
има риск да се зарази впоследствие 
през периода, докато лечението на 
другия още не е приключило. 

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

Най-надеждната профилактика на 
хламидийна инфекция е правенето на 
безопасен секс – т. е. с кондом! 
Честото подлагане на профилактич-

ни прегледи би помогнало хламидиите 
да бъдат разпознати по-рано, преди 
да се „окопаят“ (загнездят) хронично. 
Във втория случай справянето с тях 
е мъчително дълго.  



С
пециалисти по междуличностно 
общуване твърдят, че доста от 
причините за лошите семейни 
или предбрачни взаимоотноше-

ния се крият в хилядите страхове, с 
които жените се събуждат сутрин и 
заспиват вечер. Положението се вло-
шава от факта, че жените се стра-
хуват и от това да споделят с мъ-
жете си тези свои безброй страхове. 
Затова и затъват все по-надълбоко 
в блатото на черните емоционални 
„дупки“ и поредните конфликти.
Учени са констатирали, че безпри-

чинните безпокойства, често завърш-
ващи с пристъп на паника, са по-ха-
рактерни за жените, отколкото за 
мъжете. За този тип тревожност 
можем да обвиним колебанията в ни-
вата на хормона прогестерон в жен-
ския организъм. А за безбройните не-
вротични състояния – 

ПРОСТО ЛАБИЛНАТА 
ЖЕНСКА ПСИХИКА 

Само четири са основните страхо-
ве, които владеят мъжете, но които 
те не биха признали и след четвър-
тата, а даже и след десетата чаша 
бира:  да не се изложат в леглото 
 да не се събудят бедни някой ден 

 да не се оженят несполучливо  да 
не си останат ергени.
Мога да изброя без запъване поне 30 

страхове, които измъчват обаче една 
жена. С тях тя си ляга и става, за-
ради тях се мрази и обича, прощава 
си и след няколко часа пак се напада 
и обвинява... Редът на долуизброени-
те страхове е различен по важност 
за всяка отделна жена, но „наборът“ 
е почти неизменен.

1. Страх да не би да я възприе-мат за по-грозна от приятелка-
та, колежката и въобще от всяка 
друга жена.

2. Страх от болести. Но от сери-озни, а не от инжекции и взима-

не на кръв като мъжете.

3. Страх от първо раждане.

4. Страх дали ще бъде добра май-ка.

5. Страх да не би да изпадне в не-удобна ситуация.

6. Да не я помислят за глупава.

7. Да не би да остарее твърде бър-зо и твърде видимо.

8. Децата є да не я изоставят.

9. Дали децата є ще се справят добре в училище.

10. Да не я сметнат за клюкар-ка (нищо че обича да сплет-

ОТ СУТРИН 
ДО ВЕЧЕР
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ничи).

11. Страх, че парите няма да є стигнат по време на шопинг.

12. Че мъжът є и за този рож-ден ден няма да разчете пра-
вилно невербалните є заявки за меч-
тания подарък и ще є купи ютия на-
пример.

13. Страх да не остане незабе-лязана от колегите си на 8 
март и без цветя от мъжа си на съ-
щия ден.

14. Да не се разпадне бракът є.

15. Мъжът до нея да не си наме-
ри любовница.

16. Страх, че този, с когото ходи в момента, няма да є предло-
жи брак.

17. Да не я упрекнат, че е лоша шофьорка и някой шофьор да 
я напсува на пътя.

18. Да не кажат, че професията, която упражнява, е само за 
мъже.

19. Страх от това, че няма да е взела достатъчно дрехи за по-
чивката.

20. Страх от това, че някой ден ще престане да се харесва.

21. Страх, че ако каже на мъжа до себе си да си тръгне (ей 
така, за да си пробва чара), той на-

истина ще го направи.

22. Страх, че ако тя самата 
реши да си тръгне, той няма 

да я спре.

23. Страх, че няма да успее да вземе най-правилните реше-
ния.

24. Страх, че е дебела.

25. Страх да не остане неомъ-жена.

26. Страх, че животът не е 
това, което е очаквала.

27. Страх, че не всички я оби-чат.

28. Страх, че рицари на бели 
коне не съществуват и ни-

кога не са съществували. (Това е по-
скоро опасение.)

29. Страх, че животът в по-го-лямата си част е драма, а не 
любовен роман с щастлив край.

30. Страх, че утрото няма да се окаже по-мъдро от вечерта и 
всичките є страхове ще я нападнат 
и на другия ден.

Венета МЛАДЕНОВА,

психолог

 Приемайте мъжете като планети, 

които кръжат в орбита около вас. Ако 

няма да е Плутон, ще е Юпитер... Вие 

сте Слънцето все пак.
 Приемете факта, че старостта е 

неизбежна. Ама наистина го приемете.
 Съгласете се, че и другите жени на 

улицата също като вас искат да бъдат 

най-красиви. Действа успокояващо.
 Повярвайте, че сте добър родител, 

но правете и опити да сте такъв.
 Решавайте проблемите си един по 

един – с тези, които не успеете да ре-

шите с помощта на мъдрото утро, ще 

се справите утре вечер. Или след още 

няколко вечери.

Универсални 
лекарства за 

страх

www.bela.bg
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ЕМОЦИИЕМОЦИИЕМОЦИИ

П
озитивността е цен-
но качество, което 
човек си заслужава да 
притежава. По цен-

ност то е равно на други 
също тъй положителни ка-
чества като целеустреме-
ността, комуникативност-
та и любознателността. За 
голямо мое съжаление обаче 
все по-рядко срещам пози-
тивни хора напоследък. Без-
крайният български „пре-
ход“, ниският стандарт на 
живот и обезверяването на 
голяма част от българите 
като че ли отмиват пози-
тивността дори от хора-
та, които винаги са я при-
тежавали. Разбира се, това 
явление е повече от логич-
но на фона на хаоса, безре-
дието, беззаконието и пре-
обърнатите представи за 
добро и зло... Да бъдеш по-
зитивен на този фон, е 

ПОВЕЧЕ ОТ ТРУДНА 
ЗАДАЧА 

Но това е задача, която 
е важно да бъде решена. За 
да получим правилен отго-
вор, трябва да сме наяс-

но с две неща – какво оз-
начава да бъдеш позитивен 
и защо е толкова важно да 
бъдеш такъв. 
Според психолозите пози-

тивистите винаги търсят 
забавната страна на даде-
на житейска ситуация и се 
усмихват често. Позитив-
ните хора често са набе-
дявани за лекомислени от 
околните. Но пък на същи-
те тези околни тайно им 
се иска да имат оптимизма 
на позитивно настроените 
хора. Ако сте позитивен, 
имате едно безспорно пре-
димство – 

ХОРАТА ЩЕ ТЪРСЯТ 
ВАШАТА КОМПАНИЯ 

Светът ще им изглеж-
да по-добър, когато са бли-
зо до вас. Имате, разбира 
се, и други предимства. Ен-
тусиазмът и въодушевлени-
ето на позитивните хора 
са заразителни. Позитив-
ният човек е в състояние 
да повдигне духа и на най-
големия негативист. Ако 
сте позитивен, всяка зада-
ча за вас е вълнуваща, пре-

връщате всяко постижение 
в празник. Никога не губи-
те кураж, защото вашата 
позитивност не го допус-
ка. Вие сте твърдо убеде-
ни, че:
 животът е хубав;
 работата може да бъде 

приятна;
 препятствията могат 

да бъдат преодолени; 
 човек никога не тряб-

ва да губи чувството си 
за хумор.  
Позитивността означава 

да виждаш по нещо поло-
жително във всичко около 
теб, дори когато на пръв 
поглед положителното от-
съства. А когато се случи 
нещо лошо – да си казваш 
„Всяко зло – за добро!“, без 
да се потискаш и депре-
сираш за неща, които не 
можеш да върнеш назад и 
да промениш. Да притежа-
ваш това качество, значи 
да имаш 

ПОЗИТИВНА НАГЛАСА 
КЪМ БЪДЕЩЕТО 

да не се плашиш от труд-
ностите, защото вярваш, 

че те са преодолими. Да 
вярваш в себе си и в ка-
чествата си. Да имаш по-
ложителна самооценка. Да 
вярваш в добронамереност-
та и добротата на други-
те. Позитивността и не-
гативността действат 
като лещи, през които хо-
рата гледат на света и на 
себе си. Те са като само-
изпълняващи се пророчест-
ва: розовата гледна точка 
може да произведе само ро-
зови резултати, а черната 
– черни. Позитивният чо-
век внушава на околните, 
че е способен, ценен, спра-
вящ се. 
Скоро моя приятелка беше 

назначена на пост, за кой-
то не притежава и поло-
вината от нужните квали-
фикации, нямаше и никак-
ви „връзки“ във фирмата, в 
която я назначиха. В прис-
тъп на високо самочувст-
вие, граничещо с нахалство, 
тя се появила обаче на ин-
тервюто, на което се били 
явили доста квалифицирани 
кандидати. Избрали нея за 
вакантната длъжност, при 

©
 K

ur
ha

n 
– 

F
ot

ol
ia

.c
om

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СМЕЗАЩО Е ВАЖНО ДА СМЕ

позитивни

Бела, брой 9 (139), 200948



това я избрала жена (ако 
беше мъж, повечето хора 
биха сметнали, че „моти-
вът е ясен“). Е, доста хора 
в България мислят, че в 
нашата държава нещата 
стават или чрез „връзки“, 
или чрез подкуп, или чрез 
секс. На тях дори не им 
минава и през ума, че има 
и четвърти начин. Просто 
може да очароваш човека 
срещу теб и с качествата 
си, които в повечето слу-
чаи са по-важни от дипло-
мите, които притежаваш. 
Това обаче може да го на-
прави само един позитивен 
човек, който вярва в себе 
си и в това, че 

НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ 
НЕЩА 

Ако не е позитивен, той 
дори не би се осмелил да се 
яви на интервю.
Да си позитивен, означа-

ва да не търсиш в света 
наоколо сивото и черното, 
въпреки че точно те пре-
обладават, а да умееш да 
виждаш и другите цветове. 
Сутрин, тръгвайки за ра-
бота, да умееш да виждаш 
розовите облаци на разсъм-
ване, а не сивите неизмити 
улици. Позитивните хора 
гледат по-често нагоре и 
така виждат много повече 
и по-красиви неща. 
Защо обаче е важно да си 

позитивен? Отговорите на 
този въпрос са десетки. А 
някой по-позитивен от мен 
може да се сети и за по-
вече. Ето най-важните от-
говори: 

1. ТОВА БИ ТЕ НАПРАВИЛО 
ПО-ЩАСТЛИВ. 

Негативистите вина-
ги намират за какво да се 
тревожат и притесняват, 
а това автоматично ги 
прави нещастни или поне 
недостатъчно щастливи. 
Ако в една трудна ситуа-
ция можеш да мислиш само 
за лошия є изход и не си 
способен да видиш хубавия, 
то ситуацията става още 

по-лоша, а вероятността 
нещата да приключат до-
бре – още по-малка. Пе-
симистите са щастли-
ви само когато им се слу-
чи нещо хубаво, а оптими-
стите са щастливи дори 
само при мисълта, че може 
да им се случи нещо ху-
баво. Аз например си пус-
кам фиш за тото два-три 
пъти в годината (винаги 
когато по новините ка-
жат, че джакпотът над-
хвърля милион лева, не че 
по-малко не биха ми стиг-
нали). Интересното е, че 
винаги съм толкова твър-
до убедена, че точно моят 
фиш е печеливш, че в дни-
те, оставащи до теглене-
то на числата, се чувст-
вам като милионерка, ми-
сля си колко хубав ремонт 
ще направя, как най-накрая 
ще отида с любимите си 
хора до Адриатическата 
Ривиера, Сейшелските ос-
трови, Мексико... Тези ми-
сли ме правят щастли-
ва и въпреки че още не 
съм станала милионерка, се 
чувствам добре.  

2. ПОЗИТИВНИТЕ ХОРА СА 
ПО-ХАРЕСВАНИ. А И ТЕ САМИТЕ 
УМЕЯТ ДА ХАРЕСВАТ 
ХОРАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ. 

Няма какво да се залъг-
ваме, оценката на околни-
те ни интересува. Дори 
тези, които казват, че не 
плащат данък обществено 
мнение, и тях ги интересу-
ва. На никого не му е при-
ятно да общува с мрънка-
щи, вечно оплакващи се и 
вечно недоволни хора. Все-
ки предпочита да си гово-
ри с усмихнати и позитив-
ни хора. 
Ще споделя и нещо по-

лично. Красива съм, но не 
съм съвършена. Интели-
гентна съм, но не съм ге-
ний. В обкръжението ми 
винаги е имало жени, ко-
ито са по-красиви или по-
слаби от мен. Дори е има-
ло такива с по-голямо чув-
ство за хумор от мое-

то. Въпреки това съм била 
по-харесвана от тях и не 
по-малко ухажвана. Защо 
ли? Естествено, че е ва-
жно как изглежда човек, но 
има и други неща, които 
са по-важни. И позитивиз-
мът е едно от тях. Ако 
един мъж трябва да изби-
ра между една несъвършена 
на външен вид, но позитив-
на и усмихната жена и една 
съвършена външно, но вечно 
недоволна жена, повярвайте 
ми, ще избере усмихнатата. 
Просто се огледайте и ще 
забележите, че до хубавите 
мъже рядко стоят захаро-
сани хубавици.

3. ПОЗИТИВНИТЕ ХОРА СА 
ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ.
Те трудно се отказват от 

нещо, което са си науми-
ли, дори и то да не ста-
не от първия път. А поч-
ти нищо на този свят не 
става от първия път, а по-
често дори и от втория не 
става. Нужни са упоритост 
и вяра, че рано или къс-
но ще успеете, пък ако ще 
и на двадесетия път да е. 
Един песимист никога не би 
направил толкова опити. 
Положителните качест-

ва, които човек може да 
притежава, са десетки, но 
най-важното е да знае кои 
са силните му страни и 
как да ги използва. Само 
така ще вярва истински в 

себе си. Истинската тра-
гедия в живота не е да не 
притежаваш достатъчно 
хубави качества, а да не 
можеш да използваш тези, 
които притежаваш. Спо-
ред признанията на много 
успели хора (най-добрите 
мениджъри в Америка и  
изявени ръководители на 
успешни компании) човек 
не бива да насочва енер-
гията си към коригиране 
на собствените си несъ-
вършенства, защото далеч 
по-ефективно е да насочи 
енергията си да доразвие 
положителните си страни 
и да ги използва. „Слънчев 
часовник на сянка“ – така 
Бенджамин Франклин е на-
рекъл неоползотворените 
таланти.  

4. ОТ МЕДИЦИНСКА ГЛЕДНА 
ТОЧКА ПОЗИТИВНИТЕ ХОРА 
СА ПО-МАЛКО ТРЕВОЖНИ 
И ПО-РЯДКО СТРАДАТ ОТ 
ХИПЕРТОНИЯ И ДЕПРЕСИЯ. 

Това твърдение няма нуж-
да от коментар. То също е 
важно, но дори и само пре-
дишните три предимства 
да оцените, ще си отго-
ворите на въпроса „Защо е 
толкова важно да бъда по-
зитивен?“. А това е първа-
та крачка към „внедряване“ 
на позитивността в живо-
та ви.

Дарина ЦОНКОВА
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КАКВО Е УСЕЩАНЕТО ДА 
СИ НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗВЕЗДА 
НА 70-ТЕ, СЛЕД КОЕТО 
ДА ИЗЧЕЗНЕШ ЗА ЦЯЛО 
ДЕСЕТИЛЕТИЕ И ДА СЕ 
ЗАВЪРНЕШ ТРИУМФАЛНО 
ТОЧНО ТОГАВА, КОГАТО ПОЧТИ 
ВСИЧКИ СА ТЕ ОТПИСАЛИ? 
ДЖОН ТРАВОЛТА ЯВНО ЗНАЕ 
ОТГОВОРА НА ТОЗИ ВЪПРОС. 
ВСЪЩНОСТ НЕГОВОТО 
„ЗАВРЪЩАНЕ“ СЪВСЕМ НЕ СЕ 
ИЗЧЕРПВА С „КРИМИНАЛЕ“.

ВЪЗХОДИТЕ И ПАДЕНИЯТА НА

ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

С
лед култовия филм на Таранти-
но обаче Траволта преживя ис-
тинско възраждане в Холивуд 
и стана най-търсеният амери-

кански актьор с рекордни хонорари. 
Иронията е, че самият той допре-
ди това едва ли е вярвал, че ще ус-
пее да възроди кариерата си, и дори 
не е изгарял от ентусиазъм да прие-
ме ролята на 

ВИНСЪНТ ВЕГА, 
ГАНГСТЕРА С ДОБРО СЪРЦЕ 

който може еднакво добре да убива 
хладнокръвно и да... танцува туист. 
На Джон, който още в началото на 

кариерата си доказва, че е и прекра-
сен танцьор, тази роля наистина пас-
ва като ръкавица. За танцовите му 
умения се носят легенди, дори покой-
ната принцеса Даяна предпочита да 
танцува с него вместо с принц Чарлз 
на прием в Белия дом през 80-те. А 
според едно скорошно проучване же-
ните не могат да устоят на мъже, 
които имат неговите умения на дан-
синга. Впоследствие обаче от кръш-
ната фигура на Траволта не оста-
на и помен. Самият той признава, че 
обича да си похапва и няма намере-
ние да се ограничава. Но пък непре-
къснато покачващото му се тегло се 

превърна в често обсъждана тема за 
журналистите. „Колкото повече го-
ворят за килограмите ми или за мо-
ите „завръщания“, толкова по-добре 
се чувствам“ – натрива носовете им 
актьорът. Журналистите си позволя-
ват далеч по-гадни изказвания по не-
гов адрес обаче – че е гей (тази но-
вина излезе, след като Траволта е за-
снет да се целува страстно със свой 
приятел) и че децата му не са него-
во дело... За Джон обаче най-болезне-
ната тема е 

СЦИЕНТОЛОГИЯТА 
Като един от най-заклетите по-

ДДжон ТТраволта
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следователи на това религиозно уче-
ние, той не спира да изтъква нейни-
те ползи, но с това само си печели 
още повече врагове. „Причината да 
не се превърна в звезда от калибъра 
на Мерилин Монро и Елвис Пресли е 
моята вяра. Хората отхвърлят сци-
ентологията, без да осъзнават нейна-
та сила“ – „проповядва“ Джон, който 
като че ли е обречен половината от 
хората да го обича, а другата поло-
вина да го мрази. Така е и с ролите 
му – еднакво добре му отиват как-
то положителните, така и отрица-
телните герои. 
Предстои да го видим в поредна-

та злодейска роля на един по думи-
те му „твърде добър лош герой, за 
да не приема предизвикателството да 
го изиграя“.

„Ударът „Пелам 123“: 
Отвличане в метрото“
Експлозивният екшън на режисьора Тони 

Скот изправя един срещу друг двама сил-

ни мъже. Уолтър Гарбър (Дензъл Уошингтън) 

е диспечер в метрото на Ню Йорк, чийто 

обикновен работен ден е нарушен от обаж-

дането на Райдър (Траволта). Въоръженият 

мъж и неговата банда отвличат мотриса, 

пълна с пътници, и заплашват да започнат 

да ги убиват един по един, ако не получат 

до час откуп от 10 млн. долара. Ключът към 

спасението на заложниците е в Уолтър, кой-

то добре познава системата под земята. 

Всъщност той първо трябва да разбере как 

Райдър и неговите хора са планирали да из-

бягат, след като се доберат до парите. 

„Да играеш злодеи, винаги е осво-
бождаващо, защото ги няма ограниче-
нията, които ти пречат, когато иг-
раеш добрия. Добрите герои са огра-
ничени от моралните норми, задъл-
жително заложени в сценария. Зло-
деите сами решават какви ценности 
да проповядват“ – обяснява Траволта. 
Той описва Райдър като маниакален, 
непредсказуем убиец, който може да 
избухне в ярост във всеки един мо-
мент, но и да започне да обсъжда аб-
сурдността на живота и да покаже 
нежната си страна. „Така аз мога да 
бъда див, както и спокоен, или луд, 
или очарователен – такъв, какъвто 
си поискам.“
Джон Джозеф Траволта е 

НАЙ-МАЛКОТО ОТ ШЕСТТЕ ДЕЦА 
в семейството. Всичките му братя и 
сестри имат успешни кариери в те-
левизията, киното и музиката. При-
нос за това има майка им Хелън, ко-

ято свири във вокална група, работи 
като актриса и дори поставя пиеси. 
Бащата на Джон Салваторе преобра-
зява мазето на къщата в малък те-
атър, за да могат децата му да се 
изявяват на сцена. „Това си беше ис-
тински театър, с гардероб, завеси и 
музика – разказва Траволта. – Всеки 
ден бяхме там и или пеехме на плей-
бек от любимите си плочи, или по-
ставяхме пиеси. Естествено, мама и 
тате бяха върховната публика. Те ся-
даха да ни гледат на чаша вино и с 
по цигара в ръка, страшно ни се ке-
феха и постоянно ни окуражаваха.“ 
Бъдещата звезда обожава „Бийтълс“ 

и се научава да свири на китара. Оби-
ча и да танцува и на ранна възраст 
печели състезание по... туист. Обича 
и Джеймс Кагни и знае наизуст него-
вия филм „Янки Дудъл Денди“. Мал-
кият Боун (наричат го така, защо-
то е много слаб) е толкова очаро-
ван от актьорството, че още от 
12-годишен започва да ходи на курсо-
ве по актьорство. Записва се и на 
уроци по степ при брата на Джийн 
Кели Фред и се хвали, че знае всич-
ки нови стъпки от популярното тв 
шоу Soul Train. 
От съвсем малък Джон си е 

ЛУДА ГЛАВА 
Признава, че за това виновни са до-

някъде родителите му, които посто-
янно го глезели. Все пак артистично-
то хлапе е изтърсакът в семейство-
то и затова никога не го наказват, 
дори и да сътвори поредната пакост. 
Като малък Траволта често се бие. 

На 16 години, с благословията на ро-
дителите си, той напуска гимназия 
и отива да живее със сестра си Ан 
в Манхатън. Целта му е една – да 
пробие в театъра и приемайки да ра-
боти като касиер, пиколо и разпоре-
дител, Джон успява. Той трупа опит 
в различни роли извън Бродуей, като 
най-успешна сред тях е изявата му 
в мюзикъла „Брилянтин“. В началото 
на 70-те той получава и малки роли 
в телевизията, снима се и в рекла-
ма за американската армия. През 1975 
г. Траволта осъществява своя пробив 
с участието си в изключително ус-
пешен комедиен сериал. В него освен 
като актьор той демонстрира и че 
има дарба на певец. Така на следва-
щата година неговата песен  Let Her 

In попада в американските класации. 
Следва и разгръщане на трети та-
лант – Джон е най-изкусният тан-
цьор в класиката „Треска в събота 
вечер“. Всеки голям актьор има сво-
ята култова роля и за Джон това е 
ролята на Тони Манеро – 

АБСОЛЮТНИЯ ДИСКОКРАЛ 
НА 70-ТЕ 

С музиката на „Би Джийс“ и стра-
хотната хореография филмът се пре-
връща във феномен и носи на Тра-
волта номинация за „Оскар“. Възмож-
но ли е той да направи нещо още 
по-голямо? Разбира се, стига до него 
да е Оливия Нютън-Джон. Двамата 
са просто перфектни във филмовата 
версия на „Брилянтин“. Джон вече е 
в главната роля и освен като актьор 
отново се доказва като чудесен тан-
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цьор и певец.  
Шеметният старт в кариерата е 

съпроводен и с щастие в личен план. 
На снимачната площадка на един от 
първите си филми Джон се влюбва до 
уши в своята партньорка Даяна Хи-
ланд. Всъщност тя играе негова май-
ка и спокойно може да му бъде та-
кава, след като е с 18 години по-го-
ляма от него. Двамата може и да 
изглеждат странна двойка, но любо-
вта им е по-силна от всичко. Сами-
ят актьор казва, че Даяна е негова-
та сродна душа. Така той изведнъж 
се сдобива с всичко накуп – с пер-
фектна кариера, с перфектна поло-
винка, а на всичкото отгоре се пре-
връща и в музикална звезда с три ус-
пешни албума и награда на списание 
„Билборд“. Е, толкова хубаво не е на 
хубаво и следва 

ИСТИНСКО ПРОПАДАНЕ В АДА 
През 1977 г. Даяна умира от рак 

в ръцете на своя любим. Година по-
късно умира и майка му. Траволта 
като че ли губи почва под краката си 
и отказва участия във филми като 
„Американски жиголо“ и „Офицер и 
джентълмен“, които превръщат в 
звезда Ричард Гиър. Повторното му 
събиране с Оливия Нютън-Джон раж-
да „едно истинско кинобезумие“, а 
повторната му изява като Тони Ма-
неро в „Да оцелееш“ под режисурата 
на Силвестър Сталоун („Рамбо пра-
ви балет“, подсмиват се критиците) 
е определена като „ужасяваща“. След-
ват още няколко неуспешни филма, 

които бетонират неговото падение. 
За продуцентите Джон вече е бита 
карта и дори изненадващият касов 
хит „Виж кой говори“ от края на 80-
те не може да го изкара от черна-
та дупка. Всичко се променя с едно 
телефонно обаждане на Куентин Та-
рантино. Режисьорът е в затруднено 
положение, след като Майкъл Медсън, 
за когото е писал ролята на Винсънт 
Вега, не може да започне снимки по-
ради друг ангажимент. Траволта пък 
въобще не вярва, че тази роля е под-
ходяща за него, но все пак се съглася-
ва да я изиграе. Изненадващият успех 
на „Криминале“ обаче му носи нова 
номинация за „Оскар“ и го изстрелва 
отново на върха. Следващите няколко 
години са истински триумф за 

ЗАБЛЕСТЯЛАТА 
В НОВА СВЕТЛИНА ЗВЕЗДА 

с хитове като „Феномен“, „Лице на 
заем“ и „Първични цветове“. Дори 
провалът на „Бойно поле: Земя“ по 
романа на основателя на сциентолож-
ката църква Л. Рон Хъбард не може 
да спре творческия подем на Травол-
та. И за капак той отново може да 
се похвали, че е открил любовта в 
лицето на актрисата Кели Престън. 
Двамата се запознават на снимачната 
площадка през 1989 г. и две години 
по-късно са вече семейство. Кели му 
ражда две деца – Джет (името явно 
е повлияно от страстта на Джон 
по самолетите) и Ела Блу. Актьор-
ът обяснява семейното им щастие 
със специална система. „Ние правим 

списъци с това, от което се нужда-
ем и искаме един от друг, и ги про-
веряваме постоянно. Описваме всичко 
– от колко секс до каква храна оби-
чаме. Така разбираме какво иска дру-
гият и следваме правилната посока. 
Не звучи романтично, но се получа-
ва.“ Но Траволта признава, че невина-
ги е било лесно, дори преди години са 
обмисляли да се разделят. Тогава два-
мата редовно посещавали брачен кон-
султант. „Нямаше да сме заедно, ако 
не ходехме на тези срещи – призна-
ва той. – Посещавахме брачен кон-
султант в продължение на 12 години 
– на всеки шест месеца по веднъж. 
Връзката между двама души минава 
през различни етапи. Ако не се на-
гаждаш към промените, следва раздя-
ла.“ Бракът им наистина устоява на 
всички подмятания, включително на 
това, че следва 

ВСИЧКИ ПОРОЧНИ ЗАКОНИ 
НА СЦИЕНТОЛОГИЯТА 

Та заради това Кели не взимала ни-
какви болкоуспокоителни по време на 
двете бременности и нямала право да 
издава никакъв звук, докато раждала 
децата си. За Джет пък се говори, 
че е болен от аутизъм, но никога не 
е бил подлаган на подходящото лече-
ние. Здравословните му проблеми дъл-
го време измъчват родителите му, за 
да се стигне до трагедията в нача-
лото на тази година. Докато са на 
новогодишна ваканция на Бахамските 
острови, Джет припада в банята и е 
открит мъртъв. Загубата за семей-
ство Траволта е непрежалима. Все 
пак те постепенно започват да се 
възстановяват от трагедията и об-
мислят да си осиновят дете. 
От малък Джон е луд по летене-

то и самолетите. Днес той прите-
жава най-малко четири, с които чес-
то обикаля света. През 1993 г., след 
повреда в електрозахранването при 
много тежки метеорологични условия 
(нощ, заледена писта), той успешно 
приземява своя Gulfstream. Успява и 
да приземи свой самолет през 2007 
г. след подобни проблеми по време на 
полет от Германия до Ню Йорк. Тра-
волта се надява и да изиграе Джей 
Ар в дългоочаквана версия на „Далас“. 
Но преди това ще го видим като... 
друг харизматичен злодей.

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки „Александра филмс“
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

А
ко си софиянец и 
си част от това, 
което се нарича 
изтъркано еже-

дневие, ако живееш в пете-
тажна сграда без асансьор, 
ако ставаш сутрин, оти-
ваш на работа с градския 
транспорт и след това се 
прибираш вкъщи, то София 
изглежда по един опреде-
лен начин. Свикваш с всич-
ко около теб – и животът 
продължава. 
Но как вижда София една 

млада жена, архитект, про-
пътувала солидна част от 
света и живяла извън Бъл-
гария достатъчно дълго 
време, за да промени изис-
кванията си към средата?

„Бих  сравнила София с 
Любляна, а не с Ню Йорк, 
Лондон или  Истанбул. Ма-
щабите, атмосферата, ди-
намиката на тези места са 

коренно различни от софий-
ските. Би било полезно да се 
вдъхновяваме от активите 
на градове, които са от на-
шия мащаб или в близка ана-
логия, а не да цитираме не-
приложими модели. Архи-
тектурата е нещо, което 
се прави в условия на огра-
ничения и конкретика. Това 
никога не трябва да се за-
бравя.“
Облечена стилно в снеж-

нобяла рокля, арх. Елица 

ПАНАЙОТОВА те обгръ-
ща с ясния си поглед и за-
разяваща енергия. 

„Не мога да стоя на едно 
място“ – изведнъж каз-
ва тя, докато разговаряме 
в нейното архитектурно 
бюро „Скица“ в Манастир-
ски ливади. Зад стъклената 
стена на офиса є се виж-
да силуетът на Витоша в 
цялата си прелест. „Кре-

ативността и полезността 
са може би двете неща, кои-
то ме привличат в архитек-
турата – продължава Ели-
ца. –  Можеш да направиш 
нещо красиво и в същото 
време то да е и полезно – да 
внася радост и цвят в живо-
та на хората, да облекчава 
техния бит.“ 
Мисля си колко є приля-

га архитектурата, която за 
нея е и професия, и страст, 
и удоволствие. Всъщност би 
било неточно и несправед-
ливо да задържам разговора 
с Елица Панайотова само в 
полето на архитектурата. 
Тя е и изискана делова дама, 
която управлява големи биз-
нес проекти.
След завършването на 

ВИАС (сега УАСГ) в Со-
фия тя близо шест години 
работи като архитект и 
урбанист. След това като 
на шега Елица печели кон-
курс и 

ЗАМИНАВА 
ЗА ВАШИНГТОН 

като търговски представи-
тел на България в САЩ. 
През периода 2002–2005 г. 
нейните усилия са посвете-
ни на изграждането на ак-
тивна бизнес комуникация 
между България и Америка, 
която да доведе до нови 
инвестиции, нови пазарни 
ниши и възможности. 
Когато се връща в Со-

фия, арх. Панайотова започ-
ва работа в гръцката ком-
пания „Глобъл файненс“, коя-
то инвестира в недвижими 
имоти на територията на 
България, Румъния и Сърбия. 
От 2006 г. е управител на 
„Бизнес парк – София“ и 
изпълнителен директор на 
„Алфа дивелъпмънтс“ – 
една от най-големите бъл-
гарски инвестиционни ком-
пании в областта на недви-
жимите имоти.

Арх. Елица Панайотова

В МЕЧТИТЕ 
НА АРХИТЕКТА

СОФИЯСОФИЯ

Първа копка на Алфа бизнес център 

при Околовръстния път
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„Един от ключовите проек-
ти в моя живот е бизнес пар-
кът в  „Младост 4“. Неверо-
ятен късмет имах с него за-
ради огромната информация 
и опита, които почерпих. 
Обикновено хората, особено 
на Запад, се специализират 
в определени области –  дали 
ще е градоустройствено пла-
ниране, дали ще е архитек-
тура, или интериор – а аз се 
опитвам да правя всичко на-
куп. Това може би най-добре 
отговаря на моето желание 
да уча различни неща, инте-
ресите ми са в много и раз-
лични посоки.“ 
Тя е на 37 години и оп-

ределено не є липсва опит, 
но в същото време излъчва 
свежестта и ентусиазма, 
присъщи на някой „зелен“.

АРХИТЕКТУРАТА Е 
АРИСТОКРАТИЧНО 

ЗАНИМАНИЕ 
но малко прагматизъм не 

вреди. Застроителният 
план на „Бизнес парк –  Со-
фия“ е нейна заслуга. Пър-
вите две сгради, изграде-
ни там, са по неин про-
ект. Години по-късно съдба-
та подрежда нещата така, 
че Елица да се върне от-
ново в бизнес парка, този 
път като негов управител 
(до края на 2008 г.).
Днес Елица е посветена 

на собственото си архите-
ктурно студио. „Защо из-
бра името „Скица“?“ – пи-
там  я. 

„Седяхме с приятели и 
прехвърляхме всякакви думи 
за име на фирмата. Тогава 
ми хрумна „скица“. Не е пре-
тенциозна и ми отива. (Смее 

се.) А и всеки един проект 
тръгва от скицата. Има и 
двусмислие – „скица“ казват 
на някой готин и забавен чо-
век.  Драсках на един лист, 
за да разглобя самата дума. 
Скиците също са ми  любимо 

Сграда 10 –

Бизнес парк – София



нещо. Така се получи и лого-
то, а и се римува с Елица...“ 
Смее се отново и очите 

є греят.
Обичта към избраната 

професия дали я мотиви-
ра достатъчно? И какво се 
изисква от днешния архи-
тект, за да е на ниво? 

„В наши дни е трудно да си 
ренесансова личност – мал-
цина имат време за това 
– въздъхва Елица. – Човек 
няма как да обхване целия 
спектър от нещата. Техно-
логиите са толкова сложни, 
динамично променящи се, 
че едва ли всичко може да се 
научи. В някои моменти си 
мисля, че има различни све-
тове в рамките на нашия 
свят. Но според мен главно-
то, което се изисква от ар-
хитекта, е информираност 
и професионализъм, съчетан 
с освободеност на духа.“ 
Бих добавила, че опитът 

є е виновен за нейния  кри-
тичен поглед и оценка. Ели-
ца е дръзка, търсеща, осо-
бено когато става въпрос 
за архитектура. Професио-
налния си път е изминала 

НА БЪРЗ ХОД

В София времето се из-
мерва с автентичните 
сгради. Тук са най-старата 
християнска църква „Св. 
София“, ротондата „Св. 
Георги“, храм-паметникът 
„Александър Невски“. Може 
да се изброят и още сим-
воли на столицата. Сега ще 
се строи небостъргач. Идва 
времето и за ново градско 

сити. Нали френският ар-
хитект Доминик Перо спе-
чели конкурса за вторичен 
градски център?! 

„Не смятам, че София 
има нужда от небостърга-
чи. Градът е пълен с доста-
тъчно на брой офис сгради. 
Няма икономическа логика 
за построяването на небос-
търгач, а и градовете могат 
да бъдат привлекателни и 
да имат своето очарование, 
без да приличат на Манха-
тън. Журито на конкурса за 
вторичния градски център 
избра концепция без небос-
търгачи, а това е едно от 
местата (бившите казар-
ми на 4-ти километър), къ-
дето е възможно да има ви-
соки сгради.“
Все пак сме свидетели на 

бурно строителство на нови 
търговски и жилищни зони 
със стъклени фасади, с ори-
гинални архитектурни фор-
ми и специални конструкции. 
Пейзажът на София се про-
мени, архитектурният об-
лик – също. Ще успеем ли 
все пак да съхраним

САМОБИТНАТА 
ГРАДСКА СРЕДА

„Съвременната архитек-
тура няма националност. 
Има сгради, които носят 
своя национален характер, 
култура. Може да има сти-
лове, които са повлияни от 
други култури, но няма нищо 
национално в съвременната 
архитектура“ – обясня-
ва Елица. Разговорът вър-
ви накъсано заради непрес-

танните телефонни обаж-
дания и няколкото неот-
ложни имейла.  

„САНАА“ е архитектурна 
фирма на двама млади япон-
ски архитекти. Те направи-
ха павилион в Лондон и му-
зей в Ню Йорк. В тези сгради 
няма нищо от духа и култу-
рата на традионна Япония. 
Самите архитекти носят 
нещо от японската естети-
ка и изпълнение, но и двете 
сгради имат трансгранични 
измерения.“ 
По думите є талантът, 

новите материали и тех-
нологии 

ДАВАТ КРИЛЕ 
НА АРХИТЕКТУРАТА 

но все пак най-често сре-
щаната ситуация е тази, 
в която ограниченията са 
повече от свободата. Кре-
ативността на един архи-
тект е точно в това – да 
направи най-доброто в рам-
ката, която предварително 
му е зададена. 
А самобитността се за-

пазва с архитектурен код 
– правила, по които да се 
строят нови сгради в сре-
да с историческа или кул-
турна стойност – това е 
единственото спасение за 
голяма част от центъра на 
София.
По какво се отличава Со-

фия от другите европей-
ски столици? С какво може 
един чужденец или турист 
да я запомни сред поредица-
та европейски градове? 

„За мен София не е само 

„Александър Невски“, „Ше-
ратон“, НДК и още някол-
ко емблематични сгради. Тя 
трябва да бъде видяна в она-
зи стара градска част, коя-
то е затворена между „Оп-
ълченска“, „Тодор Алексан-
дров“, „Сливница“ до „Васил 
Левски“ или „Раковски“. Там 
е и Женският пазар. Тази 
София има свой характер, 
своя интимна атмосфера. 
Тя носи градската тради-
ция, историята, колорит... 
Това е уникалното и различ-
ното лице на София“ – каз-
ва Елица Панайотова. И до-
бавя, че сега е моментът 
към тази стара част да 
бъдат насочени инвести-
торските интереси. Но с 
определени критерии към 
архитектурата и строи-
телството, за да се запази 
духът на стара София.
Елица е от онези хора, 

които наричат мечтите 
„планове“. Защото предпо-
читат да работят за сбъд-
ването им, вместо търпе-
ливо да чакат. Идеята на 
арх. Панайотова чаровната 
стара София да стане при-
влекателна европейска дес-
тинация търси поддръж-
ници. Все пак поколенията 
разчитат на нас да съхра-
ним архитектурната памет 
на столицата. Огледайте 
се. Всяка сутрин софияне-
цът излиза и пресича ули-
ците, малките площади или 
градинките и очаква да се 
влюби отново в своя град. 
Интервю на Нели ЦОНЕВА

Снимки Личен архив

Винарска изба, 
проект на Елица
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П
омните ли Минчо Празников, 
онзи симпатичен синоптик, кой-
то се е превърнал в нещо като 
нарицателно за прогноза за вре-

ме? Дори този новатор с чувство 
за хумор едва ли е предполагал, че 
ще отмине времето на строгите те-
левизионни мъже с показалки, които 
обясняват прогнозата пред сложни 
карти. Днес симпатичният синоптик 
има страшно много наследници, разби-
райте презентатори на времето, ко-
ито искат да превърнат всяка прог-
ноза в... празник. 
Емил Чолаков е синоптик, кое-

то означава, че е завършил ме-
теорология. Презентира вре-
мето в Би Ти Ви от юни 
2007 година, но в телеви-
зията работи вече по-
вече от четири години. 
Професията му е един 
вид отговор на детски-
те му въпроси, защото, 
когато бил дете, се пи-
тал как така може да 
се предвиди времето, по 
какво се гледа, че да се 
разбере какво ще бъде то? 
С приятелите ми го нари-

чаме „абракадабрата на лошо-
то време“ или по-скоро на ло-
шото настроение. Може да направи 
слънчев и най-мрачния ден, като из-
ползва думи, казани с усмивка. 
Когато аз пък бях дете и гледах 

нощното небе, винаги се питах: „Как-
во държи звездите да не паднат?“ 
Професията ми поднася различни от-
говори при всяко интервю. Ето какво 
си говорихме с Емил Чолаков, когото 
всички ние познаваме от телевизион-

ния небосклон. 

– Как гледаш на онези свои колеги, 

които просто съобщават времето?

– Ако имаш предвид, че не са завър-
шили метеорология, аз мисля, че не 
пречи особено. Стига да правиш всич-
ко с душа, сърце и с усмивка, и то-
гава моментално „отпадаш“ от гру-
пата на хората, които, както ти 

се изрази, „просто съобщават време-
то“. Не е болка за умиране, ако вре-
мето се презентира от непрофесио-
налисти. 

– За колко време напред може да се 

предвиди времето в относително 

точни детайли?

– Питали са ме от зимата за ав-
густ месец какво ще бъде времето, 

ЕМИЛ ЧОЛАКОВ:
„ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО Е 
НАДНИКВАНЕ В БЪДЕЩЕТО“

Ако има крале Слън-

це, то дъщерите им 

са принцесите. Вижте 

това момиченце; из-

глежда по-слънчево от 

други деца и може би за 

това са виновни вре-

мето и професията на 

баща му. Родило се пре-

ди три години през юли 

и, както казва татко-

то Емил Чолаков, тога-

ва времето било слънче-

во и горещо. Бащата на 

това момиченце се ус-

михва широко дори на 

гръмотевиците, а ние 

ви го представяме ме-

сеци преди студът да 

стане основен герой в 

прогнозата за времето.
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защото ще правят сватба на откри-
то. Прогнозата е най-точна до около 
третия ден – от днес за след три 
дни. В този интервал от време ве-
роятността да я познаеш е деветде-
сет процента. Няма понятие „100% 
точна прогноза“ и това е нормално, 
то затова се нарича „прогноза“. След 
третия ден процентът на точност 
намалява до 80. Та след третия ден 
започва да се колебае човекът, макар 
че може да се довери на тенденци-
ите. След петия ден става много... 
уклончиво прогнозирането. Правят се 
прогнози и за месец напред, а дори и 
за сезон напред, но те представят 
по-скоро вероятности. „По-вероятно 
е това лято да бъде по-горещо от 
обичайното“ – така се говори в една 
прогноза за лятото, да речем. 

– Прогнозата за времето само доп-

реди десет-петнайсет години не 

беше кой знае колко атрактивен за-

вършек на новинарските емисии. 

Този факт е свързан с много неща. 

Нямаше все още частни телевизии 

и, общо взето, това е една ниша, ко-

ято успешно като че ли се овладя 

едва през последните години?

– Прогнозата за времето все още е 
ниша, която тепърва ще търпи огро-
мно развитие. 

– Съществува едно такова мнение, 

че прогнозата за времето не е най-

важното нещо в една информацион-

на емисия. Дори спортът не е тол-

кова важен, новините са най-ва-

жните. Напоследък като че ли това 

клише се превъзмогна, и то имен-

но благодарение на презентатори 

като теб, които показват отноше-

ние към тази част от емисията и 

успяват да фокусират вниманието 

на хората върху нея... Нарасна ав-

торитетът на прогнозата за вре-

мето, така ли е?

– Благодаря ти, но малко гръмко ми 
звучи това, което казваш. Аз лично 
не мисля, че мога чак такива заслуги 
да си припиша. И не съм съгласен, че 
прогнозата за времето някога е била 
подценявана. Винаги хората са я гле-
дали с интерес, дори да е представе-
на без презентатор. Ние живеем във 
времето. Всеки иска да знае дали ще 
вали на следващия ден, най-малкото 
за да прецени как да се облече. Прог-
нозата за времето е едно от малко-
то неща, които помагат да се про-
зре бъдещето, при това доста успеш-
но. Всеки иска да надникне в бъдеще-
то за мъничко.
Един телевизионен пример ще ти 

дам в подкрепа на твърдението ми 
– рейтингите това показват – вре-
мето е едно от най-гледаните неща. 
Неслучайно има канали, които само 
това показват, т.нар. weather chanel. 

Има маниаци в различни страни, ко-
ито гледат канала за прогнозата за 
времето нонстоп. Не ги интересува 
нищо друго. 
 
– Влияе ли времето на настроени-

ето?    

– Когато времето е мрачно, хора-
та са мрачни. Ако пък е слънчево и 
си потиснат, времето ти помага да 
се усмихнеш. Аз винаги съм казвал, че 
трябва да се абстрахираме от време-
то и че времето вътре в нас тряб-
ва да е слънчево. Това е най-важното. 

Ако ти е слънчево в душата, можеш 
да се усмихнеш и на гръмотевиците. 

– Ти винаги си усмихнат, но ако 

емисията е била пълна с лоши нови-

ни, това не променя ли настроени-

ето ти?

– Точно затова не гледам емисия-
та, за да не ми влияе на настроени-
ето. Новините по принцип са лоши. 
Дори хората някак очакват новини-
те, за да чуят лошите неща, които 
са се случили. Аз имам привилегията 
да изляза и да кажа, че животът не 
е само убийства, кражби и всякакви 
лоши неща, които са се случили през 
деня. Лошото е само мъничка част 
от него, животът е слънце, радост, 
усмивки. 

– А какво влагаш ти в тази просло-

вута реплика, че няма нищо по-хуба-

во от лошото време?

– Промените във времето ни по-
магат. Природата си знае работата 
и е прекрасно, че времето е разно-
образно. Няма лошо време. Суперсу-
бективно е да кажеш, че слънчевото 
време е хубаво време. Гледай колко е 
хубаво днес, когато вали! Вчера как-
во беше? Вчера беше 40 °С във Ве-
лико Търново. 

– Кога си измисляш думичките, су-

трин или...

– Сутрин не може. В редакция „Вре-
ме“ всеки е „и сам воинът е воин“. 
Трябва да си подготвя всичко сам – 
и картите зад мен, и всякакъв друг 
бекграунд, цялата емисия я подготвя 
всеки сам. Сутрин има време само за 
някои доизглаждания, но няма как да 
измислиш пет (колкото са сутрешни-
те емисии) малко или много различ-
ни текста. Подготвям си текстове-
те вкъщи от предишния ден, прогно-

И сам воинът е воин...
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зата в рамките на един ден е доста 
устойчива и позволява подобна пред-
варителна подготовка. Рядко, но се 
случва и това да съм подготвил съв-
сем различни текстове и сутринта 
да видя, че нещата са се обърнали с 
главата надолу. Аз, да кажем, съм се 
подготвил да говоря за слънчево вре-

ме, а то някакви облаци са се задали. 
Тогава в движение променям всичко. 

– Усещаш ли се като човек, който 

е прокарал нещо ново в презенти-

рането на времето? Емоционално-

то човешко участие в представяне-

то на прогнозата е характерно за 

всичките ти колеги от Би Ти Ви, но 

сякаш твоето е най-изразително. 

– Благодаря ти много за това, кое-
то казваш, но... 

– А за такива неща се иска смелост, 

защото, когато нещо не е правено 

досега, как да си сигурен ще се харе-

са ли, няма ли да се хареса на хора-

та...

– Иска се смелост, когато трябва 
да разчупиш рамки, които дълги го-
дини са били създавани. Освен това 
аз работя в най-голямата телевизия 
и не мога да си позволя произвол и 
да правя лоши неща. Много са тън-
ки нещата. За да звучиш по-различно 
и да излезеш от шаблона, се иска ку-
раж. Може да прозвучи нескромно, но 
трябва някой да реши да...

– ...Действа!

– Да. Иначе нещата биха си оста-
нали така. В предходните години хо-
рата не разбираха точно какво ще 
бъде времето. Синоптиците излиза-
ха с показалки пред едни сложни кар-
ти, използваха много професионална 
терминология, която не е понятна 
на хората. 

– Случвало ли се е да чуваш от зри-

лети „Абе, я си гледай работата и 

не ме карай да се усмихвам. Кажи 

колко градуса ще бъде утре и повече 

да не се разправяме“...

– (Смее се.) Има и такива хора. Но 
в големите медии по света прогно-
зите се представят доста разчупе-
но. В Англия например има канали, в 
които прогнозата за времето е цяло 
шоу. Представена е с много чувство 
за хумор, свойски, приятелски и без 
да има и следа от този стил на го-
ворене, който е по-скоро научен, от-
колкото публицистичен. 
Имам подкрепата и на колегите си 

и това е много важно за мен.

– Може би в Англия правят шоу, за-

щото се налага да се презентира 

едно и също лошо време. Впрочем 

мислиш ли, че ти и колегите ти сте 

облагодетелствани от това, че в 

България времето е разнообразно?

– Не просто разнообразно. Бълга-
рия има един от най-хубавите кли-
мати. Имаме разкошно време. Но и 
тук се случва времето да не мърда, 
да е в общи линии едно и също цял 
месец. Това е характерно за зимата 
и есента. Тогава се опитвам да пока-
жа на зрителите онова, което чувст-
вам: „Писна ми от това едно и също 
време.“ 

– Стремял ли си се към това да ра-

ботиш в телевизия?

– По никакъв начин. Животът и 
съдбата решиха вместо мен.  

– Имаш ли други амбиции – да ста-

неш водещ на предаване или нещо 

такова?

– Много обичам професията си и се 
надявам тя да не се превърне в рути-
на. Ако нещо такова се случи, само 
тогава бих се замислил за промени, за 
нещо друго...
Разговора води Мирослава ИВАНОВА 

Снимки © BeLIGHT STUDIO 

и Личен архив

Синоптично 
„абракадабра“ 
настроение

 Разкошно лятно слънце огрява цялата 

страна.

 Горещо, горещо, ама видяхме, че и повече 

може да бъде.

 Само допреди дни съревнованието беше в 

литри на квадратен метър, а сега е в гра-

дуси.

 Най-горещият ден от тази седмица ще 

бъде неделя. Но колко да е горещо? Най-мно-

го температурите да достигнат 36 гра-

дуса.

 Жегата расте освен в градуси и на ви-

сочина. 

 Лятото продължава и не е ли това най-

важното, и не е ли това повод за усмивки. 

Широки!

 Здравейте! Пак се събудихме с гръм и тря-

сък. 

 Валежите не си дават почивка дори през 

нощта. 

 Това, че през нощта гърмя и трещя като 

за последно, не означава, че бурите са пре-

минали.

 Планината остава без настроение.

 Точно днес е идеалното време за неходе-

не на планина. 

 Ще си остане по-скоро хладно, отколко-

то прохладно. 

 Валя, гърмя, бушува, но как да му се раз-

сърдим на времето, като точно за почивни-

те дни обещава да бъде хубаво. 

С малката Ема

Цялото семейство
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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



– Какви са вашите асоциациите за време? Какво си пред-ставяте, когато чуете тази дума?
– Ами, аз съм объркана. Нямам чисти асоциации за време. – Аз пък си представям гара. 
– Хм, колко интересно. Има нещо... Има нещо в тези гари. Нали помните, че е основен топос в руската литература. Всички най-важни неща на героя се случват на гарата. Анна Каренина се самоубива на гарата и пр.
– Евентуално и „летище“ ми е някаква асоциация. Но то е друго, някак времето е по-ясно на гарата. 

– Това с часовниците е като това с телевизорите – 

скъпият и голям часовник е атрибут на чалга култура-

та. Същото може да се каже и за колите...
– Не е вярно. С определени марки часовници можеш да 

демонстрираш невероятен стил. – Има много жени, които гледат на часовника като на 

бижу и го сменят според тоалета и другите си бижута.

– И хубаво правят, че го сменят. Не може да носиш 

златни пръстени и часовник с пластмасова каишка на-

пример.

– За мен времето е страшно ценно и много мразя да си губя времето.

– Аз пък най обичам да си го губя. По какво оценяваш дали си го губиш, или не?

– Да, дай конкретен пример.

– Е, колко срещи и свалки съм имала през живота си, които са били губене на време? (Бурен смях.)

– Странно е, но после се научаваш да не си губиш времето с такива неща, но пък си доста стар вече и 

по принцип време не ти е останало за свалки. 

– Според някои да гледаш филми е губене на време.

– Да, но филмът пести време, от друга страна, защото художественото време е наситено време и от 

него можеш да придобиеш опит, който в истинския живот няма как да получиш. Концентриран опит. 

Според някои литературата като изкуство представя времето дори още по-наситено, но пък по-бавно е 

да четеш книга, отколкото да гледаш филм.

– Рождените дни измерват ли време-

то?

– Те го измерват, но невинаги много 

правилно. 

– Първото нещо, което съм получила 

като новородено бебе, е бил един ръчен 

часовник, но това не с някаква определе-

на цел – да не губя нито минута или нещо 

такова. По-скоро е семейна традиция. 

Малък швейцарски и позлатен дамски ча-

совник, подарък от дядо ми.

– Аз пък бях в седми клас, когато майка 

ми купи първия часовник от „Кореком“. 

Беше много сладък и още си го пазя.

– По времето на социализма беше много 

популярно с първата си заплата от ново 

работно място да си купиш часовник. 

– То тогава цял живот хората работе-

ха на едно място.  

– Падаше се по един часовник на жи-

вот.

За времето
ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– Страхувам се, че ще ми остане време, ще 

имам време и няма да знам какво да го правя. 

– И аз го имах това усещане, но бях много мал-

ка тогава. 

– Какво значи „да ми остане много време“? Ви-

наги можеш да си го уплътниш. 

– Явно това ми е бил проблемът, че не съм успя-

вала. Може би съм живяла прекалено еднообраз-

но, не съм се чувствала достатъчно полезна. 

– Мен пък еднообразието не ме плаши. Напро-

тив, то ми създава комфорт, сигурност, пълно-

та. 

– Винаги можеш да намериш разнообразие. 

– Ако имаш необходимост.

– Много съжалявам, че не мога да плувам и сега не ми е време да се уча.
– Е, как?! Аз на моите години си намерих партньори за баскет-бол, а ти да не можеш да се научиш да плуваш? 
– Много ми се играе волейбол. Толкова малко съм играла през жи-вота си, а толкова много ми се играе. 
– Можеш да играеш, нали ти казвам. Аз как играя баскетбол? А това си го мечтая от седем-осем години, откакто съм в София. Винаги ме е било срам от тази ми мечта. 
– И колело много ми се кара...
– Аз пък много искам да се науча да свиря на саксофон. – Можеш да съжаляваш, ако направиш нещо, но много повече ще съжаляваш, ако не го направиш. 
– А ти защо искаш да се научиш да свириш на саксофон? – Защото съм свирила на кларнет, а те са от една група музи-кални инструменти. И защото е много секси. 
– Ето затова много ми харесва филмът „Титаник“. Там герои-нята, когато беше вече стара баба, беше се оградила със снимки, на които беше запечатила всички неща, на които се беше научи-ла и които на младини се беше зарекла, че ще направи. Беше язди-ла кон, беше летяла с някакво малко самолетче, не ги помня всич-ки неща...
– Много дълъг филм е този.
– Впрочем колко време е потъвал „Титаник“?
– Ама, вижте колко е интересно времето и колко разнообразно...

– Ако имах време, бих го прекара-

ла в библиотеката. Хората си из-

бират различни активности. Нито 

бих играла волейбол, нито баскет-

бол... 

– Четенето на книги е пасивно за-

нимание, но можеш пак да бъдеш 

полезен чрез него. Всеки със своя 

жизнен опит влияе върху другите и 

така ги запалва да правят различ-

ни неща. 

– Защо трябва да бъдеш полезен? 

Времето си е за теб. Аз не искам 

да съм полезна на другите. Защо 

трябва да им бъда полезна?

– Добре, не да им бъдеш полезна, 

да им влияеш. 

– Когато си в някакъв социум, 

трябва да участваш поне с равно 

тегло, така да се каже, иначе изпа-

даш от този социум. Не си казваш: 

„Аз сега ще правя нещо, защото ще 

бъда полезна.“ Просто си подвласт-

на на законите на общуването...

– Не мога да разбера защо хората закъсняват, това страшно ме изнервя.
– Ти пък недей толкова да се нервиш. Вземи си отпуска. 
– Аз винаги ходя на срещи навреме, но никога не осъждам хората, които закъсняват. – Едно е да закъснееш за среща с приятел, друго е да закъснееш за представление в театъра. Драз-ниш и пълния салон, и актьорите. – А може ли човек да стане един такъв подреден и точен, ако до даден момент не е бил такъв? – Не, почти е невъзможно. 

– Е, хубаво, но ако отиде като гастарбайтер в Кьолн, може и да му се наложи...

– Чувствам, че сякаш съм спряла на едно място и отчитам времето само по това, че децата ми порастват. 
– Аз имам много голям проблем с времето по простата причина, че за мен няма минало. Не го помня. Миналото ми 

стига до вчера и онзи ден. Времето ми е тук и сега и някакви мечтания за бъдещето, които избягвам да правя, защото 
не съм на двайсет години. От миналото имам само някакви чисто сантиментални спомени. Не мога да анализирам ми-
налото добре, понеже не мога да го подредя хронологично. А има значение кое след кое се е случило, за да можеш да фик-
сираш причината и следствието, които логиката следва. Тоест ако мога да формулирам своя проблем, той е, че живея 
само в настоящето. 

– Защо го приемаш като проблем? Всички умни глави казват, че трябва да живееш тук и сега. – Да, но това е в друг смисъл казано. Проблем е това, за което ти говоря, защото миналото не ми върши работа, не 
може да ми бъде патерица в настоящето. Не съм толкова голям философ и не мога да го обясня. Но например не мога 
да разпозная старите си грешки, защото те са в миналото, което не мога да анализирам. 
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А
ко един часовник е спрял на 
12.00 часа, а друг непрекъс-
нато избързва с десет ми-
нути, кой от двата показва 

точния час? Попитате ли часовникар, 
той ще ви отговори, че по-верен е 
часовникът, който поне два пъти в 
денонощието показва абсолютно ве-
рен час. Ако питате обикновен хи-

троумник, неговият отговор ще бъде 
в полза на уреда, който избързва, за-
щото той все пак дава приблизител-
на представа за времето. 

Хората и часовниците 
измерват времето по различен начин, 
но нито хората, нито часовниците 
разполагат с цялото време на света.

Времето присъства в много въпро-
си. От обикновените „Колко е ча-
сът“ и „В колко сме на кино?“ до ек-
зистенциалните „Колко дълго ще ни 
има на този свят“, „Напред или на-
зад върви времето и защо на пра-
га на всяка следваща година казва-
ме: „Годините минават, а не години-
те идват.“ 

„Упорството на паметта“ („Меки часовници“), 
Салвадор Дали

Граматика на

времето
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При положение че често го мерим с 
една цигара, с едно кафе, с една обед-
на почивка, защо толкова ни е прит-
рябвал високоскоростен интернет? 
Не са ли пясъчни тези наши мерни 
единици и не дават ли те отговора 
на въпроса 

Защо нямаме време?
Ние нехаем за минутите и ги пре-

връщаме в нещо подобно на жълтите 
стотинки ресто, което не взимаме. 
Кое диктува намаленото търсене на 
минутите и секундите, при положе-
ние че ние, хората, непрекъснато се 
оплакваме от липса на време. И как-
во означава това, че сме септември, 
а календарът ви още се излежава и 
препича на месец юли? Че не цените 
дори месеците или просто че ви ха-
ресва картинката с море? 

Може би пък всичко е въпрос на 
уплътняване и неслучайно съществу-

ва изразът „уплътнявам си време-

то“ като нещо обратно на „губя си 

времето“. Така например секундите 

могат да бъдат равни на 100 хиля-
ди долара за поставен рекорд, 60 хи-

ляди долара от международната фе-

дерация и още много, много хиля-

ди долари от рекламни договори. Да 

не си помислите, че става дума за 
много секунди. Не. Само някакви си 

девет секунди и петдесет и осем 

стотни. Един 

спринтьор от Ямайка 
спря хронометрите 

точно на толкова, докато пробягва-
ше една от най-атрактивните дис-
циплини в лекоатлетическите състе-
зания на тазгодишното световно в 
Берлин. Най-бързите крака на плане-
тата в момента са тези на Юсеин 
Болт и ако точно в този момент ня-
кой беше изобретил часовник, който 
да отмерва най-бързото време, то 
стрелките му щяха да бъдат точно 
този чифт златни крайници. 
Но никой още не е направил подо-

бен необикновен уред и остава въ-
просът, в състояние ли е обикно-
веният часовник да слага всичко в 
ред? И какво е правило времето в 
джоба, когато най-носените часовни-

ци са били джобните? По-ценно ли 
е станало то, когато сме го сложи-
ли на ръката си, или пък е по-ценно 
сега, когато часовниците са нався-
къде. В превозните средства, върху 
фасадите на сградите, върху екрани-
те и къде ли още не?

Времето присъства 
в още въпроси 

Кой е по-голям – мигът или веч-

ността и кога миговете траят веч-

ност? Колко време трае щастие-

то? Ами обидата? В какъв момент 

си казваме, че животът е кратък, 

и защо времената са най-трудната 

част от всяка граматика?

 Мирослава ИВАНОВА

Медийно точно време

През 1984 г. Българската телевизия въвеж-

да показването на точно време чрез теле-

визионен цифрово синтезиран електронен 

часовник.

Изразът „времето ни притиска“ е едно от 

медийните клишета, но отнасят ли се бъл-

гарските телевизии почтено към точното 

време, е въпрос, който ни беше толкова лю-

бопитен, че решихме да проведем собстве-

но изследване. В продължение на няколко дни 

наблюдавахме произволно избрани телеви-

зии и техните часовници. Сверявахме точ-

ността им с помощта на радиочасовник и 

на опитен специалист часовникар. В про-

верката ни попаднаха Канал 1, bТV, ВВТ, Ка-

нал 3, Нова телевизия и ТВ7.

Ето и резултатите. Първите четири кана-

ла показват точно време. Часовникът на 

Нова телевизия изостава с пет секунди, а 

този на ТВ7 много често избързва с поч-

ти един час. 

Абсолютно никоя от родните телевизии 

обаче не осъществява връзка с лаборато-

рията за време към Института по метео-

рология. 

Медията, която излъчва най-точното вре-

ме у нас, е БНР, което чрез сигналите си 

предава единицата за време, формирана от 

атомния часовник в Института по метео-

рология. Лабораторията на този институт 

разполага с атомен часовник от 1999 г. Той 

се нарича първичен и това означава, че точ-

но възпроизвежда единицата за време спо-

ред международните стандарти. Всъщност 

първичните атомни часовници от подобни 

лаборатории по целия свят са синхронизира-

ни помежду си и формират световната ска-

ла за време. Преди акта на съюзяване, или 

по-скоро на синхронизиране на българския 

атомен часовник с тези от останалите ла-

боратории по света, страната ни на прак-

тика е била аут от международните стан-

дарти за точно време.

Ретро пиар с 
часовников механизъм

Това, че хората, които не носят часовни-

ци, са щастливи, е мит, който иска за нещо 

да отмъсти на часовникарската индустрия. 

Тя обаче е била готова да отвръща на уда-

ра още в далечната 1939 година. Преценете 

сами какво се е променило за седемдесет 

години време. 

„Ние вървим паралелно с годините, които 

се нижат една след друга и чезнат във веч-

ността. Обаче годините не са отговорни 

пред поколенията така, както ние, хората, 

един ден ще носим морална тежест пред 

себе си, пред близки, пред обществото и 

историята за изразходваното от нас време 

за полезни или неполезни и глупави работи. 

Днес вече тайната за преуспяване и лес-

но забогатяване е открита от най-вели-

кия професор в света – живота. Той казва, 

че без часовник няма щастие в никоя къща. 

Часовникът, с помощта на който се вър-

шат чудеса. Той служи на беден и на богат, 

на учен и прост, на болен и здрав – в поле-

то, на морето, в балкана, през океана, през 

деня, през нощта, в делник и празник, от ов-

чарската колиба до царските палати. Той 

представлява неразделна нужда в работата 

на всички живи хора. Поради особената му и 

важна роля в стопанския и културния живот 

науката му е отдала почетно място, тъй 

като във всички цивилизовани страни съот-

ветните държавни бюджети отпускат го-

леми кредити за училища курсове, премии и 

др. за усъвършенстване на този крайно не-

обходим уред за хората – часовника. 

Безспорно това е един артикул от първа 

необходимост. Ангажираните капитали в 

тази индустрия, фабрични работници и за-

наятчии по всички краища на света заемат 

големи размери. Прочее излишно е да се под-

канват хората да си купуват часовник при 

наличността на толкова много стока с най-

различни цени, достъпни за всекиго. Оба-

че важно обстоятелство е да се знае как и 

от кого да се купува чосовник, като се има 

предвид, че часовниковият механизъм е не 

по-малко деликатен и сложен от човешко-

то око. Да си представим, че окото ни забо-

ли и ние го оставим на костеливите ръце на 

бабите да бъркат в него, да му баят и про-

чее в сравнение с това да го оставим в ръ-

цете на един лекар, специалист по очни бо-

лести, който ще отстрани по научен път 

болката... 

Часовниковият механизъм, който е постро-

ен на научни и професионални начала, тряб-

ва да бъде оставян в ръцете на опитни ча-

совникари. 

Часовникът е фин механизъм, който може да 

се повреди от прах, който се носи във въз-

духа. Часовникът е също и търговски арти-

кул, който не се купува нито на метър, нито 

на килограм. Следователно, който ще купува 

часовник, следва да го купи от специалист, 

вещ и с доказана чест. 

Не се ловете на примамливите и сладки 

приказки на временните продавачи търго-

вци и съблазантта на евтините часовници, 

които после излизат прескъпи. Тези търго-

вци не носят нито морална, нито материал-

на отговорност.“

Минко Хитров (1892–1973 г.), 

търговец и занаятчия часовникар 
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Т
очно това доказва подземни-
ят експеримент на пещер-
нячката Емилия Гатева, про-
веден през лятото на 1997 

година. 
Май никой виече не помни дали екс-

периментът е пророчески наречен 
„Извън времето“, или се сдобива с 
това име впоследствие. 
През онова лято Емилия Гатева е 

вече 

ОПИТЕН СПЕЛЕОЛОГ 
и абсолвентка в НСА „Васил Левски“, 
която решава да направи една по-нео-
бичайна дипломна работа. Желанието 
є е да изследва реакциите на психи-
ката и физиката на жената при екс-
тремните условия на дълбоката пе-
щера (досега подобен експеримент е 
правен през далечната 1977 г. от два-
ма мъже пещерняци). 

Емилия 

ВЛИЗА В ПЕЩЕРАТА 
ПТИЧАТА ДУПКА 

около полунощ на 12 юни, като само с 
около час изпреварва „фаталния“ 13-и 
ден от месеца. Намерението є е да 
прекара там 50 дни в пълна изолация. 
През това време тя провежда някои 
изследвания върху промените, които 
настъпват във физиката и психиката 
на човека в подобни екстремни усло-
вия и при пълна изолация. 
Пространствата на дълбоките пе-

щери въздействат по напълно непо-
знат за нас начин, само понякога те 
са стъписващи и за опитните спе-
леолози, които са виждали и кал, и 
вода 

И СТУД, И СТРАХ ПОД ЗЕМЯТА 
Картината на мястото, където жи-

вее Емилия, се допълва и от изключи-
телно висока влажност на въздуха и 
температура около 7–8 градуса. 
Птичата дупка се развива в неверо-

ятно красиви галерии с големи обеми, 
които обаче могат да се разкрият 
пред погледа единствено на опитен 
пещерняк. Причината е, че до галери-
ите с красиви образувания се стига 
през входен отвес с дължина около 90 
м. Пещерата се намира на територи-
ята на планински резерват Центра-
лен Балкан и достъпът до нея изис-
ква специално разрешително.  
Точно преди и последният човек да 

напусне дупката (Гатева разполага с 
много помощници, които внасят ба-
гажа є при влизането на тази голяма 
дълбочина), Емилия ритуално 

СВАЛЯ ЧАСОВНИКА 
ОТ РЪКАТА СИ 

един от пещерняците го отнася на 
горния свят, а тя остава... извън вре-
мето. Емилия разполага единствено с 
хоронометър и чуйте какво се случва. 
Необичайните условия променят пред-
ставите на Гатева за време. На пет-
десетия ден от това интересно при-
ключение, когато приятелите є пе-
щерняци слезли при нея, тя се учудила 
изключително много. Според нейните 
изчисления това не бил петдесетият 
ден, а двадесет и шестият. Оказало 
се, че долу, в пещерата, времето тече 
почти наполовина по-бавно. Гатева из-
мервала деня и нощта 

СПОРЕД ВРЕМЕТО 
НА НАЙ-ДЪЛГИЯ СЪН 

Денонощието є се увеличило на по-
вече от 76 часа, като на деня се па-
дали 64 часа.
Едно от нещата, които Емилия спо-

деля в неформални разговори след екс-
перимента, е, че това начинание я е 
накарало да обръща по-голямо внима-
ние на хората и на... времето. Под-
крепя го с думите на големия спеле-
олог Норбер Кастьоре: „Човек не е 
създаден да живее сам, това е факт, 
но още по-малко е създаден, за да се 
пилее и да се разлага морално. Но в 
подземната самота той може да се 
успокои, да възобнови контакта със 
самия себе си, да зареди отново своя 
потенциал“.

Мирослава ИВАНОВА

ИЗВЪН 
ВРЕМЕТО
ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ЧОВЕКЪТ ИЗЛИЗА ОТ ВРЕМЕТО, КОГАТО НАПУСКА 
ОБИЧАЙНОТО ПРОСТРАНСТВО. НО НИКОГА НЕ Е ЯСНО ТОЧНО КОЛКО 
ИЗВЪН ВРЕМЕТО СЕ НАМИРАШ В НОВАТА НЕОБИЧАЙНА СРЕДА.
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В РЕЖИМ НАочакванеочакване
ТИ СИ ОСОБЕНО ТОЧНА И НЕ ПОНАСЯШ НЯКОЙ ДА ТЕ 
ПРИНУЖДАВА ДА ГО ЧАКАШ. НО И СРЕД ХОРАТА, 
КОИТО ОБИЧАШ, ВСЕ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ, КОЙТО 
ВЕЧНО ЗАКЪСНЯВА И КОГОТО СЕ НАЛАГА ДА ТЪРПИШ 
ПОРАДИ... ЛЮБОВТА СИ КЪМ НЕГО.

„ЖЕНИТЕ, ЕСТЕСТВЕНО, МОГАТ ДА БЪДАТ И ТОЧНИ, АКО 
БЕШЕ ВЪЗМОЖНО ДА ГИ ЗАДЪЛЖИШ ДА ЗАКЪСНЯВАТ.“

ВИТОРИО ДЕ СИКА, РЕЖИСЬОР

П
оловин час чакаш при-
ятелката си на вхо-
да на едно кино. По-
степенно усещаш как 

кръвта ти се загрява до 
температура на кипене: „Не 
може ли поне веднъж да се 
опита да дойде навреме!“ 
Когато след още десет ми-
нути тя се спуска запъхтя-
на към теб, конфузно се ус-
михва и процежда през зъби 
нелепо оправдание: „Ключът 
ми заяде отвътре. Наложи 
ми се да викам спасители. 
И, представи си, тяхното 
куче, когато ми отвориха 
вратата, ми сдъвка мобил-
ния телефон!“ – ти вече 
нямаш никакво желание да 
говориш с нея. В най-добрия 
случай просъскваш нещо 
през зъби и млъкваш, а в 
най-лошия изстрелваш като 
картечница на един откос 
всичко, което си мислиш за 
безотговорните хора. Резул-
татът – и двете се нацуп-
вате и си мълчите поне по-
ловин час. 

И НИКАКВИ 
НРАВОУЧЕНИЯ!

Как да се държим с тези, 
които постоянно закъсня-
ват?
Едно е сигурно – не бива 

да ги превъзпитаваме и да 
им четем конско. Повяр-
вайте, даже малките деца 
мразят някой да им чете 

морал, а какво остава за 
възрастните хора? И за-
помни едно, твоята прия-
телка закъснява не защото 
не те уважава, а просто 
защото си закъснява. По-
добна неточност и неорга-
низираност човек най-често 
получава „в наследство“ от 
родителите си. В семей-
ството, където възрастни-
те не се отличават с осо-
бена дисциплинираност, рас-
тат и безхаберни, недисци-
плинирани деца. Неумението 
да си разчитате времето е 
само едно от проявления-
та на неорганизираността 
– просто най-забележимото 
от страна на околните. 
Изслушвайки гневната ви 

проповед, приятелката ви 
по-скоро ще реши, че вдига-
те много шум за нищо. Или 
пък че влизате в критиче-
ската възраст. И е почти 
сигурно, че следващия път 
пак ще закъснее. 

ПРЕЗАСТРАХОВКИ РАЗНИ

Да се надяваме, че пре-
красно си осведомена за 
това, кой от твоите близ-
ки има навика да се тутка 
и постоянно да закъснява. 
Когато се каниш да се ви-
диш с някой такъв „крайно 
безотговорен гражданин“, 
помисли как да сведеш до 
минимум вероятните неу-
добства за себе си, когато 

си в режим на очакване. 
 Постарай се да уговориш 

срещата на такова място, 
където ще можеш да по-
чакаш своя познат в ком-
фортни условия. Едно е да 
седиш половин час в при-
ятно кафене, съвсем дру-
го – да прекараш тридесет 
минути на някоя автобусна 
спирка под палещите лъчи 
на слънцето. Веднага ще по-
чувстваш разликата.
 Помисли с какво прият-

но нещо можеш да се зани-
маваш, докато чакаш онзи, 
който закъснява. За всеки 
случай сложи в чантата си 
някое женско списание или 
увлекателна книга – в че-
тене времето лети неусет-
но! А ако в съседство на 
мястото на срещата има 
приятни магазини, купи си 
нещо. Или пък напазарувай 
подаръци за децата или за 
някой свой близък, чийто 
празник предстои. 
 Не планирай важни дела 

и отговорни мероприятия 
след среща с човек, за ко-
гото знаеш, че закъснява. В 
противен случай ще се при-

тесняваш не само за него-
вото закъснение, но и от 
перспективата самата ти 
да „вържеш тенекия“ на 
други хора. Колко неприятно 
ще бъде да се окажеш в ро-
лята на закъсняваща, нали?!
 Преди да излезеш от вкъ-

щи за среща с човек, кой-
то закъснява, за всеки слу-
чай му позвъни или му пусни 
есемес. Кой знае дали извед-
нъж той няма да се окаже 
увлечен от някой нов кри-
минален роман и да забрави 
за времето? След твоето 
напомняне той все пак ще 
се постарае да се организи-
ра по-бързо за срещата. 
 Веднага го предупреди, 

че няма да останеш да го 
чакаш по-късно от опреде-
лен срок. Например да се-
диш сама 20 минути е ОК, 
след това ставаш и си за-
минаваш. Когато човекът, 
който обича да закъснява, 
получи такъв ултиматум, е 
много вероятно все пак да 
направи усилие над себе си 
и да се впише в рекордни-
те за него 15 минути за-
къснение. 
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Т аня е на 43 години. Ра-
боти като юрист. „Дос-
коро всички срокове в 
работата ми ме плаше-

ха, приемах ги като ограничители на 
свободата си. В продължение на годи-
ни не можех да се науча да ходя на-
време на работа, на срещи и даже де-
цата си взимах последни от детска-
та градина. Много приятели са ми се 
обиждали, но нищо не можех да на-
правя. За да разбера причината за за-
късненията си, ми помогнаха срещи-
те с психотерапевт. Родителите ми 
искаха да направят от мен всестран-
но развита личност, затова трябва-
ше да се занимавам накуп с музика, 
рисуване, плуване и още нещо. Живо-
тът ми беше разпределен до мину-
та. Да изляза на разходка с приятели, 
беше направо немислимо. Затова, по-
раствайки, започнах да приемам всич-
ки срокове и разписания като заплаха 
за себе си, за свободата си. И съзна-
телно започнах да им се съпротивля-
вам, като закъснявам.“  

Мъчителят се превръща Мъчителят се превръща 
в спасителв спасител

Да накарате някого да ви чака, оз-

начава да го накарате да страда. Ако 
вие закъснявате постоянно, поставя-
те чакащия в неприятна ситуация, а 
след това със своето появяване ся-
каш го спасявате от дискомфорта. 
Благодарение на онзи, който ви чака, 
вие можете да почувствате своята 
власт, своята сила. Особено изкус-
ни в този „садистки“ стил на орга-
низиране на срещи са някои лекари и 
чиновници – те често несъзнателно 
принуждават посетителите дълго и 
безропотно да ги чакат, а след това 
ги „освобождават“ от дългото очак-
ване и се чувстват благодетели (мъ-
чителят се превръща в спасител). 

Социална неувереностСоциална неувереност
Сред постоянно закъсняващите има 

и такива, които много се стараят 
да са точни, но това никак не им 
се удава. Защото са управлявани от 
страха да не би да се окажат неус-
пешни и неубедителни в общуването 
с други хора по време на събеседва-
не, изпит или пък делови преговори. 
Опитвайки се да избегнат поредното 
„поражение“, те несъзнателно отла-
гат началото на срещата, надявайки 
се, че е възможно въобще да избегнат 

ситуацията, в която ще се наложи 
да сравняват себе си с други хора. 

Какво може Какво може 
да се направи?да се направи?

 Разберете причините за закъсне-
нията си
Вслушайте се в себе си. Какво 

чувствате, когато закъснявате? Тре-
вога? Чувствате се неловко, когато 
се налага да се извинявате? Поста-
райте се да разберете причината за 
своите закъснения – сами или с помо-
щта на психотерапевт. Възможно е, 
нарушавайки времето на срещата, да 
създавате ситуации, които ви пома-
гат да се справяте с несъзнателното 
си чувство на вина. 

 Поставете се на мястото на дру-
гия
Какво чувства този, който посто-

янно ви чака? Представете си, че 
сте на неговото място, за да се 
убедите колко неприятно се чувства 
той в тази ситуация. Какво чувст-
вате вие, когато ви се налага да 
чакате? Безсилие? Гняв? Обида? Как 
се отнасяте към безсмислената загу-
ба на време. С негодувание? Това ви 
дразни? Възможно е да ви стане по-

Чакай ме!Чакай ме!
Ако разберете причината за Ако разберете причината за 
своите постоянни закъснения, своите постоянни закъснения, 

вие ще се научите да вие ще се научите да 
пристигате пристигате НАВРЕМЕНАВРЕМЕ
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леко, ако осъзнаете необходимостта 
да уважавате другите и да цените 
времето им.

 Научете се да управлявате време-
то си
Наложете си точни правила и ги 

следвайте така, сякаш всички ваши 
срещи са еднакво важни. Предвари-
телно пресметнете времето, което 
бихте загубили по време на срещата 
и по пътя. Отговорете си на въпро-
са, какво очаквате на тази среща. По 
този начин ще се избавите от стра-
ховете, които е възможно да са при-
чина за вашите закъснения.

Позицията на чакащияПозицията на чакащия
Няколко закъснения могат да се из-

търпят. Но ако те се случват по-
стоянно, а вие нищо не казвате на 
закъсняващия, се превръщате в не-
гов „съучастник“. Вземете решение 
– да играете неговата игра, защо-
то закъсняващият ви е близък и ис-
кате да му доставите удоволствие, 
или да признаете, че неговите за-
къснения са симптом за наличието 
на психичен проблем. И ако избере-
те да се борите с неприятния му 
навик, постъпете така: идвайте на 
всяка среща навреме и си тръгвайте 
след 10 мин. По този начин ще да-
дете на постоянно закъсняващия да 
разбере, че повече нямате намерение 
да си губите времето в уморител-
но очакване.

Две причини за закъсняванетоДве причини за закъсняването
ЦЕНТЪР НА ВНИМАНИЕ
Закъсняващият винаги принуждава онзи, който го чака, да играе по неговите 

правила. Сам нарушавайки правилата (времето на уговорената среща), закъсня-

ващият сякаш иска всички, които го чакат, да мислят само за него. Той изпитва 

необходимост да бъде желан, да бъде очакван и жадуван от някого. Той кара дру-

гите не само да мислят, но и да се безпокоят за него. Попадайки в центъра на не-

чие внимание, той повишава самооценката си. 

Този маниер на поведение е присъщ на нарцистични натури, на хората, погъл-

нати от себе си и от собствените си потребности. Тези хора пренебрегват не 

само времето, но и чувствата на другите. 

СТЯГАТ МЕ... ПРАВИЛАТА
Още една причина за закъсняване – несъзнателната съпротива на всякакви со-

циални правила и норми. Тези, които в ранното си детство са били под силния 

натиск на постоянния родителски контрол и надзор, в зряла възраст избират 

„протеста“ като модел на поведение. 

За такъв човек да дойде навреме за среща, означава отново да се подчини на 

натрапени му правила и норми, които той съзнателно се старае да избегне.
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натрапени му правила и норми, които той съзнателно се старае да избегне.



Времето е пари. Под това 

може да се подпише всеки 

продуцент в Холивуд, където 

всяко изоставане от снимачния 

график e загуба на милиони 

долари. А как се представя 

изминалото време на 

кинолента? 

О
бикновеното и най-буквал-
но решение е едър план 
на стрелките на часовни-
ка или отмятане на стра-

ниците от календара. Е, има и по-
оригинални идеи – чинията или чаша-
та е празна, празните бутилки са се 
увеличили, пепелникът пред героя е 
вече препълнен... Но освен че отми-
нава, времето в киното има и други 
свойства. Безгранични. Поне когато 
въображението на някои режисьори е 
наистина безгранично.

Да пътуваш 
във времето

Гледали сме най-различни варианти 
– герои от настоящето пътуват в 
миналото или в бъдещето, принцове 

и принцеси, рицари и каубои се озова-
ват в настоящето или в бъдещето. 
Възможност да пътува във времето 
има и един от култовите киногерои 
– Терминатор. Все пак най-сполучли-
во от тази привилегия се възполз-
ва тийнейджърът Марти Макфлай 
в трилогията „Завръщане в бъдеще-
то“. Неговата „машина на времето“ 
е кола с плутонно задвижване, а ос-
новната му мисия, когато попада в 
миналото, е да накара бъдещите си 
родители да се влюбят. 

В капана на времето
Като попаднали във времева дупка, 

от която няма измъкване – имен-
но така се чувстват някои персона-
жи, които трябва да изживеят един 
и същ ден отново и отново. Ти-
пичен пример е егоцентричният ме-
теоролог Фил Конърс в „Омагьосан 
ден“. Изпратен на досадна команди-
ровка в затънтено градче по случай 
Деня на мармота, той няма търпе-
ние да се завърне по-скоро вкъщи. И 
понеже това е най-отвратителният 
му ден, за Фил той се повтаря от-
ново и отново, докато той не си 
извлече поука. Изключително забавен 

филм, изпълнен с цитати от коледни 
класики и с прекрасни актьори наче-
ло с Бил Мъри.   

В различни 
времеви пояси

Някои персонажи в киното живеят 
в паралелни вселени. Макар и раз-
делени, между тях има необяснима 
връзка. Интригата в такива филми 
е какво ще се случи, когато в един 
момент (обикновено на финала) ге-
роите се срещнат във времето. Е, 
може и тази среща да не е от съ-
ществено значение, а просто исто-
риите на героите да се развиват па-
ралелно във времето, както е в ше-
дьовъра на Стивън Долдри „Часове-
те“. Три жени от различни епохи из-
живяват паралелно едни и същи емо-
ционални сътресения. Общото меж-
ду тях е романът „Мисис Далау-
ей“, а изпълненията на Никол Кид-
ман, Мерил Стрийп и Джулиан Мур 
са потресаващи.

Да спреш времето
Киното има тази рядка привиле-

гия да визуализира нещо невъзможно 
– замрелия ход на времето. По неве-

По следите на

изгубеното 
киновреме

Само с такава кола с плутонно задвижване може да се пъту-

ва във времето („Завръщане в бъдещето“)

Докато героинята от „Криминале“ пуши в настоящето, 

се подрежда мозайка на миналото и бъдещето

Кадър от „Завръщане в бъдещето“
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роятно красив начин това е предста-
вено в „Живот на пауза“. Главният 
герой преживява болезнено раздялата 
с приятелката си. За да се спаси от 
налегналото го безсъние, Бен започ-
ва работа в един супермаркет, къде-
то пак открива удоволствие от жи-
вота, като буквално спира времето. 
Бен замразява всеки на мястото му 
между стелажите в супера и така, 
разхождайки се между живи статуи, 
научава неподозирани и за самия него 
истини.

Да ускориш времето
Забързаните кадри обикновено са 

за моменти, които или са прекале-
но скучни, или са адски тривиални. 
Станли Кубрик обаче превръща един 
такъв епизод в искрящо забавление. В 
„Портокал с часовников механизъм“ 
младият анархист Алекс се отдава 
на страстни забавления с две девой-
ки в спалнята си. Това, естествено, 
не е от голямо значение за майстор 
като Кубрик, затова той забързва 
движенията им и като за капак под-
силва комедийния елемент с маршова 
музика – увертюра от операта „Вил-
хелм Тел“ на Росини.

Да върнеш времето
Едва ли има някой, който да не си 

е мечтал да може да се върне назад, 

за да поправи своя или чужда греш-
ка. А връщането на времето във фи-
лмите е и средство за обяснение 
на някои странни събития. В „Хари 
Потър и Затворникът от Азкабан“ 
така разбираме как Хърмаяни успява 
да присъства в повече учебни часове. 
С помощта на магическия уред вре-
мевърт тя спасява и няколко невин-
ни живота. Ех, да можехме да си на-
ваксваме така пропуснатите момен-
ти. Но, както казва Хърмаяни, бър-
никането на времето е опасна рабо-
та, дори и най-блестящите магьосни-
ци са губили разсъдъка си с подобни 
експерименти.

Когато времето 
изтече

Действието в някои филми тече в 
реално време. С изтичането на вся-
ка минута намаляват шансовете на 
главния герой за спасение. Точно как-
то се случва в уестърна „Точно по 
пладне“, в който смел шериф (Гари 
Купър) трябва да се изправи сам сре-
щу четирима убийци. Неравностойна-
та му битка започва точно в 10,30 
и приключва час и половина по-късно. 
Филмът печели няколко „Оскара“ и е 
сред настолните примери как време-
то може да има своята голяма роля 
на екрана. 

Ивайло ТОДОРОВ

Изпреварили 
времето 

Няколко големи режисьори 

минават за революционери в 

представянето и манипулирането 

на времето на екрана.

Приносът на ДЕЙВИД У. ГРИФИТ за раз-

витието на прохождащото седмо изку-

ство е огромен. Сред многото нововъведе-

ния от него е и ПАРАЛЕЛНИЯТ МОНТАЖ. Той 

дава възможност да проследим развитието 

във времето на различни сюжетни линии. В 

„Нетърпимост“ (1916 г.) Грифит представя 

четири истории: падането на древен Вави-

лон, разпъването на Исус, клането на хуге-

нотите на Св. Вартоломей и съвременна ис-

тория за грешно осъден човек. Историите 

се развиват паралелно, обединени от обра-

за на майка, която люлее рожбата си. Как-

то всички новатори, и Грифит обаче оста-

ва недоразбран и недооценен от публиката 

по онова време.

АЛФРЕД ХИЧКОК е първият режисьор, 

който снима филм САМО В ЕДИН КАДЪР. 

Филмовите сцени по принцип се разделят 

на кадри, всеки от които трае от 5 до 15 

секунди, т.е. в един филм от час и половина 

има около 600 кадъра. Действието във „Въ-

жето“ протича в реално време – от 19,30 до 

21,15. Заради това с цената на много репе-

тиции и няколко гениални трика Хичкок сни-

ма филма по възможно най-реалистичния на-

чин. Всеки кадър трае около 10 минути, кол-

кото е продължителността на лентата от 

една филмова част.

И преди КУЕНТИН ТАРАНТИНО сме гледа-

ли филми с нелинейна структура. Само че 

начинът, по който режисьорът смесва ня-

колко сюжетни линии в „Криминале“, си ос-

тава ненадминат. Никой преди Тарантино 

не си беше позволявал да РАЗМЕСТВА ТОЛ-

КОВА СМЕЛО ВРЕМЕВИТЕ ПЛАСТОВЕ и фи-

налът на филма всъщност да е по средата 

му. Много режисьори след това се опита-

ха да му подражават, но никой не успя да го 

надмине. Самият Куентин обаче надскочи 

себе си в следващия си филм „Джаки Браун“, 

в който една история е разказана брилянт-

но няколко пъти от различни гледни точки.

Да си играят с времето – точно това 

правят БРАТЯ УАШОВСКИ в „Матрица-

та“. Забавените кадри в екшън сцените на 

филма изискват динамично движение на ка-

мерата по време на събития, които се раз-

виват бавно и достигат 12 кадъра в секун-

да. Уашовски наричат това BULLET-TIME 

PHOTOGRAPHY. Вдъхновени от японския 

стил на анимация, наречен anime, те го пре-

създадат на екрана с истински актьори. С 

помощта на серия усъвършенствани камери, 

всяка от които заснема по един неподвижен 

кадър, движенията на актьорите са ани-

мирани и минават през погледа на зрителя 

толкова бързо или толкова бавно, колкото е 

целта на авторите.

Времето може да бъде и мозайка, като в „Криминале“ Времето на шерифа (Гари Купър) изтича бър-

зо в „Точно по пладне“

Дните могат да бъдат кошмарно еднакви, като в 

„Омагьосан ден“

Има и друго, паралелно време, в което живеят хората, избрали 

червеното хапче („Матрицата“)
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

С
транна изглежда тази тема, 
при положение че двойките 
все по-рядко са склонни да 
намесват държавата в сво-

ите взаимоотношения и предпочитат 
т. нар. съжителство на семейни на-
чала. Още по-малко пък стават тези 
разведени, които се решават да уза-
конят своя втори брак. В живота на 
българина все по-удобно се настанява 
онзи модел на построение на семей-
ството, при който партньорите не 
регистрират официално своите взаи-
моотношения, дори да са станали ро-
дители на едно или повече деца. 
Фактът, че лишаваме поколението 

си от минало, от усещането за се-
мейни корени и история, е единият 
подводен камък на тази тенденция. 

Другият е, че свободата в съжител-
ството е само привидна. Независимо 
от това, дали ще предпочетете да 
сложите официален подпис под вто-
рия си брак, или не, предупреждаваме 
ви, че ви предстои да решавате едни 
и същи вътрешни проблеми. 
При втория брак шансовете за ус-

пех са по-големи, отколкото при пър-
вия, защото можем да се опрем на 
предишния опит и 

ДА НЕ ПОВТАРЯМЕ 
ОНЕЗИ ГРЕШКИ

за които обикновено съжаляваме, ко-
гато вече е толкова късно, че нищо 
не може да се направи. Освен това 
с годините ставаме все по-опитни и 
търпеливи. Уви, статистиката изоб-

що не потвърждава тези очаквания, 
а по мнение на психоаналитиците във 
втория брак партньорите се сблъск-
ват с проблеми, които не са имали 
в първия. 
Желателно е поне теоретично да 

познаваме възможните капани на 
втория брак, независимо че още при 
сключването на своя първи свещен 
съюз болшинството съпружески двой-
ки поемат курс към сребърна сватба 
и се надяват да не стигат до про-
блемите, за които ще си говорим в 
този текст. 

ПРЕЖИВЯВАНИЯТА, 
СВЪРЗАНИ С РАЗВОДА 

не минават без следа и оставят гор-
чиви поражения в душите и на мъ-

2ПЪТИ СЕ ЖЕНИ, 
МНОГО ПЪТИ МИСЛИ

© kmit – Fotolia.com

ВТОРИТЕ БРАКОВЕ СЕ РАЗПАДАТ, СЪЩО КАКТО И ПЪРВИТЕ. НАИСТИНА ЛИ ОПИТЪТ 
НЕ МОЖЕ ДА НИ НАУЧИ НА НИЩО, ИЛИ ПРОСТО ТЕЗИ, КОИТО СЕ РАЗВЕЖДАТ, 
ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ ОСОБЕНАТА ПОРОДА ХОРА, КОИТО НЕ СА СЪЗДАДЕНИ ЗА БРАК?!
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жете, и на жените, но въпреки това 
представителите и на двата пола се 
решават на втори съюз и това е лес-
но обяснимо. След като е развалил 
семейство, което не го удовлетво-
рява, човек е готов да създаде ново, 
като понякога това е акт, който не 
е съвсем осъзнат и добре обмислен. 
Тези, които встъпват във вто-

ри брак, се надяват, че втория път 
всичко ще бъде наред и че като за-
личат раните от миналото, могат 
дори да го поправят. Именно 

МИНАЛОТО ПРЕЧИ 
НА БЕЗМЕТЕЖНОСТТА 

на втория брак. Какво ли не напомня 
на партньора за предишното му се-
мейство? Мебелите, подаръците, об-
щите приятели...   
„Новият ми съпруг не може да при-

еме факта, че аз съм имала свой, раз-
личен живот преди него. На мен пък 
ми е трудно да зачеркна хората, ко-
ито са означавали и все още означа-
ват толкова много за мен“ – споделя 
42-годишната Иванина.  

СЕКСУАЛНИЯТ ЖИВОТ 
Е СЛЕДВАЩИЯТ 

ПРЕПЪНИКАМЪК 
на втория брак. Особено за жените 
опитът в сексуалните отношения е 
много важен. Благодарение на него те 
се учат да се доверяват на своите 
усещания и да приемат партньорите 
си. В същото време дългите сексуал-
ни отношения с един партньор фор-
мират определен модел на сексуално 
поведение и нашите несъзнателни оч-
аквания безспорно влияят на близост-
та ни в следващия брак. Призраците 
на миналото – нашите бивши мъже и 
жени – често ни съпровождат в но-
вото брачно ложе. 
Кирил, баща на три деца, който 

е овдовял преди дванайсет години и 
много бързо се е оженил втори път, 

казва по този повод: „Не можеш да 
забравиш човека, с когото си прежи-
вял цели петнайсет години. Знам, че 
Мария, моята настояща съпруга, ми-
сли за това и винаги сравнява мисле-
но как се държа с нея и как съм се 
държал с първата си жена. Аз не пра-
вя сравнения, само от време на вре-
ме в паметта ми изплуват спомени и 
сцени от миналото.“

ДЕЦАТА В РОЛЯТА 
НА САБОТЬОРИ 

Да, те могат да влязат в тази роля 
и така да се опитат да попречат 
на благополучието на втория брак. 
Малчуганите, които са травмирани 
от раздялата на родителите си, ес-
тествено се съпротивляват на вто-
рата майка или на втория баща, ко-
ито се появяват в дома им. Детето 
се опитва да настрои бащата срещу 
майката (или пък майката срещу ба-
щата) с цел да предизвика съчувст-
вие. Началото на новия семеен жи-
вот е особено труден етап, при кой-
то от възрастните се изискват из-
ключителна гъвкавост и дипломатич-
ност. Реакцията на детето е напълно 
нормална. Майка му си е избрала нов 
съпруг, който е станал негов втори 
баща, но детето не го е избирало. 
Ето защо е необходимо преди сключ-
ването на втори брак родителят да 
отдели достатъчно дълго време на 
запознаването на детето с новия си 
избраник (избраница). 
От ревност децата могат да съз-

дадат проблеми на новите партньори 
на родителите си, като се надяват, 
че с това свое поведение ще „за-
лепят“ счупеното старо семейство. 
Друга трудност идва и от това, че в 
българския език няма специална дума, 
която децата могат да използват 
като обръщение към новите си роди-
тели. В такъв случай могат просто 
да използват имената им – практи-
ка, която става все по-популярна и у 
нас. Това, разбира се, съвсем не пре-
чи отношенията между новия член на 
семейството и детето да бъдат ис-
крени и топли.  
Вторият брак има своите предим-

ства. Такива са надеждите на мнози-
на, защото се предполага, че към из-
бора на втория партньор подхожда-
ме далеч 

ПО-РАЗУМНО, ПОНЕ 
ДВА ПЪТИ ПО-РАЗУМНО 

Дали? Много често един към друг 
ни тласка ирационално чувство и за 
втория си брак избираме партньор, 
който е точно копие на този роди-
тел, от когото така и не ни се е 
удало да се отделим психологически. 
Изобщо не става дума за външни при-
лики, а за безпогрешно ориентиране в 
сходството на психологическия образ. 
Понякога пък правим коренно разли-

чен избор на спътник в живота – от 
обятията на сериозния и строг пър-
ви съпруг например скачаме директно 
в обятията на някой весел, остроу-
мен и лекомислен мъж. Финия инте-
лектуалец можем с лека ръка да заме-
ним с... простодушен културист. Все 
едно, това е само илюзия за тотална 
промяна, защото ние на практика не 
желаем да променим най-важното – 
своя начин на живот и отношението 
си към тази или онази ситуация.

Основни ИДЕИ
 Бъдещето на новото семейство не се оп-

ределя нито от „стажа“ на партньорите в 

първия брак, нито от наличието на деца.

 Шансовете за успех зависят от тези 

уроци, които всеки може да извлече от сво-

ите минали грешки.

 Вторият брак би бил по-здрав, ако отно-

шенията постоянно се развиват, като в 

същото време всеки зачита личното прос-

транство на другия. 

4 КАПАНА 
на втория брак    
1. Нежелание да се отдадеш напълно
Има хора, които се стараят да сведат до 

минимум своя принос в отношенията – как-

то емоционален, така и материален. Все-

ки задържа при себе си своето „добро“, а 

после се учудва, че нищо не излиза. По-до-

бре е да избягвате счетоводния подход към 

брака (партньорите вманиачено следят кой 

каква порция слага в общия казан). 

2. Липса на нови планове
Повторните съюзи могат да се разпаднат 

заради преследването от страна на бивши-

те съпрузи. В подобни случаи новите парт-

ньори се обединяват в борбата с бившите 

и забравят да придадат смисъл на собст-

веното си ново съществуване. Много ва-

жно е да намерите свои собствени смисли 

и цели в новия съюз.

3. Инерцията на околните
Околните продължават да възприемат бив-

шия съпруг/а за законен/нна и по навик пи-

тат: „Знаеш ли какво чух от жена ти/ мъжа 

ти?“ Опитайте да приучите старите си 

приятели да възприемат новия ви партньор 

като законен. 

4. Активното присъствие 
на „бившия“
Разведените съпрузи остават в много до-

бри отношения със своите бивши партньо-

ри. Разбира се, че е прекрасно партньори-

те да се разделят мирно и да запазят тази 

линия в поведението си. От друга страна, 

е страшно важно новото семейство да има 

свое пространство, в което бившият съ-

пруг да няма достъп. Дружбата между би-

вшите е възможна, но не бива да става на-

трапчива.
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Ако не се справим с работата, коя-
то имаме да вършим със самите себе 
си, винаги ще обвиняваме партньора 
или обстоятелствата, без да разби-
раме какъв е 

НАШИЯТ СОБСТВЕН ПРИНОС 
В РАЗПАДАНЕТО 

на първия брак. Всичко това увелича-
ва вероятността нажежените коло-
вози на брачния живот отново да ви 
изхвърлят от пътя на семейството. 
Димана, 50-годишна атрактивна 

жена, също може да ви каже това. С 
първия си мъж тя живяла десет го-

дини добър семеен живот, но бракът 
є се разпаднал. „Никога не трябва да 
унижаваш никого. Когато разбрах, че 
е имал връзка на работното място, 
започнах да го обвинявам във всички 
смъртни грехове и превърнах живота 
му в кошмар. Едва сега разбирам, че 
не е имало никаква драма в тази не-
гова невинна изневяра. 
Вторият ми мъж е противополож-

ност на първия. Волеви и властен 
човек, той винаги знае точно какво 
иска. С него ми е спокойно и никога 
не ме е карал да изпитвам това, ко-
ето чувствах с първия си мъж – че 

винаги съм една от многото.“
Дали пък този контраст не е тай-

ната на успеха? Съвсем не е задъл-
жително. 
Димана признава, че едва ли е за-

страхована от стари грешки, но сега 
целта є е да съхрани връзката. Съ-
щевременно с това тази жена, на ко-
ято според нас можете да имате 
вяра, е изковала няколко свои желез-
ни правила. 
Първото правило е да защитавате 

личното си пространство. Второто 
е никога да не спирате да се грижи-
те за това, как изглеждате. Трета-
та „заповед“ е да разбирате другия 
човек, да отчитате особеностите му 
и да ги приемате. 
„По природа съпругът ми е песи-

мист, аз пък се старая да проявявам 
позитивен подход към живота.“
Благодарение на тази своя бдител-

ност сега Димана може да се наслаж-
дава на семейно щастие във втория 
си брак. 
Ако в новите съпружески конфли-

кти (а те за жалост са неизбеж-
ни) се държите както по-рано, кон-
фликтите ви с всеки следващ парт-
ньор ще си остават нерешими. Мно-
го хора просто не искат да свършат 
вътрешната работа по изясняването 
на причините за неуредиците в пър-
вия брак и по този начин наистина 
да приключат предишните си отно-
шения. Първият брак не приключва 
с финализирането на бракоразводното 
дело. Много съпрузи дълго след това 
не престават да мислят, че за всич-
ко е виновен... другият. 
След развода е добре да си дадем 

време за размисъл, да поживеем сами 
и да анализираме грешките си. В про-
тивен случай ние отново, само че с 
друг партньор, ще отиграваме ситуа-
ции и отношения, които не са се по-
лучили както трябва или както ни 
се е искало. 
Няма критерии, по които да бъде 

предсказано бъдещето на втория 
брак. То не се определя нито от про-
дължителността на предходния брак, 
нито от това, как е протекъл раз-
водът, нито от възрастта на парт-
ньорите, нито от броя на децата им. 
Важно е какви уроци са пренесли ти 
от предишния си опит. По всеобщо 
мнение тайната на успеха на брака 
се корени в едно-единствено нещо – 
смисъла, който партньорите ще при-
дадат на брака си.
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И
нституцията брак 
постепенно излиза 
от мода. Съвремен-
ните мъже всячески 

се стараят да избегнат бра-
ка. Дори се шегуват, че „же-
нитбата не е лотария, защо-
то в лотарията има шанс“... 
Но все пак се женят – по-
често не за тази, която 
обичат. Защо?

Причина № 1

Жени се за 
красива, умна 

и богата...
Помните ли вица: „Ако ис-

кате да се ожените за кра-
сива, умна и богата жена, 
ще ви се наложи да се жени-
те три пъти.“
И наистина, в търсене на 

бъдеща съпруга мъжът опре-
деля ред критерии, на кои-
то жената е длъжна да от-
говаря като съпруга и май-
ка. Често се оказва, че тази, 
към която той изпитва неж-
ни чувства, съвсем не може 
да готви като майка му, не 
бърше прахта от мебелите 
всеки ден и когато чуе дет-
ски плач в парка, не изпада 
във възторг и умиление, а се 
изнервя. Т.е. тя изобщо не 
отговаря на образа за идеал-
на съпруга. Изходът за такъв 
мъж е един – да се ожени 
за тази, която ще му готви 
и ще му глади ризите. А да 

обича, може, която си иска. 

Причина № 2

В търсене 
на идеала

Често мъжете (и жените 
също), особено възпитаните 
в романтичните традиции на 
книгите, търсят своя идеал 
за жена. А идеалът, както е 
доказала практиката, в реал-
ния живот не съществува в 
чист вид. Някои така и не 
го намират. Остават ергени 
и ненавиждат този несъвър-
шен свят. Други го намират, 
но тях често ги очакват не 
по-малки разочарования.  Ако 
срещнат идеалната жена, тя 
обикновено не им увисва на 
врата с думите „Колко дъл-
го съм те чакала“. Идеалът 
може да се окаже... щастливо 
омъжен. Или дори въобще да 
не ги забелязва. Подобни разо-
чарования често принуждават 
мъжетете да действат отча-
яно. Като например да склю-
чат брак с нелюбима жена. 

Причина № 3

Втори път 
по сметка

Сигурно ви е познат съве-
тът: „Първия път се жени 
по любов, а втория – по 
сметка.“ 
В условията на финансо-

ва криза, в които живеем, 
мъжете имат изключителна 

нужда от сигурност в ут-
решния ден. Така се стига до 
браковете по сметка. Като 
добре направената сметка 
невинаги е само финансова. 
Често до подобен брак се 
стига, ако той предлага и 
други привилегии – власт, по-
ложение в обществото, из-
вестност, израстване в ка-
риерата. Кой мъж би усто-
ял на такива съблазни? Дори 
ако бъдещата му съпруга е 
стара, грозна, досадна и с 
обратна захапка. 

Причина № 4

Женените 
живеят по-дълго
Заклетите ергени обичат 

да повтарят: „Не е вярно, 
че женените живеят по-дъл-
го. На тях само така им се 
струва.“ Докато самите те 
не се оженят. И няма нищо 
противоестествено в това. 
Нормалният средностатис-
тически мъж мечтае за се-
мейство. Той  иска да забива 
пирони в антрето, да ходи 
на риба със сина си и да яде 
домашни палачинки в неде-
ля сутрин. 
В младостта си често оба-

че мъжете са вятърничави. 
В зряла възраст пък внима-
ват, за да не допуснат греш-
ки в избора си, и така и 
не се решават на сериозна 
стъпка. А когато всички на-

около вече са свили „семейно 
гнездо“, на помощ в ролята 
на сватовници се притичват 
роднини и приятели. В лек-
сиката се появява неприят-
ната дума „трябва“, а начи-
нанието „прелива“ в сватба 
с първата срещната.  

Причина № 5

И други причини
Причините за встъпване в 

брак без любов са страш-
но много. Това може да бъде 
и неочаквана бременност на 
приятелката, с която мъ-
жът се е канел да се раз-
дели. Желанието да проме-
ни жизнения си ритъм (ко-
гато всичко му е омръзна-
ло и иска да пробва нещо 
ново) също може да е под-
стрекаващо към брачен съюз. 
А също и желанието да бъде 
обичан, страхът от самота-
та, от старостта, от без-
помощността и какво ли 
още не. Такива бракове са 
обречени на провал (не не-
пременно в смисъл на развод) 
заради отсъствието на чув-
ства, на разбиране, на вза-
имоуважение и поддръжка. 
За съжаление днешната 

действителност ни дикту-
ва своите правила, а мъжете 
все по-често се съгласяват 
да играят  по тях в живо-
та, отказвайки се от най-ва-
жното – любовта.

Търся си съпруга

Според 
статистика 
само 10 от 100 
брака се сключват 
по любов. Защо 
мъжете обичат 
една жена, а се 
женят за друга?
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В ранни зори емоцио-налните пориви са 
утихнали, на сек-
суалната възбуда 

вече є се спи и ние за-
почваме да откриваме дру-
гия човек, да го опознава-
ме съвсем непосредствено. 
Това всъщност действи-
телно е благоприятен мо-
мент за възприемане на 
другия и за 

оглеждане 
на обстановката 
На сутринта нещата, ко-

ито ни правят впечатление, 
са съвсем различни от оне-
зи, на които сме обръщали 
внимание само допреди ня-
колко часа. Тялото му, лас-
ките му, думите и миризма-
та му отстъпват място на 

всичко, което ни заобикаля 
в неговия апартамент. 
„Предпочитам семпъл 

стил на обзавеждане, а ба-
нята му беше претъпкана 
с козметика и декоративни 
украшения. Да не би това 
да е апартаментът на ста-
рата му леля?!“ – оплаква 
се 22-годишната Димана. 
Една част от нас прежи-

вява случилите се събития 
и не е способна да си за-
дава въпроси, а друга отбе-
лязва и складира в памет-
та всички детайли, които 
ще се окажат решаващи 
за продължението на тази 
нова наша любовна исто-
рия. Всички онези ритуали, 
които неизбежно изпълнява-
ме сутрин, са благодатна 
„храна“ за нашите изводи. 

Кой ще стане пръв? Да се 
решим ли да се измъкнем 
голи от леглото? 
А едно от най-деликатни-

те изпитания е 

отиването 
в тоалетната 
Защо толкова се притес-

няваме от това? Срамеж-
ливостта взима връх при 
събуждането. Сексът в ня-
каква степен е своеобразно 
скриване на партньорите 
един от друг, той е сли-
ване, което отнема инди-
видуалността. Доближени-
те плътно тела не могат 
да се огледат едно друго в 
мащаб. На сутринта обаче 
в един миг ние се връща-
ме към реалността на тя-
лото си с всички други не-
гови потребности. В този 
момент нашето „аз“ силно 
се разграничава от това на 
партньора, ние рязко усе-
щаме границата на свое-
то интимно пространство. 
Далеч по-лесно би било да 
се справите с тоалета си, 

ако партньорът ви още 
спи, нали? Но ако и двама-
та вече сте се събудили, 
се налага да изберете своя-
та тактика, да прибегнете 
до някои хитрости и три-
кове, за да излезете от за-
трудненото положение. По-
някога тази деликатна си-
туация се превръща в ис-
тинско изпитание. Някои 
избират най-радикалния ва-
риант – търпят и отла-
гат ходенето до тоалетна-
та до последния възможен 
момент. 
А какво да кажем за бе-

льото на партньора, кое-
то на дневна светлина хич 
не изглежда толкова свежо? 
Да, това снощи едва ли ви 
е направило впечатление. 
И трудностите не свърш-

ват дотук. Въпросите про-
дължават. 

За какво ще си 
говорим

Неловките паузи поняко-
га се запълват от банал-
ни фрази и целувки. Съзна-

СексСекс 
 

„Добро утро“„Добро утро“
Утрото след секса с нов партньор 
невинаги е обляно със слънчеви лъчи

Завързали сте нова връзка, точно снощи за 
първи път сте правили секс и сте останали 

да преспите в неговия дом. Моментът 
на истината на първата сутрин с него е 

интересен и изразителен...
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нието ни е настроено да 
фиксира и сканира прият-
ните и не толкова прият-
ните изненади. 
Дали ще направи закуска? 

Понякога това романтич-
но желание абсолютно ка-
тастрофира в действител-
ността. 
„Свикнала съм с пълноцен-

на закуска, а той просто 
гълта едно кафе на глад-
но сутрин“ – недоволства 
една 30-годишна дама с 
ново гадже.  
Моментът преди заспива-

нето с нов човек е твър-
де различен от момента на 
събуждането с него. Вечер-
та сме настроени по съв-
сем различен начин. Стара-
ем се поведението ни да 
съответства на това на 
партньора, искаме де се 
представим добре и мислим, 
че наистина сме готови да 
възприемем неговите особе-
ности и странности. 

Моментът на 
пробуждането 

ни връща към истинската 
ни същност, към самите 
нас. Какво става с нашата 
идентификация, когато се 
съпоставим с нов човек, с 
навиците му, с ритъма му, 
с подробностите от всеки-
дневния му живот? Съвмес-
тимо ли е всичко това с 
нашето „аз“? Разбира се, че 
приповдигнатото настрое-
ние на първата ни сексу-
ална вечер не дава, а и не 
може да ни даде шансове 
да намерим отговорите на 
този въпрос. 
Всичко неприятно, което 

може да ни се случи на су-
тринта, може да бъде още 
по-непоносимо, ако нещата 
в леглото не са протекли 
както трябва.
„Интересното е, че ре-

шението за продължението 
или прекъсването на отно-
шенията с този партньор 
ние взимаме точно на су-
тринта след първия секс“ 
– обобщава анонимна наша 
читателка. 

Слава богу, специалистите 
казват друго. По време на 
първата сутрин ние реша-
ваме само едно – 

да позвъним ли 
отново на този 

човек 
или не. А това е дейст-
вие, което не е толкова ка-
тегорично, колкото ние си 
мислим. Първата сутрин 
след секса не е чак толко-
ва определяща за начина, по 
който ще протекат отно-
шенията ни с този човек 
в бъдеще. И никое реше-
ние за продължаването или 
прекратяването на дадена 
връзка не бива да се опре-
деля от дребнавости като 
това, дали мъжът ви е от-
стъпил ред в банята на су-
тринта, или пък от това, 
че точно там сте се на-
тъкнали на странни инте-
риорни украшения, които 
според вашите представи 
би харесала само изкукури-
гала бабичка. 
Все по-често напоследък 

завързването на нови лю-
бовни отношения се възпри-
ема като заплаха за наша-

та независимост. А случа-
ите, в които двама души, 
едва срещнали се, момен-
тално разбират, че тази 
среща помежду им е съд-
бовна, за жалост принад-
лежат към много редките 
изключения. Тези, които са 
преживели неприятна първа 
сутрин след секса, вероят-
но малко ще се успокоят, 
когато научат, че безпро-
блемните първи утрини са 
също по-скоро изключение. 
По принцип тогава 

ние сме обзети 
от безпокойство 
и в главата ни се роят 
тревожни мисли. Страхува-
ме се да не би да не се 
харесаме на партньора си 
на дневна светлина, когато 
всичките дефекти на ко-
жата и тялото ни изпък-
ват по-добре. Тревожни сме 
от очакването на неговата 
оценка и дори от възмож-
ността да бъдем разобли-
чени в някое „прегрешение“ 
според неговите представи. 
Често още с отварянето 
на очите ни се иска да из-
бягаме от леглото. 

Понякога обаче по ирония 
на съдбата се случват и 
странни неща, които са из-
вън правилата. Например ис-
тория, чието начало изобщо 
не ни е вдъхновило (понеже 
мъжът е бил не много ак-
тивен, да не кажем нереши-
телен в леглото например), 
се превръща в любов, в голя-
ма любов. „Оказах се в лег-
лото с него заради една ин-
трига вечерта. Исках прос-
то да натрия носа на при-
ятелката си, да є покажа, 
че и аз мога да сваля та-
къв мъж. Учудването ми бе 
голямо, когато на сутрин-
та заподозрях, че всъщност 
съм хлътнала по този мъж, 
че ми се иска да продъл-
жавам да го прегръщам“ – 
сподели с нас Катя, на 22 
години. Тази нейна на пър-
во четене несериозна връзка 
прераснала в истинска лю-
бовна история и Катя и до 
днес живее с избраника си 
доволно и щастливо като в 
приказките. 
Прекрасното е, че повече-

то от хубавите неща, кои-
то възникват в настояще-
то, са ориентирани към бъ-
дещето. Всеки ден ни 

носи нови 
открития 
и изненади 

„Малката“ любов днес 
може да се превърне в „го-
лямата“ утре. 
От друга страна, ако още 

на първата сутрин след 
секса почувствате, че във 
въздуха витаят безпокой-
ство и раздразнение, е по-
здравословно да ги възпри-
емете като предупредите-
лен сигнал за отстъпление, 
което може да ви се на-
ложи да предприемете. По-
скоро е почти сигурно, че 
ще ви се наложи, защото, 
ако въздухът е наситен с 
такова раздразнение, то не-
избежно ще се превърне в 
силно недоволство, чието 
преодоляване е невъзможно. 
И няма смисъл да си губи-
те времето.  
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„В
ероятно в очите 

на мнозина тази 

картинка из-

глежда суперро-

мантична: сумрак, свещи, про-

блясващи голи тела в мрака... 

Но в действителност това 

бяха уморени един от друг лю-

бовници, които старателно 

се преструваха в поредния си 

опит да разгорят тлеещата 

страст помежду си. И извед-

нъж той неочаквано є заповя-

да: „Легни най-накрая спокой-

но на леглото, без да се вър-

тиш и без въобще да мърдаш!“ 

Сега, когато си спомням тази 

сцена, ме напушва на смях, но 

в онзи миг застинах от оби-

да. Паднах като застреляна 

върху чаршафите“ – разказва 
35-годишната А. В. 
Любовните отношения не 

са хармонични, когато меж-
ду двамата партньори липс-
ва диалог – обясняват ба-
нално сексолозите. Затова е 
толкова важно сексуалните 
партньори да преодолеят 
срамежливостта си и да 
обсъждат един с друг пред-
почитанията си в секса. Да 
обясняват кое им доставя 
удоволствие и кое – не. 

Защо обаче ни е толкова 
небанално трудно да изразя-
ваме с думи най-интимните 
си усещания и да представя-
ме вербално най-силните си 
сексуални желания? Повече-
то хора са убедени, че сек-
суалните отношения се раз-
виват спонтанно и нашата 
откровеност може да про-
мени малко неща в тях. Ос-
вен това средствата за ма-
сова информация ни натрап-
ват нормите на „правилния“ 
сексуален живот: как и кол-
ко често трябва да правим 
секс, колко дълго... В резул-
тат стремежът ни да се 
впишем в „образеца“ ни ско-
вава в рамки, пречи ни сво-
бодно да обсъждаме с парт-
ньора онова, което чувства-
ме в действителност. 
Но, слава богу, сексолози-

те ни успокояват, че човек 
може да се научи да споде-
ля сексуалното си удоволст-
вие с някого другиго. Вяр-
но е, че няма универсални 
правила и чудодейни рецеп-
ти. Удоволствието е винаги 
откритие, игра между два-
ма души – при това специ-
фична игра за всяка отделна 
двойка. Но все пак си стру-
ва да се осмелим и откри-
то да проговорим за това, 
което ни безпокои. Успехът 
на този разговор се крие в 
правилно избрания момент и 
в точно използваните думи. 

„ПРИЧИНЯВАШ МИ 
БОЛКА“

Михаил, 50 г.
„Дълги години не се решавах 

да кажа на жена си, че кога-

то тя обработва члена ми с 

устни, без да иска, го хапе и 

ми причинява болка. Боях се, 

че ако си го призная, завина-

ги ще секна желанието є за 

орални ласки. Но наскоро про-

четох статия в едно списа-

ние, посветена на подобна си-

туация. Подчертах с червен 

флумастер нужния ми абзац 

и оставих отвореното списа-

ние на видно място вкъщи. В 

резултат жена ми не ми про-

говори цели три дни. От този 

момент насетне ние никога 

повече не повдигнахме тази 

тема за разговор, а с орален 

секс тя действително прес-

тана да се занимава!“

КОМЕНТАР НА СЕКСОЛО-
ГА Негативната реакция на 
жената на Михаил е разби-
раема: подчертаните с флу-
мастер абзаци в книга или 
списание могат да обидят 
възрастния човек, а парт-
ньора, с когото сте прежи-
вели толкова години заед-
но – още повече. Естест-
вено, че този мъж е тряб-
вало много по-рано да раз-
говаря с жена си за сексуал-
ния си проблем и да започне 
разговора с това, какво му 
доставя удоволствие и как-
во му създава дискомфорт 
в леглото. Но... Не е избрал 
правилния момент и правил-
ния начин за разговор. 

„ГУШКАЙ МЕ ОЩЕ!“
Елена, 25 г.

„Научих се да се вслушвам в 

тялото си и тогава започнах 

да осъзнавам какво ми харес-

ва в секса и какво – не. Днес 

без колебание мога да помо-

ля партньора си да направи 

това, което ми е приятно. Та 

в думите има толкова много 

еротика! Например мога да му 

кажа: „Погали още малко гър-

дите ми – това ме влудява.“ 

Е, никога няма да изрека какво 

обаче не ми харесва в леглото, 

защото това може да му проз-

вучи прекалено грубо.“

ТЕ РЕШИХА

да си признаят
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КОМЕНТАР НА СЕКСОЛО-
ГА Елена познава своето 
тяло и не се страхува да 
изразява сексуалните си же-
лания вербално. Това є поз-
волява да получава от сек-
са истинска наслада. Дотук 
– добре. Но това, че избяг-
ва разговора за онова, кое-
то не є доставя удоволст-
вие в секса, не е много пра-
вилно. И за него може да 
говори спокойно. Важното е 
да избягва „обвинителните“ 
формулировки (от сорта 
„Ти си много груб!“) и да 
предлага (меко): „Бих иска-
ла да бъдеш малко по-дели-
катен.“ Водете умело своя 
партньор в секса, подсказ-
вайте му какво ви прави 
щастливи и следващия път 
той ще знае с точност как 
да ви достави удоволствие.

„БЪДИ ПО-НЕЖЕН“
Мариана, 28 г.

„Моят приятел имаше на-

вик вместо любовна игра да 

вкарва палец във вагината ми 

и страстно да го движи на-

пред назад. Болеше ужасно! 

Той обаче смяташе това за 

любовна „ласка“, а аз търпях 

ли, търпях, стискайки зъби. 

Веднъж след закуска го по-

молих следващия път да бъде 

малко по-нежен и бавен по 

време на любовната игра. Той 

така се разсърди, че едва не 

изпусна сандвича си на земя-

та: „Значи през цялото това 

време ти си се преструвала, 

че ти е хубаво?!“ След това 

ние няколко седмици поред 

не правихме секс... Днес оба-

че той вече не се и опитва да 

ме възбужда по онзи гаден на-

чин. Ако само знаех, че тол-

кова бързо ще постигна свое-

то, щях да му кажа истината 

много по-рано!“

КОМЕНТАР НА СЕКСОЛОГА 
На партньорите им е нуж-
но време, за да се опозна-
ят един друг. Но участни-
ците в тази двойка прека-
лено дълго не са се реша-
вали на откровен разговор 
за своите сексуални предпо-
читания. Партньорът се е 
ориентирал по стереотипа, 

според който жената пред-
почита напористите мъже 
и силния натиск по време 
на любовна игра. Мариана 
пък е търпяла, подчинявай-
ки се на предразсъдъка, че 
в секса жената трябва да е 
кротка и снизходителна. 
Много е важно човек да 

избере правилното време 
за откровения разговор за 
секс. Не бива да говори-
те за онова, което не ви 
е приятно, непосредстве-
но след секса. В този дели-
катен момент скандалът е 
почти неизбежен. 

„ПОТРЕНИРАЙ 
МАЛКО!“

Константин, 40 г.
„Жената, с която бях бли-

зък, въобще не обичаше орал-

ния секс. Една сутрин, излизай-

ки от дома є, є написах есемес: 

„Потренирай малко устно!“ В 

яростта си тя веднага ми по-

звъни. Опитах се да я успокоя, 

уверявайки я колко чудесна нощ 

бях прекарал с нея. След това є 

обясних по-спокойно, че много 

ми се иска да усъвършенства-

ме сексуалните си отношения. 

Признах є, че самият аз съм 

готов да є доставям по-голя-

мо удоволствие в бъдеще. След 

тези думи тя стана по-мека. 

Когато следващия път прави-

хме секс, аз с удоволствие за-

белязах, че нейните устни се 

приближиха прекалено към пе-

ниса ми.“

КОМЕНТАР НА СЕКСОЛО-
ГА Чувството за хумор 
и желанието да разговаря 
с партньорката си са по-
могнали на Константин да 
реши своята първа по-труд-
на ситуация. Но този есе-
мес? Електронните съобще-
ния не са най-добрият на-
чин да впишем другия в же-
лания от нас сценарий за 
предстоящата близост. 

„ПРОДЪЛЖАВАЙ!“
Лора, 35 г.

„По време на секс прияте-

лят ми прекалено бързо сменя 

ласките. Да кажем, започва 

с орални, след това прониква 

в мен, след това отново про-

дължава с орални... Веднъж, 

като се навечеряхме, му при-

знах, че не обичам да се суети 

толкова в леглото... В отго-

вор той само ми се усмихна. 

След това констатирах, че 

молбата ми не промени пове-

дението му в секса.“

КОМЕНТАР НА СЕКСОЛОГА 
Важно е не само това, ко-
ето искаме да кажем, но и 
как точно го казваме. Лора 
въобще и не се опитва да 
разбере защо партньорът є 
се държи именно така в лег-
лото. А може би е трябва-
ло да започне разговора точ-
но с този въпрос. Та нали в 
сексуалните отношения ви-
наги участват двама! 

„ПРЕДПОЧИТАМ 
ДА СЪМ ОТГОРЕ“

Ирина, 39 г.
„Семейна съм от пет години, 

но съвсем наскоро се осмелих 

да кажа на мъжа си, че позата 

„Ездачка“ ми доставя огромно 

удоволствие... Преди това 

повече се грижех за неговото 

сексуално удоволствие, а сега 

чувствам себе си по-разкре-

постена. Даже съм лукава – 

харесвам всяка поза, в която 

мога да стимулирам клитора 

си. Именно това дълго време 

криех от мъжа си. Когато все 

пак му го признах, той се учу-

ди и попита: „А защо си мъл-

чала досега?“

КОМЕНТАР НА СЕКСОЛО-
ГА Сексът е съвместно 
творчество, затова не се 
притеснявайте да говори-
те един пред друг за сво-
ите желания. За пет го-
дини брак Ирина е успяла 
да разучи в дълбочина сво-
ята сексуалност и да от-
крие коя е позата, в която 
получава максимална насла-
да. Обсъждайки моментите 
на близост с мъжа си, тя 
всъщност го е подтикна-
ла към сътрудничество. За-
щото любящият мъж вина-
ги се старае да помогне на 
своята любима жена да по-
лучи по-голямо удоволствие 
в леглото. 
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МАТРИЦАТА НА

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

Л
ятото почти изтече. 
Време е за училищ-
ния звънец, който да 
ни призове към зна-

нието. Звънът му навява 
копнеж по приятелите, раз-
пръснати от ваканцията, 
по класната стая и учите-
лите. Звучи идилично, но е 
ясно, че зад този познат на 
всеки звук за началото се 
крие не само носталгия, но 
и усилия, напрежения, драми 
и много амбиции. 

„УЧИЛИЩЕ“ 
Е СИНОНИМ 

НА „БЪДЕЩЕ“
За съжаление не се прие 

новият закон за училищ-
ното образование. Остана 
за следващия дневен ред на 
парламента. Но обсъждани-
ята му събудиха наболели 
въпроси, възбудиха гневна 
дискусия за българското об-
разование. Тези обществе-
ни дебати притуриха съчки 
върху тлеещия огън на об-
разованието и извадиха на 
дневен ред въпроса за необ-
ходимостта от преформу-
лиране на статута на тази 
толкова стара и толко-
ва нова институция у нас 
– училището. Как изглеж-
да матрицата на знанието 
днес, погледната от вътре 
навън?

КОГАТО ПОСЕТИХ 
127-О СОУ 

носещо името на своя ос-
новател и дарител Иван 
Николаевич Денкоглу, се оп-
итах да науча от неговите 
ученици нещо специфично 
за училището, нещо, което 
е извън училищния закон и 
правилник. Поисках да раз-
бера какво знаят и мислят 
те за тази важна инсти-
туция, чиято законова ре-
форма очакваме да я на-
прави по-силна и съответ-
стваща на духа на време-
то, в което живеем.
Училища има много и все 

са различни. От разгово-
ра с Ева Спасова, Кристи-
на Йовева, Ива Кънева, Ми-
лена Георгиева, Лилия То-
дорова, Валя Димитрова, 
Роберта Митарова, Габри-
ела Владимирова, Ивелина 
Стоилова и Малина Андо-
нова най-много ме впечат-
лиха признанията им, че 
тяхното училище е, цити-
рам, „престижно, дава мно-
го знания, социален опит и 
житейска мъдрост“. Надя-
вам се скоро всички учени-
ци във всички училища да 
мислят така.

ОСЪЗНАТ ПЪТ

Това точно училище вече 

170 години живее в сърце-
то на София. Има забеле-
жителна история, съхране-
на в документи, собствен 
музей, училищни изложби и 
юбилейни книги. Като се 
вгледам в галерията на не-
говите бивши възпитаници, 
изпитвам респект от име-
ната на Елисавета Багря-
на, Владимир Башев, проф. 
д-р Александър Фол, проф. 
д.т.н. Александър Же-
лев, проф. Милена Молло-
ва, проф. Елка Константи-
нова, много учени, лекари, 
политици, журналисти, ху-
дожници, артисти, компо-
зитори, спортни деятели и 
учители. 

За Ива от Х клас нейното 
училище е съхранило своя 
блясък и авторитет, кой-
то е имало и някога: „По-
вечето от нас осъзнават, 
че оттук всеки ще тръгне 
напред. Ако пропилееш уче-
ническите си години, прос-
то утре ще бъдеш никой. 
Обществото няма да те 
приеме. Училището ни пра-
ви граждани.“ 

Габриела от Х клас спо-
деля, че „отношенията 
между учители и ученици 
и между самите ученици 
днес са много по-свобод-
ни, отколкото са били в 
миналото. Самото учили-

ще е напълно различно от 
това, в което са се учили 
нашите родители, баби и 
дядовци. Днес то ни дава 
представа за тази проме-
нена ситуация, за бъдеще-
то, което ни очаква. Тук 
обменяме информация, зна-
ния по различните предме-
ти, оформяме интереси-
те си към дадена област, 
просто изграждаме свето-
гледа си“.

ТРИ ВЪРХОВИ 
УСПЕХА

127-о СОУ е поело риска 
да се усъвършенства в ин-
тензивното преподаване на 
английски език (с втори 
чужд език немски или френ-
ски), да набляга на мате-
матиката, българския език, 
литературата, историята, 
изобразителното изкуство 
и други любими предмети. 
Тук се работи всеотдайно 
по редица европейски обра-
зователни проекти за въ-
веждане на нови подходи и 
методи в учебния процес в 
партньорство с Великобри-
тания, Италия, Австрия, 
Латвия. 
Колкото и да изглежда 

трудно, училището е за-
ложило твърдо на обно-
влението на материалната 
си база, за да отговори из-
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цяло на новите потребно-
сти за обучение, занимания 
и спорт. С този подход 
се съобразяват всички – и 
учители, и ученици. 

Малина от Х клас го обяс-
нява съвсем точно: „Всеки 
човек се стреми към по-
добро, към по-голям прос-
перитет и по-висок стан-
дарт на живота. За да се 
постигнем един ден всич-
ко това, нашето училище 
днес ни изгражда по-гъв-
кави, по-креативни и ня-
как си ни принуждава да 
разсъждаваме повече. Дока-
то в миналото тази ин-
ституция е имала авто-
ритет със задължителна-
та си строгост и опреде-
лените си рамки, от кои-
то никой не е трябвало да 
излиза. А в днешно време 
училището позволява да се 
разгърнеш като личност, 
да покажеш какъв си, да 
бъдеш по-различен, да бъ-
деш по-добър като човек, 
ако щете.“

„УЧИТЕЛ“ 
ЗВУЧИ ГОРДО

Без оглед на повсеместно-
то омаловажаване на учи-
телската професия тук 
всички ученици без каквото 
и да било лицемерие бяха на 
едно и също мнение за свои-
те учители: „Те ни учат на 
всичко, което ни е необхо-
димо по-нататък за самия 
живот.“ Според тях връз-
ката между учител и уче-
ник винаги ще я има и тя 
няма да се прекъсне. Защо-
то учителите в 127-о СОУ 
имат не само добро от-
ношение към учениците си, 
но и към начина, по който 
преподават своите учебни 
предмети. Честни са, еру-

дирани са, талантливи пе-
дагози са. Но най-важно-
то е, че умеят да създа-
ват онази топла човешка 
близост, която дава повече 
плодове за възпитанието в 
клас и в извънкласната дей-
ност от строгите правила, 
в които е рамкирано обра-
зованието. В коридорите и 
учебните стаи цари атмос-
фера на ред, дисциплина и 
творчество. 

Валя от Х клас казва, че 
„когато влезеш в час, учи-
телите по някакъв начин 
се опитват да те предраз-
положат към ученето, дори 
и да не ти е интересно. 
Опитват се не само да 
ти преподадат урока, но и 
да те разберат, ако имаш 
проблем. Винаги се отзова-
ват и можеш да разчиташ 

на тях, ако имаш нужда от 
помощ“.

УЧИЛИЩЕТО 
ОТВЪН

Вярно е, че състояние-
то на българското учили-
ще отразява състоянието 
на българското общество 
въобще. А българското об-
щество е несигурно, соци-
ално раздробено и отчуж-
дено. Бремето на учителя 
става все по-тежко в по-
добни условия. 

Милена от ІХ клас трудно 
разбира къде е проблемът – 
дали в училището като ин-
ституция, дали в учители-
те, дали в учениците, или 
пък в самото образование? 

Малина от Х клас смята, 
че отношенията в обще-
ството влияят и на от-
ношенията в училище. В 
голяма степен днес учили-
щето е пренебрегвано от 

всички. „Забелязала съм – 
казва тя, – че родители-
те искат да запишат де-
тето си в най-доброто 
училище още от първи 
клас. Те го изпращат при 
най-добрия учител, за ко-
гото са събрали най-добри 
отзиви в квартала. Но въ-
преки това за всяко нещо, 
което се случва с дете-
то, после ще бъде обвиня-
вано единствено училище-
то. Колкото и добро да 
е то.“ 
Обикновено семейството 

прехвърля вината от болна-
та на здравата глава. Об-
ществеността също е на-
строена враждебно или пре-
небрежително към училище-
то. Макар че тази инсти-
туция и преди, и сега си 
остава 

ЛИЦЕТО НА 
ЕДНО ОБЩЕСТВО  

Погледнато отвън, 127-
о СОУ, което днес обуча-
ва повече от 800 ученици, 
е сред най-добрите учили-
ща в София и дори в стра-
ната. Изразено с езика на 
цифрите – 100% от възпи-
таниците му са издържа-
ли матурата по български 
език и литература с общ 
успех 5,33. А това е едно 
наистина високо постиже-
ние. 90% от випускниците 
продължават обучението 
си във висшите училища 
в България и в престиж-
ни университети в чужби-
на. Постигнатите мечти и 
желания са поводът нито 
един випуск да не забравя 
своето училище. По утвър-
дена вече традиция на пър-
вия учебен ден завършили-
те ученици си дават сре-
ща тук, в училищния двор, 
с учителите и приятели-
те си, за да пожелаят и 
на тези след тях „На до-
бър час!“.

Нели ЦОНЕВА

КОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

– Аз уча в училище със 170-годишна история, храм на на-

уката и българщината.

Диана Иванова, ІХ „а“ клас
– Моят дом и моето училище са всичко, заради което 

съм „аз“, всичко, заради, което сме ние – децата на Бълга-

рия. 
Кристина Пламенова, Х „в“ клас

– Потопили се в преследване на оценки и оцеляване до 

другата седмица, другия срок и другата година, не осъзна-

ваме колко хубаво ни е всъщност в училище и колко ще ни 

липсва то, след като го напуснем.

Калин Радулов, ХІІ „в“ клас
– Освен основното ни задължение – да учим – тук също 

прекарваме голяма част от времето си в компанията на 

приятели, които се надявам 

да останат за цял живот. 
Ивелина Пашова, 

Х „в“ клас
– Моето училище ме даря-

ва с хубави моменти, при-

ятели, образование и нови 

възможности. 
Илко Савчев, Х „б“ клас

127-о СОУ „Иван Николаевич Денкоглу“
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А
ко човек го заболи 
зъб, хуква на зъболе-
кар. Ако го притес-
няват очите, посеща-

ва очен лекар. Ако нервите 
му са се разклатили, търси 
невролог.  Прави всичките 
тези усилия, за да надмог-
не болката – да я смекчи и 
в крайна сметка да я изпъ-
ди, за да позволи на целия 
организъм да диша и живее 
спокойно.

КОГАТО ГО БОЛИ 
ДУШАТА ОБАЧЕ

страда. Не търси помощ. 
Обажда се на приятел, за 
да му разкаже проблема си, 
получава овехтял колкото 
палтото на дядо си съвет, 
който за нищо не му слу-
жи... и пак продължава да 
си страда. 
На Запад хората, уважа-

ващи себе си, имат личен 
психотерапевт, когото по-
сещават, за да облекчат 
терзанията на душата си. 
Вярно, плащат си за това. 
В България нямаме пари да 
плащаме за оздравяване на 
душите си. Но, слава богу, 
на някого му хрумнала блес-
тящата идея да вкара пси-
холог в училище и да спаси 
от страдание поне душите 
на децата ни. Те са благо-
словени, че могат да споде-
лят проблемите си с 

ЧОВЕК, ОБУЧАВАН 
ДА РЕШАВА ПРОБЛЕМИ 
Детските проблеми могат 

и да изглеждат смешни в 
очите на родителите им, 
но за малките те са си ме-
гасериозни, защото им пре-
чат да общуват, да се рад-
ват, да спят спокойно или 
дори да се усмихват.
Училищата, случили с 

психолози, истински от-

дадени на работата си и 
на каузата децата да са 
щастливи, дори не подози-
рат какъв силен коз имат в 
безмилостната битка меж-
ду школата за приза „най-
елитно“.  

БЕЗПЛАТНИТЕ 
КОНСУЛТАЦИИ 

с психолог са огромна по-
мощ за родителя. Но най-
вече за детето, което, ще 
не ще, е принудено да се 
социализира и обучава в 
т. нар. сграда училище. На 
онова същото същество, за 
чието щастие и майката, 
и бащата се борят с но-
кти и зъби (без да разби-
рат понякога какво точно 
би могло да направи щаст-
ливо тяхното дете). По 
пътя към това училищно и 
извънучилищно щастие ос-
новна фигура се явява учи-
лищният психолог. 
Добре обучените психолози 

в училище провеждат кри-
зисни интервенции, извърш-
ват терапевтична дейност, 
изслушват безчет лични 
проблеми на деца и роди-
тели, решават вътрешно-
класни спорове, провеждат 
обучения за по-успешно об-
щуване, посредни-
чат при реша-

ването на конфликти меж-
ду клас и преподавател и 
в частност между кла-
сен ръководител и ученик. 
Тези специалисти работят 
в малките си училищни ка-
бинети, приемат човек след 
човек, попиват проблем 
след проблем, стараейки се 
в този „лабиринт“ от про-
блеми да опазят спокойна 
собствената си душа. Те са 
първите, които 

ОВЛАДЯВАТ ГНЕВА 
И АГРЕСИЯТА НА ДЕЦАТА 
първите, които биват тър-
сени при подобен род проя-
ви. Понякога работата им 
остава почти незабелязана 
– тя е тиха, ненатрапваща 
се, дискретна. Те знаят ка-
къв проблем се крие зад уж 
усмихнатото детско личи-
це и понякога от една тя-
хна дума зависи съдбата на 
детето в училище. Доста-
тъчно е само психологът да 
предупреди класния ръково-
дител или учителя, че де-
тето преживява труден пе-
риод, за да могат те да 
проявят необхо-
димото тър-
пение и раз-
биране. Тези 
специалисти 

са свърз-

ващото звено между уче-
ник и учител, медиатори-
те при две страни в учи-
лищен конфликт. Те рабо-
тят за същите „учител-
ски“ пари, че и за по-малко, 
но са невероятно по-нато-
варени психически дори от 
учителите. И единствено 
умелото пазене на т. нар. 
фоново състояние, с което 
влизат в чуждия проблем, 
ги опазва от 

ПРОФЕСИОНАЛНО 
ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ 

Психолозите са свързва-
щото звено между учили-
щето, детските педагоги-
чески стаи към съответни-
те районни полицейски уп-
равления, социалните служ-
би, агенцията за закрила на 
детето и ресурсните цен-
трове за подпомагане на 
обучението на интегрира-
ни деца.
Според директиви на МОН 

обаче не е нужно пък във 
всяко училище да има такъв 
специалист. Има необходим 
минимум от деца, на които 
се полага безплатен психо-
лог. Длъжността „учили-
щен психолог“ е измислена 
през 1995 г. Тя всъщност 
официално се води „педа-
гогически съветник“. Това 

ИМАМ СРЕЩА С УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ
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дава възможност по закон 
на директорите да назна-
чават на такава длъжност 
хора с педагогическо образо-
вание. Директорите, които 
искат действително някой 
да помага на децата обаче, 
назначават хора, завърши-
ли психология. Според зако-
на през 1995 г. само учили-
ще с над 500 деца има пра-
во на такъв човек. С дру-
ги думи, ако децата са 496, 
те нямат право да използ-
ват безплатен психолог в 
училище. Преди една година 
цифрата 500 беше промене-
на на 300. Но в действи-
телност училищни педаго-
зи се назначават само ако 
директорът на училището 
сметне, че има нужда от 
тях. Сега, когато училище-
то се храни не от общин-
ския, а от самостоятелен 
бюджет, повечето от ди-
ректорите освободиха пси-
холозите си, за да спестят 
пари. Предишното прави-
телство подготви проект 
на закон за образованието, 
в който изобщо не става-
ше дума за психолозите в 
училище. Едва сега новият 
министър на образованието 
Фандъкова говори в първи-
те си изявления, че на 500 
ученици би трябвало да се 
полагат поне двама психо-
лози.
Звучи обнадеждаващо на 

фона на масовото отстъ-
пление на гилдията на пси-
холозите, която 

БАВНО НАПУСКА 
УЧИЛИЩАТА 

На ежегодните есенни съ-
вещания на преподаватели-
те в начален курс постоян-
но се подчертава задължи-
телното провеждане на те-
стове за начална училищ-
на готовност на децата в 
първи клас. Тестове, които 
да дадат знание на учите-
ля върху какво при обучени-
ето на детето трябва да 
акцентира още в началото 
на учебния процес – вър-
ху фина моторика ли, върху 

количествени, качествени и 
времеви представи ли... 
Интересно е кой провеж-

да тестовете в училище 
без психолог? Най-вероятно 
някой, въоръжен с книга с 
тестове подръка (а така-
ва литература в България – 
под път и над път). Няма 
значение дали тестващият 
ще спази задължителни из-
исквания при провеждане-
то на изследването, дали 
ще запази достойнството 
на тестваното дете, дали 
ще го предпази от излишен 
стрес. 
Помня, че преди години в 

тогавашна Чехословакия се 
изискваше от клиента в 
книжарницата да предста-
ви документ за придобита 
професионална квалифика-
ция по психология, ако иска 
да си купи книга с психоло-
гически тестове. 

В БЪЛГАРИЯ 
БЕЗ ВСИЧКО МОЖЕ

Дори и без психолог в учи-
лище. Нищо, че агресията 
расте всеки ден, нищо, че 
децата имат безброй про-
блеми, за чието решаване 
ще имат нужда от дове-
рено лице, което умее да 
пази професионална тайна, 
което не носи дневник и не 
пише оценки. Нищо, че по-
някога същите тези деца 
се нуждаят от някого, ко-
муто да разкажат нещо, 
просто защото родителят 
вкъщи не е поискал да ги 
изслуша. Или пък имат кре-
щяща потребност от хора, 
които да изграждат дове-
рието между тях и онези, 
които са го създали.
Помня в професионалната 

ми кариера случаи на деца, 
които можеха да разгова-
рят с родителите си един-
ствено в мое присъствие. 
Помня и деца, които са из-
питвали ужас и страх от 
това да посещават учили-
ще и да бъдат изпитвани 
и са се нуждаели ежеднев-
но от моето поощрение и 
подкрепа. Срещала съм се с 

деца, твърдо решени да по-
сегнат на живота си зара-
ди конфликт или неразби-
ране вкъщи, които са се 
нуждаели единствено от 
това някой в подобен ка-
бинет като моя и упраж-
няващ моята професия да 
им покаже, че са значими 
и че без тях светът би 
изглеждал по-пуст. Но как-
то смятат властимащите, 
учениците нямат нужда от 
психолзи. Но подобен род 
специалисти ще разчитат 
само заможните родители, 
които могат да си позво-
лят скъпоплатена извъну-
чилищна терапия. За обик-
новения, редови български 
родител, чието дете има 
проблем, вратата на каби-
нета на училищния психо-
лог, провеждащ безплатни 
консултации, бавно ще се 
затваря, докато се заклю-

чи завинаги. 
Но и родителят не е длъ-

жен да знае за директиви-
те на МОН, за да потърси 
правата на детето си и да 
изиска самият той наличи-
ето на психолог в училище-
то. Защото, ако не го на-
прави, някой ден, почуквай-
ки на училищния кабинет, 
ще установи, че му се нала-
га сам да решава проблеми 
на детето си, пред които 
се чувства безсилен. 
Тенденцията е плашеща – 

учители, останали без дос-
татъчно пари за собстве-
ната си прехрана, и уче-
ници, затрупани с нереше-
ни проблеми. Това със си-
гурност не е моята мечта 
за проспериращо българско 
училище. Не вярвам да е и 
вашата.

Венета МЛАДЕНОВА, 

училищен психолог
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Т
емата изглежда трудна, дете-
то – притеснено, няма време, 
а оценката е важна. В тази си-
туация на много родители им 

се струва наложително да спестят 
на детето си усилията и да се за-
емат сами. Особено ако мислят, че 
навремето са били блестящи по ли-
тература. Ще напишат домашното 
само този път или докато посвик-
не. До края на седми клас, и край. 
Докато…
Като преподавател по български 

език и литература имам наблюдения 
върху написаните от друг съчинения 
и есета и затова давам примери с 
тях, но проблемът засяга всички учи-
лищни задания за вкъщи. Какво се 
случва с ученика, родителя и учите-
ля, когато фалшивото домашно вле-
зе в клас? Нека погледнем тристран-
ните отношения така, както се осъ-
ществяват в живота: в двустранния 
контакт.

УЧЕНИКЪТ И УЧИТЕЛЯТ
„Ще кажеш: аз си го писах есето, 

мама само го провери за запетаите.“ 
(Запетаите също са част от обуче-
нието.) Щом учителят може да бъде 

лъган и надхитрян, за ученика той е 

враг, а ученето е война, тоест всич-

ко е позволено за успеха. Дори да дър-
жим на военната терминология, не е 
ли по-добре за детето да гледа на 
учителя като на съюзник – дразнещо 
взискателен, но съюзник?

Ако домашното е написано самос-

тоятелно, дори да е пълно с грешки, 

за преподавателя това е положите-

лен факт: има готовност за работа 

и желание за успех. Освен това става 
ясно какво е усвоено и кое затрудня-
ва, какво да се упражни пак.
Учителят разчита уж малките, но 

сериозни стъпки към успеха. Павел 
вече оформя цитатите според пра-
вилото; Ирина този път e раздели-

КОГАТО ПИШЕМ СЪЧИНЕНИЕТО МУ, ВСЪЩНОСТ КАЗВАМЕ НА ДЕТЕТО СИ: 
„ТИ СИ НЕСПОСОБЕН, АЗ ЩЕ СВЪРША ТВОЯТА РАБОТА. УЧИТЕЛЯТ ТИ Е НАИВНИК, 

ДА ГО ИЗЛЪЖЕМ. ЗА РАЗВИТИЕТО ТИ ЩЕ МИСЛИМ ПОСЛЕ. СЕГА ИСКАМ 6.“ 
СТИГАМЕ ДО ТОЗИ ИЗВОД ОТ РАЗГОВОРА СИ С ШЕЛИ БАРУХ, ПРЕПОДАВАТЕЛ 

В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ „ЛОГО 3“.
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ла текста си на абзаци; Иван е раз-
брал, че увод не е точно „нещо за ав-
тора“. Удобен момент тези ученици 
да бъдат похвалени и да си поотдъ-
хнат – за да напишеш сполучливо есе 
например, няма нужда да си Монтен 
или Вирджиния Улф. Но ако преди 
това родителят се намеси и лустро-
са съчинението, той заличава успеха 
на своето дете. 
С риск от опростяване ще обоб-

щя, че учителят се стреми към по-
стижение на всеки етап на обучение-
то: през тази седмица искам да нау-
чат как се пише теза на есе, а през 
следващата – параграф сравнение. Ро-
дителят, за когото този „лаборато-
рен“ процес остава донякъде скрит, 
често търси бърз категоричен резул-
тат: искам Катя да си поправи чет-
ворката по български. Преценява глав-
но по оценката развитието на дете-
то си, а тя нито е чак толкова гъв-
кав инструмент, който да отчете 
именно малките, но сериозни стъпки, 
нито пък раздава окончателни присъ-
ди: Тони „е за шест“; не може да се 
очаква нищо по-долу от това. 
Детето се обърква: чий критерий е 

важният? Ако сметне, че валидният 
успех е оценката, то тя се превръща 
в самоцел, а учителят – в онзи, кой-
то скъпернически пази високите оцен-
ки. Направо си проси да го измамиш.

РОДИТЕЛЯТ И УЧЕНИКЪТ
Родителят помага на детето си, 

когато насърчава неговата самосто-
ятелност. Щом върши неговата ра-
бота, той съкращава самата му жи-
тейска тренировка. Тогава внушава: 
„Не се труди, ако някой може да ра-
боти вместо теб. По-добре не се 
захващай, че да не объркаш нещо. Но 
пък винаги ще си останеш нашето 
детенце; ще ти помагаме, какво да 
те правим.“ 

И в училище, и дори в школата сре-

щаме родители, които подготвят 

съчиненията вместо сина или дъще-

ря си и ги принуждават да измислят 

обяснения, защо домашните се разли-

чават от текстовете, създадени в 

клас. Много от тези ученици в из-
питна ситуация се сриват при мисъл-
та „колко зле“ пишат в сравнение с 

„образците“, които са получавали на-
готово. А всяко домашно упражнение 
е репетиция за изпит. То е стрес в 
малки дози и тренировка за критич-
ни ситуации въобще – да си поставен 
при по-трудни условия, отколкото 
ти е комфортно, да проявиш съобра-
зителност и въображение, да прило-
жиш теорията, да поемеш отговор-
ност за свършеното от теб. 

Отварям скоба: най-чувствителен 

е проблемът за подмяната при есе-

тата, защото се приемат за текст 

откровение. Всеки преподавател знае 
колко често ученикът се отклоня-
ва от темата, защото търси по-
вод да изкаже важни за себе си неща. 
Едновременно се страхува от само-
разкриването и има потребност от 
него; да обяви кой е и да го харесат 
такъв. Веднъж в школата ученици-
те така се стесняваха да си четат 
текстовете, че решиха да си ги раз-
менят. Всеки да чете чужд текст. 
След минути се отказаха – другият 
човек „не ги чете правилно“. Не на-
бляга на най-важното, не знае кое да 
изрече с усмивка или сериозно. Роди-
телите също предпочитат есетата 
и там намесите са най-големи. Да, 
по-възрастните знаят повече по про-
блема, не са толкова крайни в изво-
дите си, само че са „поправили“, „пре-
написали“ личността на детето си, а 
точно в трудната възраст това не 
е добра идея. Изкушавам се да препо-

ръчам (все пак съм си учителка): пи-

тайте дъщеря си или сина си какво 

мисли по темата, изкажете и своите 

идеи, подтикнете ги да търсят пове-

че гледни точки, за да бъде изградена-

та позиция непробиваема. Но не сме-
няйте техния опит и мнение с ваши-
те. И още: забелязала съм, че за уче-
ниците есето е текстът, в който 
се анализира какъв е светът и какъв 
трябва да бъде. Да се мами в този 
жанр, им изглежда особено нечестно.
Най-резултатната домашна рабо-

та е тази, на която ученикът гледа 
като на шанс да се докаже. В клас 
често не достига време да се изявят 
всички, а и мнозина не желаят, глав-
но от притеснение. Самостоятелно 
подготвеното домашно упражнение – 
на собствена територия, на спокой-

ствие и с възможности за проучване, 
може да бъде успех, който всички да 
оценят по достойнство.

УЧИТЕЛЯТ И РОДИТЕЛЯТ
С чуждо съчинение в ръка учите-

лят е поставен в абсурдната роля 
да оценява майката, бащата, съ-
седката или бабата – пенсионира-
на учителка по литература… Уни-
зително е за всички страни – дете-
то, родителите, преподавателя – да 
се обсъжда и доказва авторството. 
Чуждостта на изразяването, мисле-

нето и житейския опит винаги про-

личава, и то не само по думи като 

„обаятелен“, „пропит“ или „обве-

ян“. Ако можехте да видите неудоб-

ството, с което в клас синът ви или 

дъщеря ви чете неестествените за 

него изрази или разсъждения, бихте 

им го спестили.

От нежелание да влезе в конфликт 
с родителя учителят понякога не 
поставя този проблем за обсъжда-
не или пък използва предпазливи фор-
мулировки: детето се повлияло от 
стила на учебните материали; може 
би защото вкъщи е имало повече 
време за работа, затова домашни-
те му са чувствително по-различ-
ни… От умора или отстъпчивост 

учителят дори може да си затвори 

очите и да напише незаслужената от 

детето по-висока оценка. Друга попу-

лярна, но не и полезна мярка е изобщо 

да не се пишат оценки за домашни. В 
същото време обаче познавам пове-
че колеги, които нито се уморяват, 
нито отстъпват. И правилно – ако 
родители и учители си играят на 
криеница, то тези отношения се ин-
фантилизират, вместо да се съсре-
доточат върху опознаването на де-
тето, на неговите качества, пробле-
ми и перспективи. 

„Как да помогна на детето?“ е въ-

просът, който родителят и учите-

лят могат взаимно да си зададат и 

да научат много. По отношение на 
домашните бих отговорила така: 
„Имайте му доверие, пожелайте му 
успех и помолете после да ви про-
чете своите мисли по тази труд-
на тема.“

Записа Марина ЯВОРОВА

Центърът за обучение и квалификация „Лого 3“ организира курсове за ученици от V до XII клас по предметите 

български език и литература за обща академична подготовка и за подготовка за приемни и зрелостни изпити. 

Контакти: тел. 02 987 04 16, e-mail: office@logo-3.com
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Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна 

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

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

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

щуване на телефон 0898/57-06-95.РайРайРайРайайннннаанааааааа ннааааа анааааа ннааааанана аааанаанна ааанннааааааааанаааанааааааа АнгАнгАнгАнгАнгггАА елоелоелоелоелоелоелоел ваввавввваваавава

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

В
сяко дете има свои-
те моменти на без-
силие. Една забележка 
от страна на бездарен 

учител или на изнервен ро-
дител може да го докара до 
болезнено страдание. „Брат 
ти се справяше много по-до-
бре от теб. Ти наистина не 
умееш нищо!“ – такава ди-
ректна негативна оценка 

БЛОКИРА 
ИНИЦИАТИВНОСТТА 

прави действията на дете-
то плахи и несигурни. 
Изграждането на доверие-

то в собствените възмож-
ности започва от най-ран-
на възраст. Базира се вър-
ху добрите отношения в 
семейството, върху поло-
жителните и насърчител-
ни оценки, които детето 
получава от значимите за 
него хора, върху чувството 
му за сигурност. 

АКО МАЛКИЯТ ЧОВЕК ЗАПОЧ-
НЕ ЧЕСТО ДА УПОТРЕБЯВА ИЗРАЗА 
„НЕ МОГА!“, РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБ-
ВА ДА РЕАГИРАТ НЕЗАБАВНО. В 
ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТЕНДЕНЦИЯТА 
НА ПОДЦЕНЯВАНЕ НА СОБСТВЕНА-
ТА ЛИЧНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪР-
НЕ В НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ХАРАКТЕ-
РА НА ДЕТЕТО.

„Не мога!“ може да е 

СВОЕОБРАЗЕН ОТПОР 
на реакциите на свръхам-
бициозни и свръхинвестира-

щи в децата си родители. 
Горди, че тригодишните им 
малчугани редят пъзели за 
шестгодишни, оправят се с 
компютъра, а на четири го-
дини вече могат и да че-
тат, тези родители непре-
къснато умножават изисква-
нията към наследниците си. 

ЧУЖД ЕЗИК, ПИАНО, СПОРТ И... 
ВСЕ ПО-МАЛКО ВРЕМЕ ЗА ИГРА. 
БРЕМЕТО НА ВСЕКИДНЕВНИТЕ ЗА-
ДЪЛЖЕНИЯ НЕ БИВА ДА СЕ СТО-
ВАРВА СЪС СТРАШНА СИЛА ВЪРХУ 
КРЕХКИТЕ ДЕТСКИ РАМЕНЕ, ОЩЕ 
ПОВЕЧЕ ПРЕДИ ОЩЕ ДЕТЕТО ДА Е 
ТРЪГНАЛО НА УЧИЛИЩЕ. 

Несъзнателно децата усе-
щат, че летвата е вдигна-
та твърде високо, че роди-
телските претенции ста-
ват все по-големи. И то-
гава детето започва да се 
съпротивлява, повтаряй-
ки упорито „Не мога!“. В 
този случай добрият роди-
тел спира натиска и пред-
лага дейности, изискващи 
разумни усилия. Целта е да 
се помогне на детето да 
изживее отново радостта 
от успеха и да се възста-
нови доверието в собстве-
ните му възможности. 
„Не мога!“ е и 

ФОРМА 
НА МАНИПУЛАЦИЯ 

тогава, когато малчуганът 
се опитва да привлече вни-
манието на родителите 
към себе си, да ги накара 
да откликнат на неговите 
нужди и желания. 
Често твърде заети с 

професионалната си реали-

зация и изкарване на пре-
храната, възрастните ня-
мат време да обърнат вни-
мание на своите деца. 

ВМЕСТО ДА ОБЯСНЯТ ПРИНЦИПА 
НА РЕШАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ 
ТИП МАТЕМАТИЧЕСКА ЗАДАЧА, РО-
ДИТЕЛИТЕ НЕРВНИЧАТ, УКОРЯ-
ВАТ, ПРАВЯТ ХАПЛИВИ ЗАБЕЛЕЖ-
КИ. ИЛИ ПЪК, ЗА ДА НЕ ИЗГУБЯТ 
„СКЪПОЦЕННО“ ВРЕМЕ, РЕШАВАТ 
ЗАДАЧАТА И ОСТАВЯТ ДЕТЕТО ДА Я 
ПРЕПИШЕ.

Истината е, че детският 
вик за внимание и помощ 
трябва да накара родителя 
да намери начин да успокои 
малкия човек и да му по-
могне сам да намери реше-
ние на проблема. 
Има и една 

„СПЕЦИАЛНА“ 
КАТЕГОРИЯ РОДИТЕЛИ 

която задължително прави 
от своите деца неудачници. 
Възприели себе си като не-
значителни, те несъзнател-

но изпращат към своите 
деца амбивалентни сигна-
ли, чрез които категорично 
им забраняват да развиват 
възможностите си. „В на-
шето семейство няма му-
зиканти, но ти опитай. Не 
се надявам обаче да успе-
еш. Скоро сам ще се от-
кажеш.“

НЕ Е ЧУДНО ТОГАВА ЗАЩО ДЕЦА-
ТА НА ТАКИВА РОДИТЕЛИ ВИНАГИ 
ЗАЕМАТ ПОЗИЦИЯТА НА ПО-СЛА-
БИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИТЕ И 
ПОДХОЖДАТ СЪС СТРАХ КЪМ ВСЯ-
КО НОВО НАЧИНАНИЕ ИЛИ ВЪЗ-
НИКНАЛА ТРУДНОСТ. 

Когато детето упори-
то започне да повтаря „Не 
мога“, родителят трябва 
да преосмисли отношения-
та си с него. Неслучайно 
психолозите непрекъснато 
повтарят: „Няма проблем-
ни деца, има проблемни ро-
дители.“

Райна АНГЕЛОВА,

психолог

КОГАТО ДЕТЕТО КАЗВА Не мога!““

© alephnull – Fotolia.com
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

К
ой знае защо, но 
повечето хора по-
срещат Нова годи-
на с тежки, дори 

понякога непосилни обеща-
ния към себе си. Най-често 
срещани са заканите „От 
следващата година спирам 
да пуша“, „От януари започ-
вам да спортувам“, „През 
новата година ще отслабна“ 
и още какво ли не. И като 
че ли жените са по-склонни 
към тази болест от мъже-
те или поне повече говорят 
за това. Интересно и малко 
тъжно е, че 

изискванията 
към самите нас 
не се променят 

много с всяка следваща го-
дина. Просто отлагаме го-
дината на реализация. От 
малка си спомням думите 
на баба, която на всеки 31 

декември ми заръчва: „Хай-
де, от новата година го-
вори по-бавно, по-тихо и 
по-малко.“ Кой знае, няко-
га може и да го осъществя. 
Чудя се обаче защо трябва 
да планираме нещо в рам-
ките на 365 дни и защо за 
по-голямо удобство не пла-
нираме сезонно например?
Реших да изпробвам този 

метод и да установя най-
рационалния вариант и съ-
ответно този, който дава 
най-добър резултат. Да пла-
нираш поетапно, е все едно 
да ядеш пицата парче по 
парче. Вие цялата наведнъж 
ли я изяждате? И ето че 

битката 
между годишния 
и сезонния план 

започва. Годишният се ре-
ализира по-трудно просто 
защото имаме повече вре-

Полет надълбоко

„Дрехи и аксесоари“ 

за гмуркане

Базовата водолазна екипировка се 

състои от: 

 костюм  маска  компенсатор-

на жилетка  баластен колан (те-

жести, които помагат за потъване-

то)  бутилка с въздух  плавници 

 шнорхел  регулатор и контролни 

уреди  водолазен компютър

Поговорката „Не ходи в планината без другар“ важи и за водата
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ме за... отлагане. При сезон-
ното планиране си казваш 
„Това лято ще се науча да 
се гмуркам“ и го правиш!
За да разгледаме нещата 

поред, нека първо се запоз-
наем с историята на скуба 
гмуркането. Scuba diving (от 

англ. – водолазно гмуркане) е 
вид подводно гмуркане, при 
което водолазът използва 
водолазна екипировка и диша 
под водата. Гмуркането 
може да бъде за развлечение 
(на англ. – recreational scuba 

diving), с изследователска 
цел и т.н. Повечето хора, 
които започват да се гмур-
кат, гледат на него имен-
но като на развлечение, въз-
приемат го като удоволст-
вие и наслада. Техническите 
дисциплини, свързани с тази 
дейност, също имат своите 
разновидности – гмуркане в 
пещери, гмуркане до потъна-
ли обекти и т.н. По-специ-
фичните разновидности на 
гмуркането професионално 
упражняват изследователи, 
военни, хора, които се зани-
мават с подводно снимане и 
подводна археология. 
Но нека ви разкажа за 

гмуркането през 
моите сетива 
Като един истински из-

следовател първо трябва да 
установя причината, която 
кара хората да го правят. 
А тя може да е различна – 
присъщото любопитство и 
закодираният откривател-
ски дух в човешката приро-
да. Може да е физиологична 

заради човешкия организъм, 
който е съставен от око-
ло 60% течности и който 
именно във водата се чув-
ства един вид вкъщи. По-
следен вариант, но не и по-
следен по важност, са обич-
та към гмурканията и усе-
щането, което те носят, 
без да има ясна или осъзна-
та причина.
Хубавото на гмуркането 

е, че независимо дали има-
те дълги или къси крака, 
дали сте с руса или черве-
на коса, дали ръстът ви е 
равен на 158 см или пък на 
196 см, можете да се гмур-
кате. Стига само да сте 
физически здрави и да раз-
бирате какво правите. А за 
да разбирате какво правите, 
трябва първо някой да ви 
научи. За щастие в България 
има достатъчно квалифици-
рани инструктори водолази, 
които с удоволствие биха 
ви въвлекли в красотата на 
подводния свят, достатъчно 
е само да пожелаете. 
Лимитите за спускане на 

дълбочина са Open Water 

Diver – 18 м, Advanced Diver 

– 40 м (за жалост основ-
ната терминология, която 
използват инструктурите 
е на английски език). По-
разбираемо горните неща 
звучат така: след завърш-
ването на курса за водолаз 
в открити води лимитът 
на спускане е до 18 м дъл-
бочина, а след завършване и 
на курс за напреднали водо-
лази максималната дълбочи-
на е 40 м, което е и пре-

МОЯТ ИНСТРУКТОР

Мирослав Апостолов 

е на 26 години и е 

от онези хора, за които 

сезоните са важни зара-

ди любимите им занима-

ния. През лятото Миро 

обикновено е в морето, 

а през зимата – в пла-

нината. Той е човекът, 

който ми държа ръката 

по време на моите първи 

стъпки... във водата. 

– Морето или планината? 

– И двете!

– Какви качества се изискват за скуба гмуркането? 

– Желание, целенасоченост и спокойствие.

– Има ли възрастови ограничения? 

–  От десетгодишна възраст, докато си жив. 

– Ти как се запали по гмуркането? И от колко време се смуркаш? 

– Гмуркам се от малък. Започнах с фрий дайвинга (гмуркане без водо-

лазна екипировка) и на 16 години преминах към скуба дайвинга.

– Има ли известен водолаз, на когото се възхищаваш? 

– Достойни за възхищение водолази има много.  За мен пример в дай-

винга е Владо Явашев.

– Какво могат и какво не могат жените в този спорт? 

 – Всичко и нищо... Зависи дали са в кондиция.

– Защо  хората се гмуркат? Какво търсят там, долу? 

– Това „долу“ е един чудесен различен свят. Смятам, че любопитство-

то и желанието да се докоснем до нещо ново и чуждо ни карат да се 

гмуркаме.

– На север или на юг по нашето Черноморие си заслужава повече да 

се гмуркаш? 

– Морето е красиво навсякъде, стига да уцелиш подходящия момент и 

партньор, с когото да го споделиш.

–  Има ли най-подходящ сезон за гмуркане по нашето Черноморие? 

– Аз харесвам най-много пролетните и есенните гмуркания, а поня-

кога и зимните. За мен дайвингът не е сезонен спорт, а начин на жи-

вот.
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делният лимит за всички 
спортни водолази.
Изкачването по нивата на 

курсовете за гмуркане озна-
чава спускане до по-дълбоко. 
Курсовете се провеждат с 

пълна водолазна екипировка, 
осигурена от инструктори-
те, което означава, че един-
ственото, което трябва да 
носите със себе си, е поло-
жително настроение и на-
гласа за нещо изключително 
вълнуващо и различно.
Никога не съм летяла в 

космоса, всъщност освен в 
сънищата си. Но когато об-
лякох водолазната екипиров-
ка и влязох във водата за 
пръв път, бях убедена, че 

космонавтите 
се чувстват 
по абсолютно 
същия начин 

както аз в този момент. 
Под водата дори времето 
не тече така, както на по-
върхността є. Ние, хората, 
сме свикнали вечно да бър-
заме, да живеем на високи 
обороти. Водата предлага 
друго. Тук бавно и равномер-
но се спускаш надолу и по-
сле също така бавно и рав-
номерно излизаш. Стресира-
щи за човешкия организъм са 
първите секунди на адапта-
ция на тялото. 
Непосредствено след по-

топяването гмуркачът се 
настройва за дишане през 
устата и направо забра-
вя за използването на носа. 
Този начален момент, осо-
бено при първите спускания 

във водата, е стресиращ за 
повечето хора. Когато тя-
лото и съзнанието привик-
нат към средата и обста-
новката, нещата се проме-
нят. С всяко следващо вли-
зане надълбоко във водата 
този дискомфорт се усеща 
все по-слабо и все по-слабо. 
Движенията стават плав-
ни и грациозни и от пър-
вите въртеливи и неориен-
тирани махания с крайници 
във всички посоки не ос-
тава никаква следа. Започ-
ваш да поглеждаш спокой-
но настрани и се сливаш 
с околното пространство. 
Веднъж успокоил се 

усещаш тялото 
си по-леко 

и от перце 
(нали си спомняте онзи фи-
зичен закон на Архимед за 
тяло, потопено във вода). 
Синхронизираш ли се със 
средата, ти ставаш част 
от нея и тогава започва 
истинското удоволствие.
Под водата трябва да из-

пълнявате упражнението за 
изравняване на налягането 
– стискате носа и надува-
те. Ако сте забравили да 
го правите непременно ще 
усетите дискомфорт в уш-
ната мида, който пък може 
да ви спука тъпанчето. 
Излизането трябва да 

бъде плавно и равномерно, 
като на определени метри 
се правят дълбоки вдиш-
вания и издишвания, за да 
може тялото да се изчис-
ти от натрупания азот.

Човешкият организъм има 
предел на гмурканията – не 
повече от две за 24 часа. 
Желателно е първото гмур-
кане за деня да бъде по-дъл-
гото и по-надълбокото, а 
второто да бъде по-кратко 
и до по-малка дълбочина.
Освен всичко, което може 

да ти даде едно спускане 
в дебрите на непознато-
то, гмуркането се оказва и 
една чудесна психотерапия. 
Там, долу, нямат значение 
нито социалният ти ста-
тус, нито религията ти, 
нито полът ти, нито ка-
риерата ти. Рибите не се 
вълнуват от твоя престиж 
и известност. Подводният 
свят те приема, без да има 
информация за твоите бан-
кови сметки или матери-
ално имущество. Там, долу, 
дори самият ти не си тол-
кова важен. И именно осъз-
наването на това носи със 
себе си своето очистващо 
действие. Забравяш за про-
блемите, за политика, дори 
за така натрапчивата ико-
номическа криза. Защото 
там властват други закони. 
И докато привикваме към 
тях, не бива да забравя-
ме, че спортното гмуркане 
е изключително опасно за 
онези, които не знаят как 
да го практикуват. Предпо-
лага се, че веднъж придобил 
сертификат, човек е запоз-
нат с техниките и органи-
зацията на безопасното во-
долазно гмуркане. Поговор-
ката „Не ходи в планината 

без другар“ важи и за дъл-
бокото. Много прецизно се 
избира партньорът, защо-
то той е човекът, на ко-
гото разчиташ в непредви-
дена ситуация или при про-
блем с екипировката. В не-
говите ръце поверяваш жи-
вота си при инцидент. Не-
зависимо дали в планината, 
или във водата, това са 
места, където човек показ-
ва себе си. Не се прикрива 
и не слага маски. На базата 
на своите действия и ре-
шения той открива истин-
ската си същност. Зато-
ва трябва да познаваш до-
бре човека до теб и да си 
100% сигурен, че можеш да 
разчиташ на него, ако това 
се наложи.
Независимо как разпреде-

ляте времето си занапред, 
наистина ви препоръчвам 
някъде в препълнения си 
график да включите и ску-
ба дайвинга. Ако впослед-
ствие решите, че той не е 
за вас, винаги можете да се 
откажете. Другият вари-
ант е да се запалите много 
и да продължите. Във всич-
ки случаи правото на избор 
е ваше, както и самото ре-
шение. Само че би било на-
истина жалко, ако по време 
на цялото си съществува-
не се държите само на по-
върхността на живота си, 
без да направите нито едно 
истинско гмуркане в него 
или поне в морето.

Текст Митка ХИТРОВА

Снимки Личен архив

Плуването под вода 

и шофирането 

Взимането на лиценз не означава автома-

тично, че си бог на шосето или цар под вода-

та. Спомням си, че в началото, докато придо-

бия навици, шофирането ми беше поредица от 

действия по учебник, докато постепенно с 

времето се превърна в напълно осъзната дей-

ност, започнах да усещам колата. Същото е 

и при водолазното гмуркане. Получаването на 

сертификат показва, че си усвоил първите и 

основни стъпки на това изкуство и си се на-

учил на безопасно и разумно гмуркане. Уме-

еш да използваш екипировката си правилно, 

знаеш как да действаш под вода и да реаги-

раш на различни ситуации. Останалото идва 

с практиката.

Бела, брой 9 (139), 200990



С
помняте ли си една 
сцена, в която Пи-
ърс Броснан в ролята 
на Джеймс Бонд гордо 

съобщава на Софи Марсо 
в каменната кула с изглед 
към Босфора, че „само един 
свят не (му) стига“. Това, 
което може би не си спом-
няте, е, че цялата каша в 
този филм се забърква за-
ради борбата за азербай-
джанския петрол в района 
именно на Баку и небезиз-
вестното ни трасе, наре-
чено „Южен поток“. Ако 
филмът ви е подръка, заг-
ледайте се в една от на-
чалните сцени – Софи Мар-
со нарежда изместване-
то на петролното трасе 

и „спасява“ един скален па-
раклис от унищожение под 
гръмките овации на мест-
ното население. Пейзажът 
там (в известен смисъл пу-
стинен), хората, петролни-
те кули, километрите тръ-
би, по които тече черна-
та течност, изобилието 
от „черно злато“ – всичко 
това си е истина. Това, с 
което малко са ни послъга-
ли, е параклисът – едва 4% 
от населението изповядват 
християнство.  
Столицата на Азербай-

джан Баку е най-големи-
ят град в района на Кав-
каз на брега на Каспийско 
море. Постепенно той се 
разпростира из целия полу-

ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

Една от джамиите 

в стария град

Зад каменните стени се крие 

дворецът на ширваншаховете

В двора на „Бухара“ керван-сарай

Стар хамам с пазар (Базар Мейдани) до него

остров Абшерон. За 

ТОЧНИЯ ПРОИЗХОД 
НА ИМЕТО НА ГРАДА 

още се спори – ще се 
сблъскате поне с три-че-
тири версии. Една от тях 
е, че името означава „град 
на ветровете“ (от старо-

то персийско име Bad-kube). 
Други смятат, че Баку се 
обяснява с думата Baghkuh 
или „хълм на бога“, и от-
там свързват бог със слън-
цето и огъня. По-добре е 
да повярвате и на двете. 
Не си и помисляйте да из-
лизате на разходка из Баку 

градът 
на огъня

ÁàêóÁàêó
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без връхна дреха, защото и 
при най-слънчево време вет-
ровете буквално могат да 
ви вдигнат във въздуха. В 
същото време богатство-
то от петрол още в древ-
ността е предизвиквало т. 
нар. естествени огньове, 
които местните са олице-
творявали с бога – сиреч 
със слънцето на земята. 
Най-старата част на 

Баку, популярна като Въ-

трешният град, е обявена 
от ЮНЕСКО за световно 
наследство. Зад яките кре-
постни стени се разкри-
ва свят, който набързо те 
изстрелва десетина века 
назад. Лутането из лаби-
ринта от тесни калдъръ-
мени улички покрай камен-
ните стени на къщите е 
забавно занимание. Място-
то предлага странна сме-
сица от минало и ежедне-

Скалите на Гобустан

Вътрешният град с криволичещите улички на фона на масивното ново строителство

Крепостните стени

Портрети на Хейдар Алиев 

върху стена в стария град

вен живот. 
Многобройни джамии из-

висяват своите минаре-
та, зад ъгъла изскачат ку-
бетата на поредния хамам 
(близкоизточен вариант на 
парната баня). Високи ду-
вари крият обширни дворо-
ве на керван-сараи. А ком-
плексът на двореца на шир-
ваншаховете (владетелите 
на Баку) стоически издър-
жа да го нажежават пале-
щите слънчеви лъчи. Осно-
вен ориентир в този свят 
от камък е 

КУЛАТА НА ДЕВИЦАТА 
Някога обливана от води-

те на Каспийско море, днес 
тя е един от национални-
те символи. Смята се, че 
в сегашния си вид кулата 
е достигнала до нас от 
XII век. Основите є оба-
че са дело на майстори от 
Персийската империя (III–
VII век) – част от све-
щено зороастрийско място, 
вероятно храм. Произходът 
на името на кулата отно-
во е противоречив. Разби-
ра се, всеки се впечатлява 
от трагичната история за 
девицата, която, отказвай-
ки да се омъжи насила, се 
хвърля от върха на кулата 
в морето. Любезните дами 
в кулата обаче настояват 
за далеч по-просто обясне-
ние – кулата никога не е 
била превземана и затова 
се казва така. И нищо чуд-
но – стените є са дебели 
цели 5 метра. 
Чарът на всичко това 

обаче не би бил същият без 
неизменния отпечатък и на 
съвременния живот. Тесни-
те улички са осеяни с все-
възможни малки магазинче-
та, а продавачите като на 
стража следят отпред за 
клиенти. Стоките и ат-
мосферата напомнят на 
кооперативните магазини в 
центровете на българските 
села от близкото минало. 
Оказва се, че 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЯТ 
СЛАДОЛЕД 

(поразително напомнящ на 
лакомството от метални-
те кофи у нас) и руските 
шоколади (тип „Кума Лиса“) 
въобще не са за изхвърля-
не. Удари ли десет часът 
сутринта, каменните фаса-
ди се изпъстрят с разно-
цветни шалове и рискът да 
преминеш по шарен килим 
на някой от площадчетата 
се покачва към 100%. Ина-
че търговците са симпатя-
ги – подвикват под мустак 
на развален английски и са 
готови на пазарлък. Руски-
ят също върви, макар и да 
се усеща едно всеобщо не-
долюбване на братята руси. 
Като обясниш, че си бъл-
гарин обаче, приказката 
тръгва. Шаловете са съв-
сем оригинални – копринени, 
кашмирени или от камилска 
вълна – да не забравяме, че 
Баку е бил една от спирки-
те на Пътя на коприната. 
Килимите са с размери и 
шарки всякакви. От друга-
та страна на крепостните 
стени обаче градът разкри-
ва съвсем друго лице. Кога-
то в началото на XIX век 
Баку е включен в рамките 
на Руската империя, започ-
ва да се разширява към т. 
нар. днес Външен град. Този 
период съвпада и с 

ГОЛЕМИЯ ПЕТРОЛЕН БУМ 
Богатите петролни маг-

нати (много от които рус-
наци) строят около стария 
град своите дворци – раз-
кошни къщи, силно повли-
яни от архитектурата на 
Западна Европа от XIX и 
XX в. 
„Черното злато“ привли-

ча за кратко време и мно-
го европейски инвеститори. 
И до днес пейзажът около 
града и навътре в морето 
е осеян с високи нефтени 
сонди. Върхът на амбици-
ите на Съветския съюз и 
тогавашната Азербайджан-
ска ССР е изграждането 

Азербайджанско ежедневие 

по тесните улички
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на Петролните скали (Neft 

Daslari) – истински град в 
Каспийско море, на петде-
сетина километра от бре-
га. Упражнението целяло 
денонощен добив на нефт 
и включвало близо 200 ки-
лометра улици, жилища, ма-
газини, училище и дори биб-
лиотека. За по-пълна пред-
става, можете да довър-
шите филма „Само един 
свят не стига“ – именно 
там Агент 007 унищожа-
ва зрелищно поредния хай-
тек автомобил. Въпреки че 
според лентата мястото е 
фабрика за хайвер, сцените 
са заснети именно на Пе-
тролните скали.     
С други думи, петролът 

тук е буквално навсякъде. 
А километрите тръбища, 
тръби и тръбички, по ко-
ито тече, опасват магис-
трали, пътища, тротоари 
и сгради. На въпроса, не е 
ли опасно, местните пов-
дигат рамене и обясняват, 
че така е по-лесно да се 
отстраняват евентуални 
повреди и течове по тра-
сето. Странно наистина, 
като се има предвид преоб-
ладаващо пустинната при-
рода, жаркото слънце, вя-
търът, както и фактът, 
че от незапомнени времена 
земята тук е била извор не 
на вода, а на огън.  
Петролът е двигателят 

на Баку и на Азербайджан 
и днес. Нефтените поле-
та са основно в държавни 
ръце. Това е причината за 
образуването и на един нов, 
трети ринг в града – този 
път около Външния град. 

СЪВРЕМЕННАТА 
АРХИТЕКТУРА

на Баку е смесица от ня-
каква псевдосъвременност, 
неизкоренения още социа-
листически барок и местни 
арабски детайли. 
Изобщо меланжът ори-

ент–социализъм–капитали-
зъм се чувства навсякъде. 
Въпреки че хората са под-

чертано отворени към све-
та, повечето от тях но-
сят подчертано мюсюлман-
ски аксесоари. Традиционно 
се пие чай със сладко сле-
добед, а да видиш търговци 
на килими да играят доми-
но или дама пред дюкяна си, 
е направо задължително. В 
джамиите непрекъснато се 
стичат хора за редовните 
молитви по няколко пъти 
на ден. В същото време 
по дувари, във фоайетата 
на обществените сгради, в 
заседателните зали на ин-
ституциите неизменно те 
гледа портретът на Хей-
дар Алиев (лидер на соци-
алистически Азербайджан и 
впоследствие президент на 
Азербайджан) – с момичен-
це, на фона на Баку или в 
замислен разговор със сина 
си Илхам Алиев (днешния 
президент на Азербайджан). 
Хората боготворят пред-
водителите си. 
И пак в Баку частни ин-

веститори изграждат офис 
сгради; кораби на различни 
компании пристигат еже-
дневно празни и заминават 
обратно, пълни с нефт. 
А наред с руските лади и 
москвичи по улиците преми-
нават от време на време и 
бели джипове.        
При малко повече време в 

Баку си струва да се раз-
ходите до 

ГОБУСТАН 
След някакви си 60 км на 

юг се озовавате на скалист 
хълм с изглед към Каспийско 
море – място, осеяно с хи-
ляди праисторически скални 
гравюри, датиращи отпре-
ди близо 20 хиляди години. 
Симпатичен екскурзовод ви 
предупреждава да го следва-
те неотлъчно заради опас-
ността от падане и нали-
чието на змии. След това 
прилежно започва да раз-
крива пред вас рисунките 
и да интерпретира значе-
нието им според учените. 
Дългите лодки, поразител-

Гравюри на бикове

Нефтени платформи

но приличащи на викингски 
кораби, се обясняват още 
с убеждението на извест-
ния норвежки изследовател 
и пътешественик Тур Хей-
ердал, че хората от района 
са пътували до Скандинав-
ския полуостров (I век) и 
са предали част от своите 
умения на викингите. По-
нататък животът на пра-
историческия човек се раз-
крива от гравюрите с лов-

ни сцени, диви животни – 
антилопи и бикове, религи-
озни сцени, ритуални тан-
ци, борба с бикове, кервани 
с камили, изображения на 
слънцето и звездите. Всич-
ко това оформя предста-
вата ви за един различен 
свят – на границата меж-
ду Изтока и Запада, между 
огъня и водата... 

Текст и снимки 
Д. ГЕОРГИЕВА, М. ИЛИЕВ

Пъстротата в типичен азербайджански магазин

Кулата на девицата

Площадът пред Кулата на девицата

Търговци пред магазина

Тръбите с черната течност са навсякъде
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„Рицарят 
тамплиер“
Екранизацията по бестселъ-

ра на Ян Гиу, издаден у нас, е 

епична сага за смели рица-

ри, властни кралици и ковар-

ни крале, за войни и заговори 

и една забранена любов. През 

XІІ век в знатно семейство се 

ражда Арн Магнусон. Израснал 

сред монасите от Цистери-

анския орден, той е обучен от 

загадъчния брат Гилберт да си 

служи с меч и щит. Арн оцеля-

ва при всякакви изпитания, а 

съдбата му отрежда да ста-

не герой. Въвлечен в кървава-

та борба между претенденти-

те за кралския престол, той 

става рицар тамплиер и е принуден да поеме на кръстоносен поход, за 

да се бие в Свещената война срещу сарацините. Но сърцето му все го 

тегли към красивата Сесилия, с която обаче са обречени на раздяла.

„Ченгето 
на мола“
Едно съвестно ченге ще дока-

же, че не може цял живот да го 

подценяват, в тази щура ко-

медия. Пол Бларт е самотен 

татко, който работи като 

офицер по сигурността в голям 

търговски център. Проблемът 

на симпатичния дебеланко е, че 

е прекалено самотен и заради 

това впряга всичките си сили 

в работата. А това за човек 

с неговата тромава походка и 

откровена непохватност е по-

вод за присмех. Докато Пол се 

престарава, полагайки грижи 

за безопасността на клиенти-

те, той отчаяно се опитва да 

впечатли една красива продавачка. Когато обаче в мола нахлува банда 

престъпници и взима любимата му за заложник, самоотверженото чен-

ге се заема да се разправи с тях по свой нестандартен начин.

„Коралайн 
и Тайната 
на огледалото“
Хенри Селик, режисьорът на кул-

товия „Кошмарът преди Коледа“, 

ни поднася още една страшна и 

смайваща анимационна приказка. 

Тя е своеобразен нов прочит на 

историята на Алиса. Точно като 

нея малката Коралайн попада в 

един необикновен свят, който 

обаче крие истински опасности. 

Малкото момиче се нанася в го-

ляма стара къща заедно с роди-

телите си. Тук обаче Коралайн 

съвсем не се чувства комфорт-

но, а и родителите є все нямат 

време за нея. Отегченото мо-

миче обаче открива тайна врата, която го води в една алтернативна 

вселена. Тук то намира други родители, които са нещо като идеализи-

рана версия на нейните собствени. Впоследствие Коралайн обаче ще 

разбере, че те съвсем не са толкова перфектни, колкото изглеждат.

„Прекият път 
към щастието“
Алек Болдуин прави режисьорския 

си дебют с този филм, в който 

играе и главната роля. Писате-

лят Джейбез Стоун е пълен не-

удачник, който не може да про-

даде романите си, живее в ска-

пан апартамент, а жените не му 

обръщат внимание. Ядосан от 

успеха на един от приятелите 

си, подписал договор с извест-

но издателство, Джейбез е об-

зет от завист. Заради това е го-

тов да продаде душата си на дя-

вола. Ето че дяволът се появява 

с образа на привлекателна мла-

да дама и откликва на желание-

то му. От този момент славата, богатството и жените преследват 

писателя навсякъде. Но твърде скоро той разбира, че е направил съд-

боносна грешка и може да разчита само на подкрепата на могъщ изда-

тел (Антъни Хопкинс).

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

Spirit of Burgas – морският купон
Заговорим ли за морски фестивали, неизменно се сещаме за този в Каварна. И без да подценяваме заслугите на северния черноморски град, орга-

низаторите му вече ще трябва да полагат големи усилия, за да издържат на нарастващата конкуренция от юг. Едва проходил (това лято му бе 

второто), Spirit Of Burgas успя отново да задоволи почитателите на най-разнообразни музикални стилове – от рок до етно, от реге до техно, та 

дори и салса. Простиращ се на седем сцени, разположени на бургаския плаж, фестивалът предложи, ако не свръхактуални, то поне мегакултови 

изпълнители. Безспорното събитие се оказа концертът на Faith No More. Събралата се отново американска група ни доказа, че за истинските му-

зиканти възрастта няма значение. В рамките на час и половина Майк Патън и компания изпълниха най-великите си парчета – от балади до здрав 

метъл. Нямаше как и да не си зададем въпроса каква е рецептата зад неуморимия глас на емблематичния им вокалист, който дори, незнайно как, 

успя да се заяде с... чалгата. Сред останалите лайвизпълнения се открояваха веселяците от Fun Lovin’ Criminals, електролегендите Crystal Method 

и шведската рап метъл инвазия Clawfinger. Организацията бе на ниво – никой не можеше да се оплаче от липсата на места за бира, а и от то-

алетни. И ако къпането в морето бе забранено (по обективни причини), няма как да отречем, че шумът на вълните, качествената музика и въз-

можността да полегнем изморени на прохладния пясък ще ни накарат да се завърнем отново в Бургас следващото лято.

Майк Патън
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„Библиотеката 
на мъртвите“
Дебютният роман на Глен Купър по-

стигна зашеметяващ успех и оп-

ределено е нещо свежо в жанра на 

трилъра. От средновековен мана-

стир до най-модерната правител-

ствена лаборатория авторът пре-

минава през векове и континенти, 

за да ни поднесе едно детайлно про-

учване върху съдбата, предопреде-

лението и изборите, които правим в 

живота си. Няколко са жертвите на 

неизвестен убиец. Те като че ли ня-

мат нищо общо помежду си – нито 

по възраст, нито по произход, нито 

дори по начина, по който умират. 

Единственото, което ги свързва, е 

получената в кутиите им пощенска картичка, обявяваща датата на 

смъртта им. Тъкмо когато попада на обещаваща следа, агент Пайпър 

е отстранен от случая. На своя глава той продължава разследването и 

стига до шокиращи открития.

„Долината 
на куклите“
Сериали като „Династия“ и „Отча-

яни съпруги“, писателки като Джа-

ки Колинс и Даниел Стийл са по-

влияни в изобилие от този култов 

роман. Той влиза в Книгата на Ги-

нес като бестселър с тираж над 

30 милиона копия! Популярността 

на романа се дължи и на едноимен-

ния филм, по него е заснет и ус-

пешен сериал. Историята обхва-

ща двайсет години от живота на 

три млади жени, които се самора-

зрушават, докато търсят успеха 

и любовта. Те постигат всичко в 

живота си – популярност, богат-

ство, вниманието на известни и богати мъже. Нещо обаче ги кара да 

бягат от действителността в света на „куклите“ – жаргонна дума за 

приспивателни таблетки. Защото какво e щастието за жените? Пре-

ди всичко любов, но ако тя липсва, кое може да я замени – парите, влас-

тта, славата?

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Музей 
на невинността“
Носителят на Нобелова награда 

Орхан Памук ни представя тро-

гателната и незабравима лю-

бовна история, която според 

световната критика е върхов-

но постижение в досегашното 

му творчество. В деня, в който 

трябва да се сгоди за Сибел, Ке-

мал среща случайно красивата 

продавачка Фюсун. Двамата са 

далечни братовчеди, но ще нару-

шат табутата на доброто об-

щество и общоприетите тра-

диции на Турция. Подреденият 

живот на Кемал се преобръща, 

сега в него значение има само и 

единствено любовта. В живота 

му вече има място само за тайни, откраднати срещи и евтини хотели. 

Постепенно той започва да изгражда музей на своята любов, изпълнен 

с предмети, съхранили аромата на ревниво пазените мигове.

„Тайни няма“
Нора Ефрон е автор на романи, пи-

еси и филмови сценарии. Имен-

но чудесните є романтични сюже-

ти превърнаха Мег Райън в звез-

да с филмите „Когато Хари срещна 

Сали“, „Безсъници в Сиатъл“ и „Има-

те поща“. В този роман Ефрон раз-

казва за някои любопитни житей-

ски истини, които не е знаела. На-

пример: никога не се омъжвай за ня-

кого, с когото не би желала да се 

разведеш; не могат да са ти при-

ятели хора, които ти се обаждат 

след 11.00 ч. вечерта; на 45 ще из-

питваш носталгия по онова, което 

не си харесвала в тялото си на 35; 

на 55, дори да си болезнено слаба, 

мускулите се отпускат и над тали-

ята ти се появяват гънки; когато 

децата ти станат тийнейджъри, хубаво е да имаш вкъщи куче, за да 

има кой да ти се радва, когато се прибираш...

„Стаята с куклите 
на сеньор Беарн“
Романът на Льоренс Вилялонга мина-

ва за едно от най-големите произве-

дения на каталонската литература 

през ХХ век. Авторът представя съд-

бата на няколко поколения от едно 

семейство. Благородникът Дон Ан-

тонио де Беарн е женен за братов-

чедка си Мария Антония, но двама-

та нямат деца. Дон Антонио осъз-

нава, че с него залязва величието на 

рода му, но отказва да се приспособи 

към настъпващите промени. Той се 

отдава на своите декадентски удо-

волствия, в залеза на живота си се 

качва на въздушен балон, а при сре-

ща с папата си позволява да говори 

на светски теми. След мистериозна-

та смърт на възрастната двойка двама пруски масони идват в имени-

ето, привлечени от загадъчната Стая за кукли, която крие тайните и 

миналото на рода.

„Сборът на дните“
За последната си книга Исабел 

Алиенде отново се вдъхновява от 

драмите в живота на собстве-

ното си семейство. Чилийската 

писателка се връща към лични-

те спомени и семейната история, 

за да изтъче сложното платно на 

взаимоотношенията между близ-

ките є хора, да изрази искрено и 

лично откровените си виждания 

за любовта и брака, приятелство-

то, наркотичната зависимост, ре-

лигиозния фанатизъм, оцеляване-

то след смъртта на най-близкия и 

любим човек и цялата многоцвет-

на палитра на човешките чувства 

и връзки. Тези спомени са своеоб-

разно продължение на „Паула“ и Алиенде използва рамките на творбата 

си, за да ни позволи да надникнем в нейната сложна същност на свое-

нравна съпруга, властна майка, всеотдаен творец и писател, търсач 

на духовни преживявания.
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А
ко се замислите за 
най-популярните ав-
стралийски актьори, 
със сигурност Ръсел 

Кроу ще е първото име, 
което ще ви дойде на ум. 
Е, може да се сетите и за 
Хю Джакман. Трябва оба-
че да сте ревностен кино-
ман, за да свържете вед-
нага Ерик Бана с остро-
ва континент. Не че Ерик 
вече не е холивудска звез-
да и определено го познава-
те от „Хълк“ или „Троя“, 
но като че ли все още е 
някак си встрани от така 
типичната за седмото из-
куство шумотевица. 
Ерик 

БАНАДИНОВИЧ 
както и подсказва фамили-
ята му, е дете на имигран-

ти – баща му е 
хърватин, а 

майка му 
– герман-
ка. Роден 
в Мелбърн, 
м а л к и я т 
Ерик има 
типично -
то австра-
лийско дет-
ство. Пър-
вата му 

страст е страстта му към 
автомобилите. Мания, коя-
то за миг е можела да му 
коства образованието, ако 
се бе отдал на прищявката 
си да стане механик на 14 
години. Дори и днес можете 
да видите Бана да се на-
слаждава на високите ско-
рости, но не по магистра-
лите, а като състезател в 

ЕДНИ ОТ НАЙ-ДИВИТЕ 
РАЛИТА НА АВСТРАЛИЯ 
А режисьорския си дебют 

Love the Beast актьорът пос-
вещава на първата си лю-
бов – автомобила Ford XB 

Falcon coupe. Но нищо че 
Ерик винаги е бил изцапан с 
моторно масло, актьорски-
те му заложби си пролича-
ват отрано. Любимо зани-
мание на малчугана било да 
имитира близките си, изу-
чавайки всяко тяхно дви-
жение, всяка тяхна мимика, 
побърквайки ги от смях. 
Постепенно Бана започнал 
да осъзнава, че чрез тази 
си дарба може да изкарва 
нелоши пари. Повлиян и от 
„Лудия Макс“ и сънародни-
ка си Мел Гибсън, Ерик ре-
шава да се пробва на сцена-
та. И кой днес би предпо-
ложил, че славата му идва 
не от сериозни роли, а от 
изявите му като комик, из-
насящ скечове в тв шоута 
(предстоящият „Смешни 
хора“, в който Бана има 
поддържаща, но запомня-
ща се роля, е един чуде-
сен пример за комедий-
ните заложби на звезда-
та). Първите му изяви 
на малкия екран и по-
специално превъплъще-

нията му на Арнолд Швар-
ценегер, Сталоун, та дори 
и Том Круз му носят не-
вероятна популярност, как-
то и 

СОБСТВЕНО ERIC BANA 
SHOW 

Усещайки, че тв екранът 
е прекалено малък за него 
(а и как няма да е, като е 
висок почти 190 см), през 
1997 г. Ерик се снима в пър-
вия си кинофилм. Големият 
пробив обаче, идва три го-
дини по-късно с „Чопър“ – 
нискобюджетно заглавие, в 
което Бана се превъплъща-
ва в образа на един от най-
известните местни прес-
тъпници. Напълнял специал-
но за ролята, Ерик не само 
си спечелва уважението на 
критиците, но и успява да 
привлече вниманието на Хо-
ливуд. Следват участия в 
„Блек Хоук“, „Хълк“ (тита-
ничното му присъствие е 

един от основните плюсо-
ве на лентата на Анг Лий), 
както и като Хектор в 
„Троя“ (препоръчан за ро-
лята специално от екран-
ния си убиец Брад Пит). 
Тази година вече го гледа-
хме като злодея в „Стар 
Трек“, а и предстои да го 
видим редом с Рейчъл Ма-
кадамс в „Жената на пъте-
шественика във времето“. 
Макар и 

ЩАСТЛИВО ЖЕНЕН 
С ДВЕ ДЕЦА 

Ерик бе обявен за една 
от най-сексапилните киноз-
везди от авторитетното 
списание Empire. И докато 
Ръсел Кроу пълнее с всеки 
изминал ден, кой би устоял 
на секси тембъра и непод-
правения, леко див австра-
лийски чар на Бана? 

 Траян КОЯНКОВ

Снимки 
NLC/„Александра филмс“

по д  л у п а

тититт  – б бащащаа муму е е
хъх рватин, а

ммам йка му
–– герман-
кка. Роден
вв Мелбърн,
мм а л к и я т
ЕЕрик има
типично -
то австра-
лийско дет-
стс во. Пър-
вававв тата м муу
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чавай
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побър
Пост
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си да
нелош
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ЖИВОТ НА ВИСОКИ СКОРОСТИЖИВОТ НА ВИСОКИ СКОРОСТИ

В „Жената на пътешественика 
във времето“ 
ще видим Ерик в ролята на библиотекар, надарен с необикновена дарба, 

или по-точно проклятие – да пътува из времето, но не по собствено же-

лание. Така, макар и да среща любовта на живота си в лицето на Рейчъл 

Макадамс, дали той ще успее да преодолее повелите на чудатата си 

съдба и да остане завинаги с нея? Или ще бъде обречен да странства 

из вековете, докато тя го чака в наши дни?
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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

РАБОТНИЯТ ЪГЪЛ НА УЧЕНИКА
Започна новата учебна година. А това означава, че 
детето ви ще прекарва много време зад бюрото, 
пишейки домашните си. За да му е приятно и ком-
фортно, е важно да организирате правилно работно-
то пространство в детската стая.
Всички мебели в детската стая са компактни и мно-
го функционални – с безброй полици и чекмеджета. 
Какви още правила да спазвате при организиране на 
работния кът на ученика, прочетете на стр. 98–100.

ЛЕО: „ГОТВАЧЪТ ТРЯБВА ДА Е МАЛ-
КО АРХИТЕКТ И МАЛКО ХУДОЖНИК“ 
Гост на „Вкусни маршрути“  този 
месец е италианецът Леонардо Бианки, 
или Лео от „Биг брадър“, както го знае 
цяла България.
Специално за „Бела“ той приготви та-
лятеле с кралски и с коктейлни скари-
ди. Малко лук, малко скариди, доматено 
пюре, магданоз, сметана и... 20 г водка 
– това са основните продукти за ясти-
ето. Ако искате да следвате стъпките 
на Лео за приготвянето му, отворете 
на стр. 106–109.

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА
Септември е все още активен сезон в градината, 
но по-хладните утрини и по-късият ден напомнят 
на всеки градинар, че е време да събира своята 
зеленчукова реколта. Съвети за всякакви случаи ще 
откриете на стр. 110.

ФЪН ШУЙ В ДЕТСКАТА СТАЯ
Фън шуй отдавна е „превзел“ офиса, спалнята, 
хола, всекидневната... Детската стая обаче 
често е извън неговата сфера на влияние. Хар-
монията е възможна благодарение на подходя-
щото разположение на мебелите и правилния 
избор на цветовете, материите, формите и 
осветлението. На какво още можете да раз-
читате, ако искате да обзаведете детската 
стая според фън шуй, четете на стр. 102–103.
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П
сихолозите смятат, че е 
по-добре да не обособява-
те отделни кътове за игри 
и учене в детската стая – 

децата така или иначе играят нався-
къде, а рязката граница между двата 
къта може да предизвика отвращени-
ето им към ученето. В началото е 
добре ученето да е част от играта. 
Изберете 

МЕБЕЛИТЕ ЗА РАБОТНИЯ КЪТ 
заедно с детето. Съобразете избо-
ра им и с неговите вкусове, желания 
и с любимите му цветове. Не го на-
ставлявайте, не потискайте инициа-
тивността му. Ако мебелите са из-
брани по негов вкус, ще се чувства 
по-добре в стаята. Изборът на цве-

товете също е от значение. Непод-
ходящите цветови комбинация извик-
ват чувство на дискомфорт. Отдай-
те предпочитание на меките тонове, 
които не дразнят очите (например 
пастелно розово). 
По-ярките цветове също изглеждат 

чудесно в детска стая, но не пре-
калявайте с тях. Продължителният 
престой на детето в интериор с на-
ситени ярки цветове може да предиз-
вика умора, раздразнение и даже аг-
ресия. 

БЮРОТО И СТОЛЪТ 
ПРЕД НЕГО 

трябва да съответстват на ръста 
на детето. Само така то ще бъде 
активно и работоспособно по-дълго 

време. Как да прове-
рите дали тези мебе-
ли са по негова мяр-
ка? Когато детето 
седне, ръбът на бю-
рото трябва да опира 
гърдите му (така че 
то да може да опира 

лакти на плота), а краката му тряб-
ва да сключват прав ъгъл с пода, ко-
гато са сгънати в коленете, без да 
опират в бюрото. 
Най-добре изберете стол с регулира-

ща се по височина седалка и облегал-
ка. Облегалката му не бива да е от 
вида „полегнала“, за да не се прегърб-
ва детето ви време на работа. Гър-
бът му трябва да опира целият в об-
легалката – така гръбните му муску-
ли няма да се уморят и стойката му 
ще е правилна. Обикновено бюрото се 
продава в комплект със стола, но въ-
преки това преди покупката трябва 
да се убедите, че на детето ви му е 
удобно да седи на тях.

СВЕТЛИНАТА

Както много ярката, 
така и приглушената 
светлина може да прово-
кират умора и да разва-
ли зрението на детето. 
Най-добре е да разположи-
те бюрото близо да про-
зорец, като светлината 

трябва да пада отляво (за левичари-
те – отдясно). Ако в стаята е дос-
татъчно светло, не е необходимо по 
време на работа да пускате настол-
на лампа. Но в случай че естестве-
ната светлина е недостатъчна, тя 
ще ви бъде необходима. Ако детето 
пише домашните си вечер, не трябва 
да се ограничава само с осветление-
то на настолната лампа. Когато ос-
таналото пространство в стаята е 
тъмно, този контраст може да пре-
дизвика умора и да намали острота-
та на зрението му. Най-добро е съ-

РАБОТНИЯТ ЪГЪЛ РАБОТНИЯТ ЪГЪЛ 
НА УЧЕНИКАНА УЧЕНИКА

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА. А ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ 
ЩЕ ПРЕКАРВА МНОГО ВРЕМЕ ЗАД БЮРОТО, ПИШЕЙКИ ДОМАШНИТЕ СИ. 
ЗА ДА МУ Е ПРИЯТНО И КОМФОРТНО, Е ВАЖНО ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ПРАВИЛНО 
РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО В ДЕТСКАТА СТАЯ.

Всички мебели в детската стая са компактни 

и много функционални – с безброй полици и чекмеджета
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четанието от аплици или светлинен 
корниз плюс лампа с насочена светли-
на на работното място. 

МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

Условията, на които трябва да от-
говаря обзавеждането на детския ра-
ботен кът, са различни за момче-
тата и за момичетата. Момчета-
та например се нуждаят от по-яр-
ко осветление, отколкото момиче-

тата. Ако светли-
ната е недостатъч-
но силна, момчета-
та много бързо се 
уморяват и разсей-
ват. Момичетата 
имат по-силно раз-

вита тактилност (чувственост при 
допир) и затова за тях е важно ра-
ботното място да е подредено и 
комфортно. На момичетата повече 

ще им хареса стол с мека тапице-
рия и работна маса с приятен на до-
пир плот. Момчетата имат нужда 
от движение, затова им е необходи-
мо по-голямо пространство в работ-
ния кът. Движението стимулира мо-
зъчната им дейност и намалява им-
пулсивното поведение. Затова избере-
те стол или кресло на колелца, кое-
то ще им осигури движение по време 
на умствена работа.

1

4

2

3

ВСИЧКО ПО РАФТЧЕТАТА
Сигурно и вашето дете пише домашните си с неохота – оправдава се, че е уморено, че не може да си намери химикалка-

та, че ще си научи уроците по-късно или че днес въобще няма домашни... Ако обаче правилно организирате работното му 
място, то ще сяда на бюрото си и без уговорки и извинения. 

1. Лесно за разпознаване
Ще ви трябва подвижен контейнер с отделения 

за съхраняване на дребните ученически пособия. 

На всяко отделение залепете стикер с описание-

то на джунджуриите, които се намират в него. 

За отделните листове с тестове или задачи 

пригответе големи папки (с механизъм за при-

крепване на листовете). Учебниците подредете 

по височина на етажерка над бюрото. Надпише-

те гръбчетата им, ако сте ги подвързали, за да 

може детето веднага да намира учебника, кой-

то му трябва. 

2. Удобно за изваждане
Не избирайте за ученическия кът шкафове със 

стъклени или огледални вратички. И не оставяй-

те тежки речници, дебели книги и обемни пред-

мети на високите полици. На детето ще му е 

трудно да си ги взима само. 

3. Любимите играчки 
Играчките съхранявайте в отделна кутия, коя-

то можете да прибирате под бюрото. На полици-

те над бюрото оставете само най-любимата от 

тях, така че детето ви да може във всеки един 

момент да я стига. Можете да прибирате играч-

ките в кош или в подвижен контейнер с отделе-

ния. На всяко отделение залепете някаква кар-

тинка, която детето да може да асоциира със 

съдържанието на отделението.

4. Приятно за работа 
Много е важно пред очите на детето да са раз-

положени нагледните пособия, които най-често 

ще му трябват при ученето – таблицата за ум-

ножение, географска карта или глобус. Поставе-

те на бюрото часовник. На всеки половин час ра-

бота детето трябва да почива 10 минути. Ча-

совникът ще му подсказва кога да спре за почив-

ка. Закачете календар на стената. В него от-

белязвайте родителските срещи, контролните 

работи и ученическите празници. Не забравяйте 

да отбележите и дните на ваканциите,  както и 

рождените дни на членовете от семейството.
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Плюсове и минуси на цветовете

ЦВЯТ ПЛЮСОВЕ МИНУСИ

ЧЕРВЕН Стимулира активността. Въздейства възбуждащо, дете-

то не може да заспи.

ЖЪЛТ Създава комфорт и позитивно настроение, 

подобрява зрителната памет.

Не се препоръчва при проблеми 

със съня.

ТЪМНОСИН Развива умствените способности, успоко-

ява.

Може да потисне настроени-

ето.

СВЕТЛОСИН Отпуска, помага за заспиване. Може да усили потиснатото на-

строение.

ЗЕЛЕН Успокоява, благоприятства емоционалното 

развитие, активизира умствените и логиче-

ските способности.

Понякога пречи на концентра-

цията.

БЯЛ Зарежда с енергия и очиства. Може да доведе до чувство за 

отчужденост и до униние.

РОЗОВ Потиска агресията, разтоварва, предизвиква 

чувство на комфорт, усещане за сигурност.

Предизвиква сънливост.

КАФЯВ Помага за съсредоточаването и подсилва 

усещането за сигурност.

Асоциира се с меланхолия.

СИВ Отпуска, успокоява, помага за заспиване. Усилва нерешителността.

7. Мястото за компютъра 
На работното място на ученика по правило не оста-

ва място за компютъра. Като компромис можете да се 

спрете на ъглова работна маса с произволно голяма пи-

салищна площ и лево- или десностранно рамо, където ще 

поставите компютъра. 

6. Закачете 
рисунки 
За да може детето да укра-

си стаята си със свои рисунки, 

закрепете на стената дървено 

табло. На него то ще закача лю-

бимите си рисунки. Така стени-

те на стаята няма да постра-

дат. На това дървено табло мо-

жете да монтирате и кукички, на 

които детето да закача раница-

та или връхните си дрехи.

5. Спестете място 
Ако детската стая не е голяма, за да осигурите прос-

транство на детето, монтирайте шкафовете под тава-

на. Във „висящите шкафове“ освен книги и учебници мо-

жете да приберете всичко, което е излишно и пречи на 

учебния процес – несезонни дрехи или спортни принад-

лежности.





e к с п е р т и з а

Х
армонията е възможна 
благодарение на подхо-
дящото разположение 
на мебелите и пра-

вилния избор на цветовете, 
материите, формите и ос-
ветлението. Изходни точки 
са изложението на стаята 
и съответно посоката, от 
която идва естествената 
светлина. 

НАЙ-ДОБРЕ Е ПРОЗОРЦИТЕ НА 
ДЕТСКАТА СТАЯ ДА „ГЛЕДАТ“ НА 
ИЗТОК, ЮГОИЗТОК ИЛИ ЮГ.

Това е във властта на 
нашия избор, ако строим 
собствен дом. Често оба-
че сме заложници на обсто-
ятелствата – купили сме си 
апартамент, на който всич-
ки прозорци гледат в една 
посока. Или пък ни се налага 
да „импровизираме“ детска 
стая в апартамент, в чие-
то разпределение не е пред-
видена такава. Но дори и 
в тези случаи не е невъз-
можно в детската стая да 
се създаде атмосфера, съот-
ветстваща на енергията ян 
(природната енергия на де-
тето). Тази енергия не бива 
да бъде потискана и в също-
то време не бива да излиза 
от позволените „брегове“. 

Фън шуй взима под вни-
мание три основни занима-
ния в живота на детето 
– творчество, учене и сън.

ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ

Децата носят у себе си 
естествения усет за хар-
мония, както и чувството 
на радост от творчество-
то – източник на огромна 
енергия. За да управлявате 
правилно творческата енер-
гия, определете едно място, 
където детето ви да може 
да поддържа творчески без-
порядък. Този безпорядък, 
разбира се, трябва да е раз-
личен от пълния безпорядък, 
който обикновено наричаме 

„хаос“. Защото хаосът по-
тиска чувствата. Точно по 
тази причина всеки пред-
мет в стаята трябва да 
си има място, а в творче-
ски безпорядък да са само 
предметите, които детето 
използва в момента. Помис-
лете добре къде ще събира-
те играчките, книгите, ку-
тиите с пъзели и мозайки-
те. Желателно е нищо да 
не прибирате под леглото. 
Ако детското креватче е 
с чекмеджета под матрака, 
то това е мястото за съх-
раняване на чистото бельо.
Всички играчки, стимули-

ращ въображението, тряб-
ва да са достъпни – място-
то им е на по-ниските ета-

жерки. Ако ги държите на 
високите, това ще препят-
ства спонтанността и ес-
тествеността на детето. 
Затова е най-добре да пре-
доставите възможност на 
детето само да организи-
ра пространството или да 
прави промени в него. Ако 
кошът за играчки е на ко-
лелца, той ще се премест-
ва лесно от място на мяс-
то. Можете да се спрете и 
на подвижен стелаж/контей-
нер с отделни секции. Това 
приспособление ще улесни де-
тето активно да участва в 
прибирането на играчките и 
подреждането на стаята си. 
Ако то не гори от жела-
ние да разтребва стаята си, 

В ДЕТСКАТА СТАЯ
ФЪН ШУЙ ОТДАВНА Е 
„ПРЕВЗЕЛ“ОФИСА, СПАЛНЯТА, 
ХОЛА, ВСЕКИДНЕВНАТА... 
ДЕТСКАТА СТАЯ ОБАЧЕ 
ЧЕСТО Е ИЗВЪН НЕГОВАТА 
СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ. А ЗАЩО 
НЕ, СЛЕД КАТО ФЪН ШУЙ 
ОБЕЩАВА РАВНОВЕСИЕ И 
ИЗПЪЛВА ПРОСТРАНСТВОТО С 
ХАРМОНИЯ? 
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това означава, че жизнената 
му енергия е потисната. А 
една от причините може да 
бъде неправилното организи-
ране на пространството. 

ПОМОГНЕТЕ МУ 
ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧИ

Често детската стая за 
детето е и работен каби-
нет. Можете ли да го зас-
тавите да седи на едно 
място, когато всичко в нея 
изисква движение. По-добре 
е да не поставяте бюрото 
в правата линия между вра-
тата и прозореца, където 
енергийният поток е доста 
силен. Поставете го така, 
че детето да сяда пред 
него с гръб към стената, 
което да му осигури ста-
билна опора. Или го обър-
нете с гръб към прозореца 
и го „защитете“ със стол 
с висока облегалка. Важно е 
също да определите къде ще 
попада погледът на детето, 
когато то седи зад бюро-
то. Убедете се, че прозо-
рецът и вратата попадат 
само в страничното поле-
зрение на детето. В про-
тивен случай то ще се раз-
сейва и ще отвлича внима-
нието си с онова, което се 
случва на улицата или в ко-
ридора. В зоната на твор-
чеството, където е разпо-
ложено бюрото, окачете на 
стената негови рисунки в 
червени рамки. А изработе-
ните от него предмети в 
час по труд и творчест-
во подредете на отделен 
рафт. Това ще стимулира 
въображението му. 
В зоната, в която попа-

да погледът на детето, по-
ставете едно или две стай-
ни растения с широки лис-
та, които растат нависо-
ко. Растенията символизи-
рат стремежа към знания и 
едновременно с това „про-
пъждат“ умората. Зад гърба 
на детето, върху рафта за 
книги, вместо енциклопедии 
и учебници поставете фи-
гурка/предмет от кристал 
или стъкло, така че върху 

тях да пада слънчева свет-
лина. Кристалите очистват 
и защитават енергията.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ 
ЗА СЪНЯ МУ

За да са спокойни съни-
щата на детето ви, то 
трябва да се чувства в 
безопасност. Когато изби-
рате място за детското 
легло, си спомнете за ата-
вистичния страх от нео-
чаквано нападение. Глава-
та на детето „защитете“ 
със стена или с таблата 
на леглото и се погриже-
те в полезрението на лег-
налото дете да попада ця-
лата стая и особено вход-
ната врата. Чувство за не-
защитеност можете да му 
осигурите и ако разположи-
те леглото под прозореца. 
Какво е решението? Да за-
криете прозореца с плът-
ни щори или завеси от ес-
тествена материя (лен на-
пример), за да не „бяга“ 
енергията през него.
Над леглото на детето за-

качете картини – те тряб-
ва да излъчват спокойствие 
и да внушават позитивни 
чувства. Ако детето оби-
ча динозаври и други та-
кива чудовища, рисунки, ко-
ито ги изобразяват, може-
те да разположите на сре-
щуположната на леглото му 
стена. Тъй като леглото за-
ема сектор „семейство“, а 
семейството символизира за 
детето сигурност и защи-
та, над леглото окачете се-
мейна снимка на детето с 
родителите или снимката 
на някой роднина – брат, 
баба, дядо, която детето 
пожелае. Ако то само си е 
избрало някой от роднини-
те, това би означавало, че 
именно от него то получава 
мощна енергийна защита. 
За да спи спокойно дете-

то ви, се погрижете чар-
шафите да са в спокойни 
тонове. Ако има рисунки и 
щампи по тях, те трябва 
да са с плавни линии, окръг-
лени и завършени. 

За повечето домакини избо-

рът на фурна е силно повли-

ян от това, дали тя се впис-

ва в общата визия и естетика 

на кухнята. В това отношение 

разнообразието е голямо и няма 

място за притеснения. Предла-

гат се фурни за вграждане как-

то за почитателите на тради-

ционния или ретростил на об-

завеждане, така и за тези, ко-

ито залагат на минимализма в 

дизайна. 

 ПОВЕЧЕТО ФУРНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ СА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ, 
т. е. позволяват едновременно използване и на 3-те нива на фурната. 

Така можете да приготвите месо или риба, гарнитура от картофи 

или ориз и десерт, без да смесвате ароматите и вкусовете, пестей-

ки и време, и електроенергия. 

 НОВОСТ СА ФУРНИТЕ С АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ (например за 

изпичане на хляб, пица и сладкиши). При тези модели времетраенето и 

промените на температурите по време на готвене са технологично 

изчислени и зададени. Така на практика се елиминира рискът от греш-

ка и можете да се почувствате  истински виртуоз  в кухнята.

След кулинарната фиеста настъпва и един особено неприятен мо-

мент – почистването на фурната. Е, имам приятна изненада за вас! 

 ПРОГРАМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО САМОПОЧИСТВАНЕ FAST CLEAN 
дава възможност с натискането на един бутон да се активира пиро-

лизата, при която във фурната се развива температура от 500 °C и 

всички натрупвания на мазнини и захар по вътрешните є стени изга-

рят и се отделят.

 ДРУГ МЕТОД НА САМОПОЧИСТВАНЕ СА КАТАЛИТИЧНИТЕ ПАНЕ-
ЛИ, които абсорбират отлаганията. В зависимост от вида на ката-

литичните панели те или се подменят (като филтрите), или се мият 

в съдомиялна машина. 

 ДРУГ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДИЗАЙНА Е УПРАВЛЕНИЕТО НА ФУРНАТА. Тук 

изборът започва от най-новия тип управления Touch on Glass или 

Graphic Touch (пиезо), при които натискате светлинни иконки в логич-

на последователност. Следват фурните с електронни копчета и тези 

с механични бутони.

 ИНТЕРЕСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ФУРНАТА ЗА ВГРАЖДАНЕ 
OPENSPACE. Тя има стандартен за фурните за вграждане размер (60 

х 60 см), но осигурява 20% повече място с капацитет от 70 л, което 

я прави най-голямата фурна в своята категория. Новаторството при 

Openspace е топлинноизолиращият разделител, който превръща въ-

трешността є в две независими фурни. Те могат да се използват за-

едно и поотделно, като температурата в тях може да варира от 50 

до 250 °C. Това прави възможно приготвянето на коренно различни яс-

тия, например печено месо и сладкиш. 

 ЗА ЦЕНИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ИМА ИНТЕРЕСНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАТО ПАРОВАТА ФУРНА. С нея храната се приготвя 

на пара, за по-кратко време и на по-ниска температура, което запаз-

ва вкусовите качества на продуктите. 

Моята лична препоръка е фурната за вграждане да бъде наистина 

една инвестиция в името на стила и комфорта, за да прекарвате с 

удоволствие времето в кухнята. 

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

Фурните 
за вграждане – 
лукс или 
необходимост

НАШИЯТ СЪВЕТ: Направете разумна инвестиция в 

името на стила и комфорта

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com







в к у с н и  м а р ш р у т и

„ГОТВАЧЪТ ТРЯБВА 
ДА Е МАЛКО АРХИТЕКТ 
И МАЛКО ХУДОЖНИК“ 

ЛЕО:ЛЕО:

Снимки © BeLIGHT STUDIO

Стъпка по стъпка:

1. Червеният лук се на-

рязва на дребно и се 

запържва в зехтина.

2. Когато стане про-

зрачен, към него се 

прибавят скаридите – 

и коктейлните, и крал-

ските.
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Г
ост на „Вкусни маршрути“ 
този месец е италианецът 
Леонардо Бианки, или Лео, от 
„Биг брадър“, както го знае 

цяла България. Идва за първи път у 
нас през 1994 г., за да види баща си и 
брат си, които имат пицария в Бур-
гас, а 11 години по-късно, от лято-
то на 2005 г., се установява посто-
янно в България. Заедно с баща си и 
приятелката си Лучия държи пицария 
Leo’s pizza и ресторант Da Papa в Со-
фия. От две години води предаване в 
БГ радио, затова вече е по-известен 
като Лео от БГ радио.
Популярността на Лео след участи-

ето в реалити шоуто e добра рекла-
ма за ресторантите му. Но най-до-
брата реклама за едно заведение си 
остава доверието на клиентите, ко-
ето италианецът печели с любовта, 
която влага в ястията си. Макар че 
има вид на безгрижен човек, той е 
изключително отговорен и посветен 
на ресторантьорския бизнес. „Никой 
няма да ми повярва, но от 2 години 
не съм ходил на дискотека“ – дове-
ри ми Лео, за когото обаче музиката 
си остава другото любимо занимание 
(направил е няколко дуета все пак).
В пицарията прекарва 80% от вре-

мето си – тук е от понеделник до 
събота. А през летните месеци всеки 
четвъртък е гост готвач в новоот-
крито заведение в Пловдив, където 
умело съчетава талантите си на 

КУЛИНАР И ШОУМЕН 
като приготвя пици и паста пред по-
гледа на клиентите. 
„Биг брадър“ ми вдигна бариерата – 

обяснява Лео. – Преди това бях сра-
межлив, криех се в кухнята и когато 
трябваше да сервирам нещо на кли-
ент, се притеснявах ужасно.“ Сега е 
отворен към всички и смята, че тази 
метаморфоза е постигнал благодаре-
ние на усмивката си. 
Сигурен е, че да се научи да готви 

даже и сложни манджи, може всеки. 
Само трябва да има желание. Лео не 
е завършил кулинарна школа, но гот-
венето му идва от сърцето. Доказва 

ни го в кухнята. С пиците и паста-
та е в нежни отношения: „Полезни 
са за душата, но са опасни за тали-
ята“ – предупреждава ме той и спо-
деля, че 

В МОМЕНТА Е НА ДИЕТА

След това запретва ръкави и се зах-
ваща за работа. С отработени дви-
жения подготвя продукти и сръчно 
жонглирайки с тях между печката и 
плота, започва „свещенодействието“. 
И най-простите му готварски опе-
рации напомнят фокусите на Астор. 
Накрая изсипва в чиния готовото та-
лятеле и кухнята се изпълва с главо-
замайващ апетитен аромат, на кой-
то не може да се устои. Но за това 
– малко по-късно. 

ЦАРИЦА ПИЦА

„За пицата най-важно е тестото“ – 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 

 талятеле (вид плоски макарони)  1 глава 

червен лук  малка консерва коктейлни ска-

риди  кралски скариди  1 с. л. доматено 

пюре  сметана  ситно нарязан магданоз 

 20 г водка  зехтин  сол

Талятеле с кралски 
и с коктейлни скариди 
(може да се приготви и с артишок)

3. Ястието се фламбира 

с водката и се оставя да 

покъкри за няколко мину-

ти на тих огън.

4. През това време се сварява 

талятелето. Ако пастата е пряс-

на, достатъчни са само 4 мин. 

5. Към соса със скариди 

се прибавя сметаната.
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обяснява Лео, след като предположих, 
че да месиш тесто, е лесно и про-
заично занимание. Обясни още, че в 
много пицарии сервират изключител-
но тънки пици. Правят го нарочно – 
за да си поръчаш две. А за да се на-
прави лека пица, подложката не тряб-
ва да е тънка, а тестото трябва да 
е леко, т. е. да втаса предварително 
поне осем часа. 

Как се прави 
тестото
В литър и половина вода постепенно и при 

постоянно бъркане се прибавя брашно, дока-

то се получи сухо тесто (когато се бръкне 

в него, пръстът трябва да остане сух). При-

бавят се мая, сол, захар и зехтин. Тестото 

се разделя на няколко топки и се оставя да 

втаса, докато увеличи два пъти размера си. 

Разточва се и се гарнира по желание.

КАТО „ШОПСКА“ С ГЪБИ

Кетчупът се оказа другата разли-
ка между българската и италианска-
та пица. За навика ни да ядем пица-
та с кетчуп моят събеседник се из-
каза така: „Малеее, кетчупът убива 
всяка манджа. Спокойно можеш да по-
лееш тази вафла с кетчуп и да ка-
жеш: „Това е пица.“ Ако се смесят 

много съставки, също се загубва вку-
сът. Даде за пример традиционната 
пица „Маргарита“, която се пригот-
вя само с домати и моцарела. „Тук в 
пиците слагате какво ли не. Карбона-
ра с гъби например – ядосва се той. 
– Все едно да приготвиш шопска са-
лата с гъби!“

ХУДОЖЕСТВЕНА ПАСТА 
И ART ДЕСЕРТ 

Майка му е сицилианка. Сигурно за-
това в семейството му винаги е има-
ло култ към храната. Според Лео 
готвенето е и най-добрата терапия 
срещу стреса. Десертът – също. Но 
този път десертът ще почака. Дока-
то Лео е на диета, предпочита да не 
влиза в изкушение. Иначе след паста-
та най-много обича да прави десерти. 
Влага цялата си фантазия в тях. Лю-
бимият му е крем „Тирамису“ с ну-
тела и кедрови ядки – негова „патен-
тована“ комбинация. Има тънък усет 
към съставките, обича да си играе, 
като съчетава странни вкусове. „Де-
сертите и пастата по италиански са 
си направо високо изкуство – смее се 
Лео. – Трябва да си малко скулптор, 
малко архитект и даже малко худож-
ник, за да ги направиш.“ 

КАФЕ ПО ИТАЛИАНСКИ 
Кафето заема особено място в жи-

вота на италианеца. Италианците мо-
гат с часове да седят на кафе и 
сладки приказки. Въобще са по-усмих-
нати и отпуснати от нас. Освен ка-
чествено еспресо за хубавото кафе 
много важна е водата. „В Наполи, къ-
дето водата е хлорирана, кафето не 
е добро“ – убеждава ме Лео. Зато-
ва той приготвя кафето с минерал-
на вода. А на ценителите освен кла-
сическо италианско еспресо предлага и 
кафе с женшен. 
Клиентите му са разглезени в до-

брия смисъл на думата. В ресторан-
тите му идват и много италианци. 
Затова Лео не си позволява грешки: 
„Не мога в десерта да сложа студено 
мляко или да добавя сметаната към 
готовото ястие – клиентите ведна-
га ще усетят.“ 
За италианското вино предпочете 

да не говори, защото призна, че нищо 
не разбира от вина. Разчита на при-
ятелката си Лучия, която е соме-
лиер.  

ДИЕТАТА НА ЛЕО

Според него пастата и пицата оп-

6. И не прекалявайте 

с доматеното пюре – 

1 с. л. е достатъчна.

7. За готовността на яс-

тието професионалистът 

може да съди по аромата. 

8. Накрая сосът 

се поръсва с пре-

сен магданоз.

Бела, брой 9 (139), 2009108



равдано се смятат за врагове на еле-
гантната фигура. За да подплати ду-
мите си, той сподели наблюдението 
си, че преди десетина години в Бъл-
гария е имало повече слаби момичета. 
„Откакто тук се появиха всевъзмож-
ни пицарии, жените надебеляха и зап-
риличаха на европейките.“ 
Освен пастата виновник за това 

бил и зехтинът. Когато Лео решил 
да свали някое излишно кило, минал 
на салата с много зехтин. Кантарът 
обаче не помръдвал въпреки лишения-
та, на които се бил подложил. Сега 
по съвет на диетолог е на друг ре-
жим. Яде само зеленчуци и месо, но 
без мазнини. Подправките също са 
разрешени. Резултатът е удивителен: 
за три месеца Лео е свалил 15 кг! 

ПАРТИ ПО СИЦИЛИАНСКИ

Роднинските партита обикнове-
но събирали 80–100 души в къщата 
му. Традиция в Италия е всеки да 
носи някаква храна, когато го пока-
нят на парти. Обикновено манджите 
са месни и много. Лещата е на по-
чит веднъж годишно – на Нова годи-
на. (Приемат ястието за символично 
заради приликата на лещените зърна 
с парички.) За сицилианците е важно 

чинията да е голяма и пълна. 
„На север храната е „по-студена“ 

– ми казва Лео. – Предпочитат да 
е красиво поднесена пред това да е 
вкусна. Не разбирам хората, които се 
снимат с пълните чинии в ресторан-
та. Аз отивам на заведение не за да 
се снимам, а за да ям.“

ИТАЛИАНСКИТЕ 
КУЛИНАРНИ РЕГИОНИ

Италианската кухня отдавна е изля-
зла извън пределите на Ботуша. Хора-
та от цял свят обичат да похапват 
италиански специалитети. Питам го 
за произхода на пастата. Една от ис-
ториите разказва, че по време на пъ-
туванията си в Китай Марко Поло 
открива пастата и я представя на 
италианците при завръщането си във 
Венеция. „Да – потвърждава Лео, – 
пастата е внесена в Италия, но се е 
превърнала в наше традиционно блю-
до. Имаме над 100 вида паста.“ 
Най-известният регион за производ-

ство на паста е Емилия-Романя. Бо-
лоня е мястото с най-вкусните тор-
телини, лазаня, граминя и талятеле. 
Известната яйчена паста се прави с 
фино пшенично брашно. Този регион е 
популярен още с италианското сирене 

пармезан и с балсамовия оцет, който 
се е произвежда в градовете Модена 
и Реджо Емилия.
Тъй като в Сицилия има създаде-

ни кулинарни традиции от римляни-
те и атиняните, кухнята є се смя-
та за първата истинска италианска 
кухня. Арабите пък внасят в Сицилия 
кайсиите, захарта, цитрусите, ориза 
и много подправки. На почит са ри-
бата и морските деликатеси. Сицили-
анците са най-добрите производите-
ли на сирене и вино. Традиционно от-
глеждат артишок. 
Кухнята на Тоскана се отличава със 

своята простота: варива, сирене, се-
зонни плодове и зеленчуци. Емблема-
тичен за този регион е зехтинът. 
Изключително популярно е и тоскан-
ското прошуто, както и други про-
дукти от свинско месо. В региона 
на Венеция ястията са повлияни от 
австрийската, унгарската, словенска-
та и хърватската кухня. Имат мно-
го тестени десерти. Известният сос 
песто с босилек, чесън, орехи и зех-
тин идва от Генуа. По късно го пре-
насят и в Калабрия, където южня-
ците са обогатили обилно вкуса му 
с люто. 

Разговора води Теодора СТАНКОВА

9. Според Лео 

талятелето е 

сварено, когато: 

„Като ядеш тази 

паста, я усещаш 

малко твърда 

(или казано на 

италиански – 

алденте).“ 

10. Сосът и пастата се 

смесват.

11. Важно е чинията да е 

пълна! Украсата е по же-

лание.
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С
ептември е все още активен се-
зон в градината, но по-хладни-
те утрини и по-късият ден на-
помнят на всеки градинар, че 

е време да събира своята зеленчуко-
ва реколта. 

СЪВЕТИ ЗА ВСЯКАКВИ СЛУЧАИ

Продължавайте да поливате ре-

довно и обилно растенията. 

Основната ви цел е да приберете 
здрави и едри зеленчуци до края на 
месеца, нали? 

Поливайте обилно доматите. 

Тези, които не са напълно го-
тови, можете да оставите да до-
узреят у дома, например в кутия, 
като овиете добре всеки домат в 
парче вестник. От дребните зелени 
доматчета можете да приготвите 
чудесно сладко. Оберете доматите 

максимум до края на месеца. 

Картофите трябва да извадите 

в сух и топъл ден, преди да е 
започнало нашествието на голите 
охлюви. Оставете ги да изсъхнат 
добре, преди да ги сложите в кутии 
или чували. Елиминирайте всички 
наранени зеленчуци.

Оберете и зелените моркови, 

чушки, патладжаните, пъпешите, 
преди да започнат внезапните 
сутрешни застудявания.

Изберете топъл летен ден, за да 

засеете броколи, зеле, моркови, 

цвекло, маруля, лук, спанак. Чъсъна 

и лука оставете за края на месеца, 
когато листата и главите започнат 
да съхнат сами.

Почистете ягодите от плевели.

Подновете мулча в градината, за 
да бъде борбата ви с плевелите 

успешна. Можете да добавяте по 
малко листа. 

Оберете зелените подправки и ги 
изсушете на сухо и хладно място 

у дома. Съхранявайте ги най-добре 
в стъклени бурканчета, които се 
затварят добре.

Оставете тиквите на 

растението, за да получават 
възможно най-дълго време слънчева 
светлина. Премахне по-едрите листа, 
които закриват самата тиква, и 
я повдигнете малко (върху купчина 
слама или камък), за да циркулира 
въздухът около растението.

Добре узрялата тиква има 

наситен цвят и твърда дръжка. 
Ако забележите, че от студа или от 
някоя болест листата на тиквата са 
увредени, откъснете тиквите.

Време е да почистите лехите, 

да прекопаете земята и да 

подготвите леглата на растенията 

за следващата година, като добавите 
голямо количество органичен тор, 
листа и т.н.

г р а д и н а

ПРИБИРАНЕ 
НА РЕКОЛТАТА
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за месец СЕПТЕМВРИ

Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекарпочистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУНЕН КАЛЕНДАРЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

Настроени сте деловоНастроени сте делово

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Чувствате се стабилно
Чувствате се стабилно

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Труден месецТруден месец

РАКРАК

Хармония в домаХармония в дома

ЛЪВЛЪВ

Любовта ви зарежда с енергияЛюбовта ви зарежда с енергия

ДЕВАДЕВА
Съдбовни промениСъдбовни промени

ВЕЗНИВЕЗНИ

Анализи и самоанализиАнализи и самоанализи

СКОРПИОНСКОРПИОН

Трудни отношения с околните
Трудни отношения с околните

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Не смесвайте работата с любовтаНе смесвайте работата с любовта

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Откриват се добри перспективи
Откриват се добри перспективи

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Тревоги в любовтаТревоги в любовта
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РИБИРИБИ

Решавате наболели проблеми
Решавате наболели проблеми
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НАСТРОЕНИ СТЕ ДЕЛОВО Имате 
много работа за довършване. Чув-

ството ви за дълг силно ще се изостри. 
Това ще е един от онези месеци, през ко-
ито свършената работа ще ви даде шанс 
много да напреднете. Няколко пъти може 
да ви се наложи да променяте приорите-
тите си в работата „в движение“, особе-
но около 4-ти и около 18-и. На моменти 
ще ви е досадно и изнервено, но няма да 
имате друг изход. Налага се да си свърши-
те работата. Хармоничните ви дни ще 
бъдат 6, 7, 8, 15, 16, 23, 24 и 25 септември. 

ТРУДНИ ОТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ-

ТЕ се очертават до 23-ти. Поне ви 
остава успокоението, че ще имате шанс 
да ги изгладите в бъдеще. Не се притес-
нявайте, ще се справите и с натрупалата 
се работа, и с трудностите в личния си 
живот. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПЪТУВАНИЯТА И 

ПРИКЛЮЧЕТЕ СЪС СТАРОТО, ако 
е възможно. Особено служебните, защото 
няма да са пълноценни. През целия период 
от 7-и 29-и обстоятелствата ще ви при-

нуждават да действате така, както не 
ви се иска. Не ви препоръчвам да предпри-
емате нови инициативи, преди да сте 
приключили със старите. Вземете си из-
питите, предайте евентуално писмените 
работи, върху които работите. Само то-
гава ще изпитате облекчение и ще полу-
чите прилив на енергия.  

ОВНИТЕ, КОИТО ОТДАВНА СИ 

ТЪРСЯТ РАБОТА, най-накрая получа-
ват изгодно предложение. Очаквайте го 
или на 1-ви, или на 2-ри. Тогава получавате 
и приятелска подкрепа.

ИЗПИТВАТЕ БЕЗПОКОЙСТВО 
Няма да се чувствате добре в кожа-

та си през септември, особено ако сте 
обградени със сприхави и изнервени хора. 
Самите вие ще имате идеи и желание за 
работа, но напрежението и чувството за 
хаос ще ви пречат да се отпуснете. 

ТРУДНИ ОТНОШЕНИЯ СЪС СЪ-

ДРУЖНИЦИ И КОНКУРЕНТИ Това 
ще е много „хлъзгава“ територия. Старай-

те се да не давате воля на емоциите си. 
Вашата управляваща планета Марс сега е 
в Рак, където не се чувства комфортно и 
ви прави много обидчиви и сприхави. Пла-
нетата на търговията и комуникацията 
Меркурий също е в Рак и допълнително 
слага пречки пред договорите, които се 
каните да подпишете, и пред преговори-
те, които се каните да водите. Най-
трудно в общуването ще ви бъде на 3-ти. 
Не подписвайте никакви документи тога-
ва и не захващайте съвместна работа с 
никого. 

ОБЗЕМА ВИ НЕОБЯСНИМА ЩЕ-

ДРОСТ през периода от 9-и до 14-и, 
за която после може да съжалявате. Тога-
ва ще се чувствате напрегнати и изнер-
вени, ще се поддадете на неясни страхове 
и безпокойство за бъдещето си. Не се на-
прягайте да решавате нерешими неща 
сега, защото всичко ще ви изглежда нео-
снователно преувеличено. Този период бър-
зо ще премине и ще видите, че не сте 
имали основания за тревога. Пазете си 
здравето и си почивайте повече. Пазете 
се също да не бъдете въвлечени в непри-
ятности със съмнителни хора. 

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ СЕРИОЗНИ 

ДЕЙСТВИЯ на 13-и, 14-и, 19-и, 20-и, 
26-и и 27-и. Ще ви липсва обективност. 
Дните ще са напрегнати за вас. Няма да 
можете да угодите на никого. Най-уязви-
ми сте в семейните отношения на 13-и, 
14-и, 27-и и 29-и. Постарайте се да наме-
рите баланса. 

ПАЗЕТЕ СИЛИТЕ СИ След 23-ти 
трудно ще реализирате замисленото 

поради натрупана умора. Пазете си сили-
те за след 29-и, когато започвате съв-
местна инициатива с приятели. 

Период на приключване
Това е период на приключване на „смет-

ки“. За някои Овни дори в буквален смисъл. 

Най-благоприятно ще ви се отразят оп-

итите да „поправите“ трудните и нелов-

ки ситуации в общуването както с коле-

ги, така и с близки – особено през периода 

от 7-и до 18-и, когато планетата на ко-

муникацията Меркурий минава през знака 

Везни, отговорен точно за хармонията в 

близките отношения. През първата част 

на септември ще видите първите плодове 

на вашия труд, но е възможно да изпита-

те и първите разочарования, ако не сте 

се старали достатъчно. Ще получите пъл-

на представа докъде сте стигнали в ра-

ботата.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ      

На 3-ти очаквайте... конфликти. Сделки-

те ще са трудни за водене, а договорите 

– за подписване. 

На 11-и се пазете от взимане на край-

ни решения както в любовта, така и па-

рите си.

6, 7, 8, 15, 16, 23, 24 и 25 септември ще 

са хармоничните ви дни – ще бъдете из-

пълнени с енергия и мотивация за дейст-

вие. 

От 7 до 29-и приключете със стари 

неща.

От 7-и до 20-и възобновете занемарени 

отношения.

„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 9 (139), 2009112

ов е н  (21.03 – 20.04)
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ЧУВСТВАТЕ СЕ СТАБИЛНИ Рабо-
тата ви върви и се чувствате уве-

рени. Обстоятелствата се подреждат 
така, че напредвате бавно и сигурно в 
сфери, които за хората около вас ще са 
труднодостъпни. Ще можете да окажете 
морална и материална подкрепа на своите 
близки и колеги и това ще ви направи 
щастливи и мотивирани, че вървите в 
правилната посока. 

В ЛЮБОВТА ще претърпите малки 
неуспехи, но след 20-и ви потръгва в 

тази сфера. Дотогава не бива да предявя-
вате прекалено големи претенции към ин-
тимния си партньор, защото със сигур-
ност ще получите отказ. Склонни сте да 
проявявате ревност и мнителност, макар 
да нямате основания за това. Бъдете най-
внимателни на 11-и – старайте се да не 
преувеличавате онова, което ви се случва 
в личните отношения.

НАПРЕЖЕНИЕ, ПРИЧИНЕНО ОТ 

БЛИЗКИ ПРИЯТЕЛИ ще изпитате 
през първите три дни на септември. Какво-
то и да вършите,  го правете максимал-

но самостоятелно. Така ще си спестите 
неприятностите. 

НОВИ ИНИЦИАТИВИ На 4-ти се 
стабилизирате. Денят е подходящ за 

стартиране на нови инициативи. До 7-и е 
хубаво да направите поне една крачка на-
пред и да започнете нещо ново. От 1-ви 
до 7-и периодът е подходящ за започване 
на нова работа. След 7-и на главата ви ще 
се струпат много неотложни ангажимен-
ти. Не ги пренебрегвайте, а действайте. 

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ очаквайте 
на 9-и и/или на 10-и – най-вероятно от 

сделки или приключени проекти. Веднага 
си върнете дълговете, а останалото заде-
лете за инвестиции, които е добре да на-
правите след 29-и. 

ХАРМОНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО 12-и 
и 14-и ще са относително спокойни 

дни, в които ще може да се погрижите за 
хармоничните семейни отношения. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ До 23-
ти много неща, особено в служебно и 

здравословно отношение, ще се развият 
положително. 

СМЯНА НА РАБОТАТА Ако искате 
това, можете да го направите след 

18-и. В този период много Телци ще успе-
ят да променят живота си към по-до-

бро. 
ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ В ЛЮБОВТА 

И НАПРЕЖЕНИЕ В РАБОТАТА На 
20-и Венера (управляващата ви планета) 
навлиза в знака на Дева и веднага ви пра-
ви по-убедителни, аргументирани и магне-
тични. Използвайте чара си, за да наложи-
те изискванията към партньора си. На 21-
ви ви очакват приятни изненади в любо-
вта и напрежение в работата. В живота 
ви се появява влиятелна авторитетна 
личност, която ще ви помогне много. Ще 
се почувствате защитени и обичани. На-
преженията в работата ще са породени 
заради конкуренция с колеги. 

УМОРЕНИ И ИЗНЕРВЕНИ ще се 
чувствате на 28-и, 29-и и 30-и. Не 

споделяйте нищо през тези дни – нито за 
добро, нито за лошо.

ЗДРАВЕ Периодът от 1-ви до 23-ти е 
много подходящ за провеждане на ле-

чебни процедури и за стартиране на здра-
вословен начин на живот. Съветвам ви да 
стартирате детоксикираща диета, особе-
но ако не сте вегетарианци. Намалете 
консумацията на месо и мазни храни. Ор-
ганизмът ви има нужда от растителна 
храна. На 17-и и 18-и можете да се подло-
жите на разтоварваща диета, като вклю-
чите много грозде и ябълки в менюто си. 
Това рязко ще подобри работоспособност-
та ви. Освен за своето здраве сега тряб-
ва да се погрижите и за здравето на сво-
ите близки хора. Това ще е много подхо-
дящ период да се сближите с близките си 
роднини, които се нуждаят от подкрепа 
и разбиране. В този период няма да се 
дразните от това, че ще отделяте за 
тях от времето и парите си. 

Два трудни дни
ви очакват на 15-и и на 16-и (но особено 

на 15-и!). Пазете се от заблуди, измами и 

кражби! Най-трудно ще преживеете евен-

туална изневяра на любимия човек. Не бъ-

дете резки и крайни, изчакайте да се успо-

коите и чак тогава си изяснявайте отно-

шенията с него. На 15-и са вероятни сил-

ни алергични реакции към храни и лекар-

ства.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 3-ти се постарайте да сте 

по-самостоятелни, ще имате напрежения 

от приятели.

На 9-и и 10-и очаквайте добри финансови 

постъпления. Върнете си дълговете!

На 15-и се пазете се от заблуди и краж-

би. 

На 18-и моментът е подходящ да тръг-

нете в нова посока, особено ако става 

дума за работата.

От 1-ви до 23-ти периодът е чудесен за 

укрепване на здравето. Съветвам ви да 

се подложите на прочистваща диета на 
17-и и 18-и.

ПО-СТРАСТНО ГОТВЕНЕ

НЕКА БЪДЕМ ЗВЕЗДИ В КУХНЯТА

Когато поканите гости в дома си, сцена е вашата собствена кухня. Готови ли сте 
да бъдете звездата на вечерта? 
Ако поставите своето представление в кубински стил, се пригответе за салса, 
мохито и  вечеря с латиноамерикански вкусове и подправки. Облечете най-краси-
вата си салса рокля, сложете обувки с висок ток и поставете цветя в косите.
Останалото е бял ром, лайм и листа мента, декорация от бананови листа и много 
свещи, „полети“ със записи от музикалната златна ера на Куба.
Това са част от препоръките, които ще откриете на сайта Dinner Еxplorer – до-
машния съветник, който ви препоръчва рецепти, питиета, музика, облекло и де-
корация. За незабравими мигове, в които звездата сте вие.
Домашният помощник, без който това няма да е възможно, е новата фурна на 
Electrolux Inspiro. Домакините могат спокойно да се разхождат из кухнята, без да се 
притесняват за нищо. Фурната наблюдава храната, като настройва времето и 
температурата, и я приготвя така, както сте свикнали да се получава всеки път. 

Бела, брой 9 (139), 2009 113
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ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ НАПРЕГНАТИ 

И НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ през по-голя-
мата част от месеца. Трудно ще изразя-
вате емоциите си, а като го направите, 
ще срещате неразбиране или дори агресия. 
Не допускайте да загубите радостта от 
живота и да я замените със страх и чув-
ство на несигурност. За жалост романти-
ката, удоволствията и усещането за праз-
ник ще бъдат много далеч от вас през по-
вечето дни от месеца. Проблемите ви ще 
идват от любимите ви хора и от децата 
ви. Колкото и да се стараете, няма да ус-
пеете да балансирате и с работата, и с 
чувствата. Романтичните срещи и флир-
тове ще ви носят по-скоро проблеми и за-
това е по-добре да не флиртувате. Тази 
тенденция ще се задържи до 23-ти, но и 
след това любовните ви отношения ще са 
напрегнати и уязвими. Ако искате да за-
пазите баланса, ще се наложи да бъдете 
по-съпричастни с интимния си партньор и 
да му обръщате повече внимание. Дотога-
ва избягвайте конфликтите и изясняване-
то на отношенията с него и с децата. 
Близките ви ще изискват от вас повече, 
отколкото можете да им дадете. 

АКО РАБОТИТЕ ТВОРЧЕСКА ПРО-

ФЕСИЯ, ви съветвам до 23-ти да не 
предприемате нищо ново, а да се опитате 
да утвърдите вече постигнатото. Едва в 
края на месеца ще почувствате творческо 
вдъхновение и желание да създадете нещо 
ново. 

ВСЕ ПАК МЕСЕЦЪТ ЗАПОЧВА ДО-

БРЕ По възможност изтеглете по-ва-
жната работа за вършене преди 7-и. От 
1-ви до 3-ти ви препоръчвам да приключи-
те с най-важните си ангажименти. Дните 
са подходящи за съвместни инициативи с 
приятели. Ще получите неочаквана подкре-
па и стимул от тяхна страна. Приемете 
нови предложения за работа или бизнес. 
Ако учите нещо, е много важно да си уре-
дите документите и да се явите на всич-
ки изпити, дори и да не се чувствате 
подготвени. Ще имате късмет. 

ЕМОЦИОНАЛЕН СРИВ очаквайте 
на 3-ти вечерта. Има опасност от 

скандали. Твърде е възможно да изречете 
неща, които не мислите и за които после 

ще съжалявате. Преумора и разочарования 
в личния ви живот ще вгорчат и следва-
щите два дни. На 4-ти е пълнолунието, 
което допълнително ще натовари психика-
та. Обземат ви неоснователни страхове. 
Обиждате се от всичко. 

УРЕЖДАТЕ ЕДНО ПЪТУВАНЕ На 

11-и и 12-и успявате да уредите 
едно пътуване или някакви документи, 
които ще са ви в от голяма полза в бъ-
деще. Това са дни на оптимизъм. Ще ви 
върви. 

ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА ГОЛЕМИ ПРО-

МЕНИ на 15-и. Те може да се случат 
в живота на най-близките ви хора, но ще 
ви засегнат индиректно. Няма да може 
да ги предвидите, защото ще са изненад-
ващи, бързи, но и обновяващи. Мобилизи-
райте се максимално да посрещнете но-
волунието в Дева на 17-и и 18-и, защото 
тогава ще се почувствате много слаби и 
разколебани. Имунната ви защита също е 
слаба. Може да допуснете големи грешки, 
затова се въздържайте от вземане на ва-
жни решения. На 17-и ще се чувствате 
притиснати от трудни обстоятелства, 
които ще изискват вашата лична тран-
сформация. Вероятно ще трябва да пое-
мете някаква отговорност, която до 
този момент грижливо отбягвахте. Но 
съдбата ще е благосклонна и на 19-и и 
20-и вече си възвръщате формата и си-
лите. Останете с любимите си хора през 
тези два дни и споделете с тях бъдещи-
те си намерения. 

ПОСЛЕДНО ИЗПИТАНИЕ На 23-ти 
ще ви изненадат неочаквани обрати. 

В последния момент може да пропадне 
сделка или да се объркат документи. 
След 24-ти започвате да мислите по-оп-
тимистично. 

BRUNO BANANI PURE WOMAN 
ЗА БОГИНИ

Божествен аромат с дяволити нотки. Изя-
щен и палав. Също като теб.
Тя прилича на ангел, но е напълно земна. Тя 
е малко дяволита, но само се забавлява. Тя е 
секси, защото е игрива. Тя е вдъхновението 
за Bruno Banani PURE WOMAN. Непресторе-
но истинска, самоуверена и малко иронич-
на, защото да бъдеш жена, е удоволствие с 
много страни.
Bruno Banani PURE WOMAN не е за примадо-
ни, кукли барби, девойки в беда или малки 
мис Съвършенство. Не е за лесно плашливи-
те или тези със слаби сърца. Той е за жени с 

кръшен смях, чувство за ирония и здрав апе-
тит за живот. Той е едновременно безгриж-
но сладък и греховно весел. Топнотките се 
промъкват тайно, като заслепяваща екс-
плозия от фрезия с акцент от модерен смел 
акорд от касис и зелена мандарина. Не оби-
чаш ли просто нещата да започват?
Дълбоко в сърцето на аромата стои сме-
сица от циклама, божур и екзотичен акорд 
от манго – истински женствен, със сочен 
вкус на забранен плод, който ще те напра-
ви вкусна. И за финал – чиста сурова топли-
на. Дървесни нотки създават среда за дъл-
боката мекота на амбрa и последната слад-
ка продължителна капка ванилия. Нежен, но 
енигматичен и пълен с характер.

Ретрограден Меркурий
Лошото ви настроение и тежкият ви пе-

риод от 3-ти до 29-и ще се дължат на 

ретроградния Меркурий, който е вашата 

управляваща планета. Заедно с Девите 

вие сте най-потърпевши от това. Дано 

вашият партньор или колега не е Дева, за-

щото взаимно ще се дразните и ще се 

чувствате зле и неудовлетворени. Хуба-

вото през този месец е, че ще успеете да 

видите всичките си слаби места и да взе-

мете решителни мерки за компенсиране-

то им. Хора и ситуации ще се съчетаят в 

такава напрегната комбинация, че ще ви-

дите веднага своите грешки. Няма да ви е 

приятно, но важното е, че ще успеете да 

се „поправите“ навреме.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 

От 1-ви до 3-ти е препоръчително да 

работите с приятели в екип. Приемайте 

всички новите предложения, без да се за-

мисляте. Перспективни ще са за вас.

На 3-ти вечерта не допускайте да се 

скарате с никого!

На 17-и и 18-и ще се чувствате угриже-

ни. Имунната ви система е слаба. Внима-

вайте да не се разболеете.

На 22-ри и 23-ти проявете дисципли-

на и упорство. Проверявайте внимателно 

всички документи, които подписвате.

АРОМАТ ЗА НЕЯ
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УЮТНО И БЕЗОПАСНО ще се 
чувствате през този месец, особено 

ако намерите възможност да се задържа-
те повече време вкъщи. Някои от вас ще 
се заемат с правене на ремонт, но това 
няма да ги натовари, а напротив – ще ги 
разтовари. За ремонтни дейности е под-

ходящ периодът от 7-и до 29-и. 

 
ПРИКЛЮЧЕТЕ ЗАПОЧНАТАТА 

ПРЕЗ МИНАЛИЯ МЕСЕЦ РАБОТА 
Марс – планетата на амбицията, волята 
и действието, се намира във вашия знак 
и ви дава чудесна мотивация за действие. 
Само трябва да внимавате как точно уп-
равлявате тази енергия, за да не избухне 
неконтролируемо и да станете сприхави и 
заядливи. Ако имате частен бизнес, разчи-
тайте, че у вас ще се събуди състезател-
ният дух, който ще ви помогне да се из-
мъкнете от летния застой в бизнеса. Оп-
итайте се да канализирате максимално ва-
шата работоспособност и да свършите 
по-важните нови неща до 7-и. 

 
ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ПОДПИСВА-

НЕ НА ДОКУМЕНТИ И СКЛЮЧВА-

НЕ НА ВАЖНИ СДЕЛКИ от 7-и до 29-и и 
особено от 7-и до 18-и, когато Меркурий е 
ретрограден и се намира в нехармоничния 
ви знак Везни. Това много ще затормозява 
деловата ви работа. 

 
ПЪЛНОЛУНИЕТО В РИБИ на 4-ти и 
на 5-и ще ви донесе приятни изнена-

ди и ще напълни с радост къщата ви. Оч-
аквайте реални резултати от добре свър-
шена работа, добри финансови постъпле-
ния и радостни новини от родители и 
деца. 

 
НЕ СЕ НАПРЯГАЙТЕ на 6-и и 7-и, за-
щото само ще си навлечете нечий 

гняв. Не пресилвайте нещата, оставете 
ги на техния естествен ход. В следващи-
те два дни очаквайте по-стабилни дохо-
ди. Добре е да заделите по-голямата част 
за дома си – сега всичко, което отдели-
те и наречете за дома и семейството, 
ще ви носи много късмет. Но само отде-
лете парите, а не ги харчете. Пазарувай-

те, след като Меркурий се „обърне“ в ди-
ректна посока, а това ще стане едва 
след 29-и. Иначе придобитите вещи могат 
да се окажат със скрит дефект или пък 
е твърде възможно да ги купите на неиз-
годна цена. Но ретроградният Меркурий 
има и едно много добро „свойство“ – дава 
ви уникалния шанс да се върнете симво-
лично назад и да довършите отдавна за-
почната работа или да доизкусурите ня-
какви дефекти. 

 
ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 
На 11-и ще се почувствате прити-

снати от обстоятелства, над които ня-
мате никаква власт. Каквото се задви-
жи тогава, ще се развие на 13-и и 14-и 
или на 19-и и 20-и. Много е вероятно да 
се наложи да направите няколко крачки 
назад в името на бъдещето. 17-и и 18-и 
са много пречистващи дни за вас. Ще се 
почувствате сигурни с вашия интимен 
партньор и с роднините. Тогава реално 
ще видите кой наистина ви съчувства и 
обича. Поставете началото на нови, по-
сърдечни отношения у дома, базирани на 
взаимното споделяне и закрила. Рядко се 
преживяват такива моменти на откро-
вение, затова е добре да не пропуснете 
момента. 

 
С НАВЛИЗАНЕ НА СЛЪНЦЕТО ВЪВ 

ВЕЗНИ част от хармонията във и 
около вас се изпарява и работата започва 
да ви затрупва. На дневен ред излизат и 
неразбории в личния ви живот. Не е вре-
ме за изневери или смяна на партньора – 
само проблеми ще си навлечете. Най-труд-
ните дни за периода са 26-и и 27-и. Не 
смесвайте работата с личния живот, ако 
можете. Ще си изпатите накрая от 
това. 

ЗЛАТО ЗА НЕЯ

Хармония в дома
Подобрявате отношенията си с родите-

лите. Мнозина от вас точно сега ще по-

лучат наследствени имоти или изгодни 

предложения за покупко-продажба на не-

движими имоти. Съветвам ви точно сега 

да се нанесете в ново жилище. За много 

Раци това ще е интересен период на връ-

щане към миналото чрез мили спомени, 

стари семейни снимки и ценни вещи. Сега 

можете да организирате семейни и ро-

дови срещи или да организирате семейни 

тържества, които ще протекат на ниво. 

Интуицията ви сега е много силна и мно-

го добре ще можете да преценявате кое е 

важно в живота ви и как точно да го запа-

зите. Интересът ви към окултното ще е 

засилен и ще имате склонност да изслед-

вате своето „аз“. Някои Раци ще пожела-

ят да се самоизолират, за да се заредят с 

нови сили. Не прекалявайте обаче със са-

моизолацията, за да не се превърнете по 

неволя в отшелници.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ   

На 4-ти и 5-и получавате радостни но-

вини и придобивки.

На 17-и и 18-и поставете ново начало в 

отношенията си с близките.

След 23-ти навлизате в напрегнат пе-

риод.

Периодът от 7-и до 29-и е подходящ за 

ремонтни дейности. Съветвам ви точно 

сега да се нанесете в ново жилище, ако 

сте планирали такава промяна.

ЗЛАТНАТА СЕРИЯ НА ETRE BELLE

Златото е подарък за специалното, което носи у себе си вся-
ка жена.
Продуктите на ЕTRE BELLE са съблазнително елегантни, лук-
созни и с благородно излъчване. В тях са съчетани постижения-
та на съвременната козметология с древните познания за зла-
тото. В козметиката на ЕTRE BELLE златото е комбинирано 
с още активни съставки с цел да се постигне по-добър подмла-
дяващ ефект. 
Продуктите от „Златната серия с хайвер“ подобряват жиз-
нената енергия на кожата, придават є свеж вид, предотвра-
тяват дехидратирането, стимулират енергийната обмяна, 
поддържат еластичността є, осигуряват є високоефектив-
на защита от слънцето. Активните съставки в тях стимули-
рат синтеза на колаген, благодарение на което кожата се стя-

га в дълбочина, а дълбочината на бръчките по нея значително 
намалява. Хайверът стимулира междуклетъчните връзки и по-
добрява механизма на регенерация. 
Серията включва: почистващо мляко, тоник, гел с 24-часово 
въздействие, дневен крем, нощен крем, два вида серуми, крем 
за очи и крем за деколте и шия. 
Всички продукти от серията съ-
държат 22-каратово злато, екс-
тракт от хайвер, дермаксил, 
матриксил, аргинин и др. 
„Златна серия с хайвер“ ви гара-
нитера интензивно овлажнява-
не, стягане на тъканите, повиша-
ване на жизнеността, свежест и 
младежко излъчване, представени 
в луксозна и елегантна опаковка.
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МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ, за да компен-
сирате липсата на енергия и угриже-

ността, които ще ви „сполетят“ от 1-ви 
до 18-и. Този период няма да е благоприя-
тен за вас, защото ще ви затрупат и слу-
жебни, и лични проблеми накуп. Това окон-
чателно ще ви изтощи. Усещането за 
умора и вътрешна опустошеност ще си 
го създавате сами в стремежа си да се 
справите с всичко накуп и веднага. Съвет-
вам ви да зарежете незабавно всички не-
реалистични планове и желания! Ако про-
дължавате в това натоварено темпо, има 
опасност да навредите на здравето си. Не 
губете време в преживяване на отрица-
телни емоции. Фокусирайте се върху хуба-
вото, което вече сте постигнали, а не 
върху това, което не сте все още. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯ-

ВАТЕ С ДРУГИТЕ от 1-ви до 3-ти. 

Това са дни на големи изпитания за егото 

ви, но пък случващото се ще ви помогне 

да натрупате положителен опит в пар-

тнирането. По пълнолуние на 4-ти и 5-и ви 

съветвам да се организирате максимално. 

Овладейте емоциите си и не отказвайте 

помощ в работата си. Дори сами я поис-

кайте.

ПЪРВИТЕ ДОБРИ ФИНАНСОВИ 

ПОСТЪПЛЕНИЯ получавате на 6-и и/

или на 7-и. До 9-и на обяд успявате да се 

справите с доста задачи и да сключите 

поне едно споразумение във ваша полза. С 

наближаването на новолунието на 18-и 

прогресивно трупате умора и ще се нало-

жи да си починете за няколко дни. 

ЗДРАВЕ Предразположените към сър-

дечносъдови заболявания да внимават, 

защото има опасност от нарушения на 

сърдечния ритъм по новолуние. Тогава мо-

гат да ви обезпокоят и болки в гръбнач-

ния стълб или стомашно-чревни колики. 

Не пренебрегвайте болежките, а веднага 

посетете лекар. Неблагоприятни и риско-

вани дни за здравето ви са 1, 2, 3, 8, 9, 10, 

17, 18, 21, 22, 28, 29 и 30 септември. Дните 

са лоши за вас не само в здравословно от-

ношение. Тогава ще имате и напрежения и 

трудности в личния живот и службата, 

както и много неотложни ангажименти. 

Съветвам ви по-важните дела да свърши-

те в дните от 4-ти до 7-и, на 16-и, както 

и от 23-ти до 27-и. 

ЛЮБОВ От 1-ви до 20-и Венера е в 

Лъв и това е чудесна новина. Разчи-

тайте по-често на чара си. 

БЪДЕТЕ НАЩРЕК 15-и е денят за 

разделяне с любовните заблуди. Ако 

се поддадете на заблудите, ще попаднете 

в нечии мрежи (най-вероятно в мрежите 

на някой от зодия Риби, Водолей, Скорпи-

он или Телец!). Те може да ви подведат 

съвсем несъзнателно, но впоследствие вие 

ще понесете негативните последици. 

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА След новолу-

нието на 18-и вече ще сте с няколко 

грижи по-малко и ще сте се ориентирали 

правилно в обстановката. Започвате сме-

ло да си подреждате нещата и да се под-

готвяте за по-хармоничния период, който 

настъпва от 23-ти нататък. Тогава тряб-

ва да се ориентирате повече към пътува-

не и общуване. Разширете кръга на хора-

та, с които общувате постоянно. Веро-

ятността да ви подскажат нови идеи и 

подходящи предложения за бъдещето е 

много голяма точно през периода от 23-

ти до 27-и включително. Подгответе то-

гава и нови трудови договори и споразу-

мения, които е добре да подпишете едва 

след 29-и (ако могат да ви изчакат, разби-

ра се).

Търсете помощ!
Хора от противоположния пол ще ви пома-

гат безвъзмездно. Преодолейте Лъвската 

си гордост и търсете помощ от околни-

те. Ще я получите с изключение на 11 сеп-

тември, когато мъжете Лъвове трябва да 

се пазят от по-млади жени, които подсъз-

нателно ще им попречат да се изявят.

В личните ви отношения ще чувствате 

разбирането и обичта на околните. Опи-

тайте се да анализирате кой какви чув-

ства изпитва към вас. Преценката ви ще 

е точна. Сега никак не е благоприятно да 

поддържате паразитни паралелни любовни 

връзки, защото те само ще „крадат“ от 

силите ви.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 18-и се пазете от енерги-

ен срив – не допускайте тревога и черног-

ледство да ви завладеят. Почивайте си 

повече. Оставайте повече насаме.

На 15-и се пазете от заблуди в любовта 

и в работата.

От 23-ти до 27-и е добре да пътувате 

и контактувате. Подгответе важни до-

кументи.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 28, 29 и 30 
септември са неблагоприятни и рискова-

ни дни за здравето ви. Очаквайте напре-

жение в личния живот и трудности в ра-

ботата. Съветвам ви по-важните дела да 

свършите в дните от 4-ти до 7-и, на 16-

и, както и от 23-ти до 27-и.

ЧИСТО И ИКОНОМИЧНО

Пестете енергия с...
...НОВИЯ SOMAT PERFECT LOW 
TEMPERATURE ACTIVATOR

„Хенкел“ представи новия Somat Perfect с функ-
ция Low Temperature Activator, която напълно ак-
тивира почистващите съставки още при 40 
°С. Това спестява 40% от разходите за елек-
тричество при намаляване на температура-
та на миене от 60 на 40 °C. 
Благодарение на специално патентован ката-
лизатор ключовите съставки като белина и 
ензими започват да действат още при 40 °С, 
като осигуряват перфектно измиване на съ-
довете. Новата подобрена формула на Somat 
Perfect се справя със загорялото по ръбовете на 

тенджерите, мазните петна по чиниите, за-
съхналата храна върху ножовете и вилиците 
и петната от скорбялата от картофи, ориз 
и спагети. Тя не само прави съдовете искрящо 
чисти, но и допринася за пестенето на елек-
троенергия. Изключително силната форму-
ла на препарата обезсмисля нуждата от пред-
варително накисване или изплакване на съдо-
вете. 
Somat Perfect с висока концентрация на ензи-
ма протеаза се справя с упоритите петна от 
жълтък, месо и мляко. Междувременно друг ен-
зим, наречен амилаза, започва да отстранява 
упоритите петна от скорбяла.
Somat Perfect с функция Low Temperature Activator се 
предлага в опаковки от 14, 28 или 56 таблетки.
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РЕШИТЕЛЕН МЕСЕЦ Дръжте се, 
мили Деви! Това е един от решител-

ните ви месеци за тази година. От про-
мените, които сега ще настъпят (а те 
ще засегнат вашата личност, възгледите 
ви за живота, партньорствата ви и 
дори външния ви вид), зависи бъдещето 
ви. Не се плашете от тези промени. 
Тази трансформация ще окаже благопри-
ятно влияние най-вече на отношенията 
ви с другите. 

ЗАВРЪЩАНЕ НА МИНАЛОТО Ще 
усетите, че в живота ви се връщат 

проблеми, мисли, чувства и ситуации, ко-
ито сте преодолели през  ноември 2008 г. 
и през февруари 2009 г. Днес от вас се 
иска да действате решително и смело, за 
да приключите веднъж завинаги с тези 
проблеми. Предупреждавам ви, за да се 
подготвите психически за връщането на 
тези теми в живота ви. Едно от най-ху-
бавите неща, които ще ви се случат по 
време на трансформационния ви период, е 
чувството за свобода и лекота, което 
ще изпитате. Благодарение на него ще 
реализирате много смели решения. 

ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА ЕНЕРГИЧ-

НО И С ЖЕЛАНИЕ Дните от 1-ви 
до 3-ти ще са успешни за вас,особено ако 
работите в екип. Пълнолунието на 4-ти 
ще ви докара емоционални изблици. Въз-
държайте се от спонтанни реакции, не-
зависимо какво се случва.
На 7-и в живота ви вече започват да се 
връщат старите теми, за които споме-
нах по-горе. Ще се наложи да решавате 
стари проблеми, които много ви тежат, 
но ще се справите. Много тонизирани 
и радостни ще се почувствате на 8-и и 
9-и, когато най-сетне получавате доста-

тъчно пари. 
ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ В КАКВА ПОСОКА 

ДА ТРЪГНЕТЕ в живота си на 15-и. 
Щом го разберете, действайте. Имате 
само три дни за размисъл след този ден 
и на новолуние (на 18-и) ще трябва да 
вземете окончателни решения.

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ ЗА РАБОТА 
И в службата ви предстои да се 

разделите със старото и да посрещнете 
новото. Пригответе се да стъпите на 
нов път, който ще ви изведе на много 
по-добри позиции в бъдеще. Не се разпи-
лявайте в подробности и доизкусурява-
ния, дошло е време да се действа много 
по-мащабно и смело.

ЗА ЛЮБОВ И РОМАНТИКА ЩЕ 

МИСЛИТЕ В КРАЯ НА МЕСЕЦА То-
гава Венера влиза в знака Дева и хармо-
низира връзките ви. След 23-ти темпото 
на събитията се успокоява и на 26-и и 
27-и вече сте готови да приемете с 
триумф първите си победи. Позволете 
си да сте щастливи – напълно, отпусне-
те се и се насладете на тези щастливи 
мигове. Не забравяйте да благодарите на 
съдбата! Сега получавате всичко онова, 
за което толкова дълго мечтаете и се 
трудите.  

ТРЪГВАТЕ ПО НОВ ПЪТ След 29-и 
вашата управляваща планета Мерку-

рий тръгва в директна посока и ви по-
вежда победно по вашият нов път. В це-
лия този забързан и напрегнат месец не 
трябва да забравяте и за своето здраве. 
Непременно си осигурявайте достатъчно 
сън, правете гимнастика, ходете много 
пеша и се самомасажирайте. 

Съдбовен 
житейски завой
В голяма степен от вас ще зависи в как-

ва посока ще завие животът ви след 29 

октомври, когато Сатурн – планетата 

на изпитанията и кармата, на опита и на 

взетите житейски изпити – най-сетне 

ще напусне вашия знак и ще се заеме да 

„възпитава“ Везните. Дотогава вие имате 

още два месеца, в които можете да пред-

начертаете бъдещето си. Изправени сте 

пред дилема – или да се съобразите с об-

стоятелствата, да се вживеете в ролята 

на жертва и да оставите другите да ре-

шават вместо вас, или най-сетне да зая-

вите пред звездите какво точно искате 

от живота. Сериозно струпване на плане-

ти във вашия знак ще има на 15-и. Това ще 

е титанична битка между Сатурн и Уран 

– битката между старото и новото, бит-

ката между инерцията и застоя и прогре-

сивното ви развитие. От тези планетни 

конфигурации ще бъдат засегнати Риби-

те, Стрелците и Близнаците, но най-по-

търпевши ще бъдат Девите. Това, което 

ще се случи, ще бъде също част от голя-

мата ви личностна трансформации, коя-

то тече от две години и половина насам. 

Ако в близкото ви обкръжение има хора от 

тези зодии, ще ви е трудно да общувате 

с тях, но пък и взаимно ще си помагате в 

усвояването на кармичните уроци.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ   

На 4-ти сдържайте повече емоциите си.

На 15-и очаквайте да ви се случат най-

вълнуващите и най-силни събития за този 

месец.

На 18-и вземете вашите окончател-

ни решения за промяна и тръгване по нов 

път на развитие.

НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА SILAN

Няма нищо по-хубаво от свежия аромат на току-що изпрана риза за добро начало на деня. Раз-
очароващо е, когато ароматът на изпраните дрехи изчезва почти веднага след обличането. 
С новия Silan Perfume Pearls от „Хенкел“ вече е възможно да задържите свежестта на прането 
с дни. 
Новият Silan Perfume Pearls съдържа уникални микрокапсули, които остават в тъканите по 
време на пране. Щом дрехите изсъхнат, всеки път, когато ги докосвате, ароматът, заключен 
в малките парфюмни перли, се освобождава и вие усещате уханието на Silan отново и отново.
По време на тестове бе доказано, че потребителите са изключително удовлетворени от 
интензивния аромат на Silan Perfume Pearls, който се излъчва от дрехите по време на гладене и 
носене. Дрехите не само са меки и приятни на допир, но и ухаят свежо ден след ден. 
Silan Perfume Pearls се предлага както в класическата, така и в Aromatherapy серията омекоти-
тели, разкривайки ново измерениe в свежестта на Silan. 

ОЩЕ ПОВЕЧЕ СВЕЖЕСТ
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ПРЕДСТОЯТ ВИ СЕРОИЗНО ПРО-

МЕНИ през следващите два месеца, 

но сега сте още едва в преддверието на 

трансформационния период. Темпото на 

живота ще се сменя постоянно – от 

едната крайност в другата, от фундамен-

тални новости и промени до пълен за-

стой. Но каквото и да ви се случва или 

да не ви се случва, запомнете, че всичко 

сега има смисъл! Не се напрягайте да уп-

равлявате реалността. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА СВЪРШИТЕ 

ВСИЧКО В РАБОТАТА до 7-и. Дото-

гава ще имате много хубав импулс. Мно-

зина от вас ще завържат ценни приятел-

ства (особено през периода от 1-ви до 

3-ти). На 3-ти обаче трябва да сте мно-

го тактични и внимателни, защото само 

една дума, казана не на място от ваша 

страна, може да обърне цялата ситуация 

срещу вас. Не ви съветвам да общувате 

въобще с избухливи хора, които имат ха-

плив език. Периодът от 1-ви до 7-и ще е 

зареден с добронамереност – обадете се 

на стари приятели. Ако някой ви поиска 

помощ, окажете му я. Ще срещнете хора, 

които ще ви заинтригуват с богатата си 

духовност. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ в отношени-

ята си на 11-и и 15-и, когато ще сте 

уязвими и раними. На 11-и внимавайте 

пред кого споделяте намеренията си и от 

кого искате помощ и съдействие, защото, 

вместо да ви помогнат, могат сериозно 

да ви навредят. На 15-и сте много подат-

ливи на заблуди в любовта. Някой ще ви 

гледа в очите и ще ви излъже. Проверя-

вайте всяка информация или предложение, 

което получите, по два пъти. 

ВРЕМЕ ЗА РЕЛАКСИРАНЕ На 19-и и 

20-и имате прекрасна възможност да 

релаксирате на приятно място с любими 

хора. Пътувайте и променете поне за 

малко ежедневието си. Отношенията ви 

с любимия човек се хармонизират.

АКТИВЕН ПЕРИОД Постарайте се 

да сте приключили с анализите до 23-

ти, защото с навлизането на Слънцето 

във вашия знак започвате много активен 

период и вече трябва да сте напълно на-

ясно със ситуацията. До 25-и трябва да 

се осъществили контактите и да сте на-

мерили хората, които са ви нужни. Много 

подходящи дни за събиране на информация 

са 23-ти, 24-ти и 25-и. След това се от-

дръпнете временно от „сцената“. 

НЕ СЕ КАРАЙТЕ С НИКОГО На 26-и 

и 27-и се постарайте да не губите 

сили в препирни с вашите родители или с 

по-възрастни партньори. Полемиката ще е 

безсмислена – само ще загубите силите 

си, които ще ви потрябват много след 

14.00 ч. на 28-и. Тогава ви съветвам да пре-

одолеете всички пречки по пътя си, как-

то и инерцията, и да направите всичко 

възможно да сте там, където най-добре 

ще проличат вашите знания и умения. И 

където ще ви оценят по достойнство, ес-

тествено. 

В КРАЯ НА МЕСЕЦА 28-и, 29-и и 30-и 

са подходящи дни за трасиране на 

пътя, по който искате да вървите, за 

провеждане на предварителни срещи и раз-

говори, за подготвяне на договори (но 

нека подписването им да стане след 29-

и!). Едва след 29-и е добре наистина да 

стартирате новите неща в работата си. 

Сега вие сте на ход, някой от зодия Во-

долей много ще ви помогне със своя опти-

мизъм и широк размах на действие. 

Не е момент 
за активни действия 
Сега по-скоро е време за самоанализ. 

Даже е задължително да се самоанализи-

рате! Сега сте във фазата, в която съ-

бирате всичко налично – знания, умения, 

работа, приятели, връзки – и преценява-

те какво да вземете със себе си в бъдеще 

и какво да оставите в миналото. Много 

е важно от 1-ви до 23-ти да се усамотя-

вате поне по час на ден, за да мислите за 

себе си и за това, какво искате. Така ще 

се зареждате и с така необходимата ви 

енергия. За осъществяване на процеса на 

анализ ще ви помогне ретроградната фаза 

на Меркурий от 7-и до 18-и, който тогава 

минава през вашия знак. Ще имате изклю-

чителния шанс да поправите стари греш-

ки, пропуски и недоразумения в личните и 

служебните си отношения.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 На 1-ви, 2-ри и 3-ти ще завържете цен-

ни приятелства.

 От 7-и до 18-и се постарайте да опра-

вите занемарени отношения. 

 От 7-и до 29-и довършете започнатото 

и задължително си изплатете дълговете.

 След 23-ти навлизате в активен пери-

од. Действайте и се раздавайте без ос-

татък. 

 Чак след 29-и обаче ви съветвам да 

стартирате нови неща в живота си. До 

тази дата е добре само да ги планирате.

ОЩЕ ПО-ПЕРФЕКТЕН ТЕН

ТЕЧНИЯТ ФОН ДЬО ТЕН COLOUR COPY NUDE PERFECTION

е новият фон дьо тен на Deborah, който перфектно се адаптира цветово към всеки нюанс на ко-
жата и прави тена є съвършен. Високотехнологичната формула на продукта съдържа активен 
биомимичен комплекс Perfection Peptide P3, който представлява комбинация от растителни пеп-
тиди, обединени в един комплекс. Биомимичната формула има за цел да успокоява кожата, да ре-
лаксира лицевата мускулатура, да намалява дълбочината на мимическите линии. Във формулата 
на продукта се съдържат фоточастици, които отразяват светлината, както и витаминозен 
коктейл, който стимулира клетъчната регенерация чрез нежен и деликатен пилинг и подсилва 
блясъка и жизнеността на кожата, като премахва следите от умора. 
Крайният ефект е по-сияйна, по-здрава, по-гладка, релаксирана и балансирана кожа. 
COLOUR COPY Nude Perfection съдържа слънцезащитен фактор 15, който предпазва кожата от 
вредното влияние на слънчевите лъчи и от агресията на околната среда.
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СИЛНИ И АДЕКВАТНИ СТЕ Прели-
вате от енергия. Марс в Рак ви за-

режда с желание да изразите себе си по 

най-добрия начин. Сега безрезервно може-
те да разчитате на интуицията си – тя 
ще ви показва правилния път. 

БЕЗ ЛЮБОВНИ ЖЕЛАНИЯ, МОЛЯ! 
От 1-ви до 23-ти получавате благо-

приятна възможност да промените свои-
те желания и намерения. Само дето же-
ланията не трябва да са в сферата на 
любовта. Тези сега няма да ви се изпъл-
няват от звездите! Планетата на любо-
вта Венера ви гледа в напрегнат аспект 
от знака на Лъва и ви кара да се чувст-
вате неразбрани, а на моменти и много 
гневни. 

ТРУДНОСТИ И ПРИТЕСНЕНИЯ 
Въпреки добрия тонус, с който за-

почвате месеца, ще си имате своите 
трудности и притеснения. Например още 
на 1-ви и 2-ри ще се наложи да действа-
те хладнокръвно, когато приятели от-
правят към вас неоснователни упреци. На 
8-и и 9-и не пилейте парите си за излиш-
ни покупки. Не взимайте заеми! 

КОНЦЕНТРИРАНИ И РЕШИТЕЛНИ 

СТЕ от 8-и до 16-и. Интуитивно ще 
почувствате, че имате голяма нужда от 
промяна. Периодът е малко опасен, защо-
то има риск да станете прекалено мни-
телни. Бъдете по-внимателни, особено 
ако решите да приключвате някакви от-
ношения. Внимавайте какво точно казва-
те и винаги се питайте дали наистина 
имате основание да уязвявате и упреква-
те околните. Не се старайте точно сега 
да разчиствате сметките си с някого, 
защото това ще доведе до усложнения. 
Най-опасни в това отношение ще са 8, 
9, 15 и 16 септември. 

НОВОЛУНИЕТО на 18-и ще ви до-
несе поне една приятна вест от 

приятел. Ще се сбъдне поне едно ваше 
желание, което ще ви зареди с хубав им-
пулс. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ УВЕРЕНИ И СПО-

КОЙНИ на 21-ви и 22-ри. Свършвате 
огромно количество изостанала работа, 
свързвате се с подходящите хора, напре-
жението в личния ви живот намалява и 
нова любов дори се задава на хоризонта. 
На 21-ви има вероятност да хлътнете 
здраво до уши, особено ако новопоявили-
ят се обект е Дева или Козирог. Чув-
ството ще е силно и трайно и дано 
това се окаже вашият човек! 

УМОРА И АПАТИЯ След 23-ти ся-
каш попадате в зоната на здрача. 

Чувствате умора и апатия и почти 
нищо няма да е в състояние да ви изва-
ди от това ви настроение. Но вие има-
те нужда от малко отдръпване и от-
шелничество. Само не прекалявайте, за-
щото Скорпионът обича да дълбае навъ-
тре в себе си, да вади оттам най-труд-
ните и мъчителни спомени и от минало-
то и да ги анализира и преживява отно-
во. По-добре се усамотете и вършете 
нещо, което изисква творчество. Всеки 
акт на благотворителност от ваша 
страна, макар и символичен, ще ви вдъ-
хне сила и енергия, ще подобри настрое-
нието ви и чувството ви за значимост. 

БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ на 28-и 
и 30-и – тези дни ще ви изненадат 

с примамващи изкушения, но ви съветвам 
да проверявате всичко, което ви предла-
гат. Има голям риск да загубите добри-
те си позиции, ако се поддадете на из-
кушенията. 

Не пилейте енергията 
си в глупости
До 20-и ще усещате силна неудовлетво-

реност в личните си и интимните връз-

ки. Някои от вас много ще се депресират 

на тази тема и ще решат да компенсират 

с кратковременни и рисковани връзки, как-

то и с глупави флиртове. Съветът ми е да 

не си губите времето и да не разпилява-

те силната си Скорпионска енергия, а да 

се опитате да я трансформирате в дру-

ги направления – например в бизнес, твор-

чество или групови и съвместни проекти 

с приятели или единомишленици. Ще има-

те голям успех, ако се включите в някак-

ва обществена дейност. Мнозина от вас 

ще получат покани и предложения от не-

формални организации, асоциации, партии, 

клубове и други колективни групи. Изоб-

що не се колебайте да ги приемете, осо-

бено ако това се случи в дните около пъл-

нолунието в Риби на 4-ти и 5-и. Придоби-

тата сега популярност и осъществените 

контакти ще са ви от изключително голя-

ма полза. Хората, които сега ще влязат в 

живота ви, след време ще играят ключова 

роля в него.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 

 На 4-ти и 5-и ставате много популярни. 

Нови хора влизат в живота ви.

 На 21-ви има голяма вероятност да пре-

живеете любов от пръв поглед, особе-

но ако новопоявилият се обект е Дева или 

Козирог.

 След 23-ти се потапяте във вътрешния 

си свят. Не допускайте обаче депресията 

да ви завладее. Борете се със зъби и но-

кти с нея.

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“
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„КЪРВАВ ЛАБИРИНТ“

Поредният ужасяващ и майсторски изграден психо-
логически трилър на шотландката Вал Макдърмид, 
в който се завръщат главен инспектор Карол Джор-
дан и профайлърът Тони Хил.
Един малък град в Северна Англия потъва в тра-
ур. След неразбираемото убийство на звездата на 
градския футболен отбор жестока експлозия поч-
ти унищожава футболния стадион и взима десет-
ки жертви.
Дали кръвопролитието е дело на терористи, дали 
става дума за лично отмъщение на безумец, или за 
нещо още по-зловещо?
На този въпрос трябва да отговори главен инспек-
тор Карол Джордан, водейки разследването въпреки 

постоянните си конфликти с тайните служби, под-
помагана единствено от своя приятел доктор Тони 
Хил – блестящ профайлър, но прикован на легло. Но 
дори връзката на Карол и Тони е подложена на теж-
ки изпитания – докато се доберат до развръзката, 
те ще трябва да се изправят пред въпроси, какви-
то досега не са се осмелявали да си зададат, да погле-
днат в най-черните дълбини на човешката душа, за 
да открият образа на убиеца, който въображението 
отказва да приеме...

„Изключете си телефона, заключете външната 
врата и се подгответе да изчетете книгата на 
един дъх.“                
„Гардиън“

Tърсете на книжния пазар 
от издателство „Еднорог“
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ФОКУСЪТ НА МЕСЕЦА е изцяло 

преместен в сферата на вашата ка-

риера. Дори и да не сте от най-амбициоз-

ните, ще бъдете увлечени от вихъра на 

кариеризма. От 1-ви до 23-ти ще сте под 
голямо напрежение в работата, но ще 

бъде неблагоразумно, ако проявите незаин-

тересуваност за случващото се около вас 

и ако се откажете от участие в конку-

рентни ситуации. Ще се радвате на добри 

резултати, ако действате, но ще трябва 

да ги платите със спокойствието и хро-

ничната липса на време. Някои Стрелци, 

които отдавна са замислили да се премес-

тят на нова работа и да се захванат с 

нови инициативи, сега ще са в стихията 

си. Но не говорете за пари на този етап. 

В бъдеще те сами ще дойдат. Сега рабо-

тете безкористно и безрезервно. Заедно с 

Девите, Рибите и Близнаците и вие ще 

претърпите големи промени в живота си. 

Ако искате те да бъдат революционни, 

сдружете се с представител на някои от 

тези знаци. Мобилизирайте се максимално 

и до 23-ти ще направите поне една голя-
ма крачка напред, ако не и много повече. 

АКО НЯКОЙ ВИ ПРЕДЛОЖИ НОВА 

РАБОТА или имате възможност да 

направите своя фирма или съдружие, е до-

бре да действате до 6-и (особено що се 
отнася до оформяне на документи). След 
това навлизате в период на довършване на 
започнатото. 

ДОВЪРШЕТЕ ЗАПОЧНАТОТО От 
7-и до 29-и ще се наложи да приклю-

чите всичко започнато или да поправите 

нещо сбъркано, ако се налага. Много тера-

певтично ще ви подейства това приключ-

ване на изостанали задачи. Веднага ще се 

почувствате тонизирани и щастливи. Раз-

чиствайте около себе си, за да направите 

място за новите неща, които ще навля-
зат в живота ви след 29-и. 

КОНТАКТИ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И 

ПЪТУВАНИЯ От 1-ви до 3-ти ще сте 
изцяло погълнати от контакти и корес-

понденция. Това са и много добри дни за 

пътувания по служебни или лични дела. 

Постарайте се да са кратки обаче, защо-

то пълнолунието в Риби на 4-ти може се-
риозно да ви извади от равновесие. Само 

не се захващайте с нещо, което не ви е 

по силите, защото конкуренцията това и 

чака – да ви се присмее. 

ГОЛЯМ КЪСМЕТ! 7-и ви е късмет-
лийски ден! 
МАКСИМАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ 

ЩЕ ВИ ТРЯБВА на 10-и и 11-и. От 
една страна, ще трябва да удържите на-
прегнатото положение в работата, а от 
друга, ще ви се наложи да правите избор 
в любовта. Венера в Лъв ви дарява с чар 
и обаяние и е благосклонна към вас, което 
ще ви спаси от големи трудности през 
тези два дни. Ще овладеете положението 
благодарение на излъчването си. 

НА НОВОЛУНИЕ, което е в нехармо-
ничния ви знак Дева, ще се почув-

ствате много изтощени и без капчица 
енергия за работа и дори за любов. Непре-
менно се дистанцирайте и си починете. 
През тези два дни – на 17-и и 18-и – не 
пийте алкохол. 

НЕ СМЕСВАЙТЕ РАБОТАТА С ЛЮ-

БОВТА След 20-и за съжаление Венера 
с премества в нехармоничния ви знак Дева 
и започвате да бъркате работата с лю-
бовта. Или ще започнете флирт на ра-
ботното място, или работата ще започне 
да пречи на любовния ви живот. Започна-
тите през този период (от 20-и до 30-и) 
интимни връзки ще имат проблемен харак-
тер и ще ви носят повече неприятни емо-
ции, отколкото радост. Все пак ще има-
те шанс да стабилизирате нещата от 23-
ти до 25-и и да се дистанцирате на безо-
пасно разстояние от тези връзки. През 
последните дни от месеца ще сте много 
адекватни и решителни. Постарайте се 
да възобновите контактите си с чужби-
на, започнете да си уреждате пътуване по 
бизнес или по любов, което да осъщест-
вите през следващия месец. 

Най-решителните дни 
През месеца са 15-и и 16-и. За ваш късмет 

точно тогава Луната се намира в огнения 

Лъв и ви дава Лъвска сила и хъс за оцеля-

ване. Каквото сега успеете да разчисти-

те като старо и ненужно, никога няма да 

се върне при вас. Очакват ви положителни 

промени в кариерата и бизнес партньор-

ствата. Започвате по нов начин да прие-

мате себе си и да се утвърждавате в со-

циума. Загърбвате неувереността и съм-

ненията.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ   

 От 1-ви до 3-ти периодът е подходящ 

за пътуване и осъществяване на нови кон-

такти.

 На 6-и и 7-и късметът е с вас!

 На 15-и и 16-и се разделяте със старо-

то и се утвърждавате в кариерата си.

 След 20-и ще имате напрежения в лични-

те отношения.

ПЕРЛЕНО БЯЛО

Естествената красота извира от  вашата усмивка. Зъбите ви се за-
белязват повече, отколкото предполагате. Много пациенти в сто-
матологичните кабинети се консултират със своите зъболекари за 
начините за избелване на зъби и възможността да се подложат на 
избелващи процедури в стоматологичния  кабинет.
Винаги са съществували подозрения  и митове между пациентите 
за това, че избелването на зъбите е вредно. Клиничните проучвания 
обаче показват точно обратното и въпреки това е важно да се из-
берат правилният продукт и процес за избелване.
Системата за избелване на зъби Beautiful White Teeth Whitening не 
нарушава структурата и целостта на зъбния емайл и същевремен-
но има силен избелващ ефект.
Избелването на зъби е относително нова мода в денталната хи-
гиена и никога не е било по-лесно, отколкото сега. Водещ зъболекар 

и производител на Beautiful White Teeth Whitening System пренесе из-
белването на зъби от стоматологичните кабинети в удобно-
то пространство на вашия дом. Избелващите процедури вкъщи 
ще избелят зъбите ви ефективно и на достъпна цена, с възмож-
ност вие да избирате кога да провеждате процедурите. Използ-
вайки системата за избелване на зъби Beautiful White, на практика 
ще повторите същата избелваща техника, която ще ви предло-
жат в стоматологичните кабинети, тъй като 
в тях се използва същата активна състав-
ка, която се съдържа в Beautiful White Teeth 
Whitening System. Видими резултати са га-
рантирани при употреба от 7 до 14 дни.
ВАЖНО! Преди употреба прочетете лис-
товката. Не се препоръчва за лица под 16 
години. Търсете в аптеките или на адрес 
www.beautifulwhite.bg

ОЩЕ ПО-БЛЕСТЯЩИ ЗЪБИ
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ЩЕ ОСМИСЛИТЕ БЪДЕЩИТЕ СИ 

ПЕРСПЕКТИВИ докато Слънцето е 

в Дева (до 23-ти). Ще се чувствате ста-

билни и енергични. За вас това е период 

на сериозни промени, които ще засегнат 

както професионалната ви реализация, 

така и отношенията с околните.

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ ДИСКОМ-

ФОРТНО, ако тръгнете да се съпро-

тивлявате на промените. Тогава ще усе-

тите, сякаш светът се руши под крака-

та ви. Не се плашете от промените. В 

много изгодна позиция сте. Периодът от 

1-ви до 3-ти е подходящ да мобилизирате 

силите си. През тези дни ще разберете на 

какво точно ще може да разчитате зана-

пред. 

КОНФЛИКТИ На 3-ти може да ста-

нете обект на критика или злонаме-

рено дискредитиране. Постарайте се да 

не влизате в открит  скандал, избягвайте 

публичните изяви, особено ако не се чувс-

твате добре подготвени. На 4-ти обаче 

пълнолунието ще ви качи една стъпало над 

другите и ще ви даде добър старт. 

КОНТАКТИ 4-ти и 5-и са дните, в 

които не трябва да стоите безучас-

тни. Общувайте, дори когато се налага 

сами да провокирате контакти. Особено 

на 4-ти с лекота ще уреждате визи, ре-

зервации за пътуване, важни документи. 

Заявете сега своето желание за пътуване, 

направете първите уговорки. Поставете 

началото на важна кореспонденция от 1-ви 

до 7-и включително – след това е до-

статъчно само да задълбочите отношени-

ята. 

ФИНАНСОВИ ПОПЪЛНЕНИЯ очак-

вайте от 8-и на обяд до 10-и. Пари, на 

които вече дори не сте се надявали, ви се 

изплащат. Дните са подходящи за до-

уреждане на финансови взаимоотношения. 

Чудесен период за връщане на заеми и дъл-

гове, разплащане на сметки. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ ПЕРИОД е от 

15-и до 23-ти включително. Това, кое-

то ще се задвижи като главна тема в 

ежедневието ви на 15-и, ще получи своята 

много бърза реализация след 18-и. Самият 

18-и, когато новолунието е в хармоничния 

ви знак Дева, ще бъде много силен за вас 

ден. Ще положите стабилни основи на 

всичко, с което се захванете. Ще реализи-

рате идеите си на практика. В това на-

чинание ще ви помогне и Меркурий, който 

също навлиза в Дева на 18-и. Макар че е 

ретрограден, той ще ви зареди с аргумен-

тиран подход към деловата работа, която 

ви предстои. 

ЛЮБОВ След 20-и ви потръгва изне-

надващо в любовта. Вероятни са 

връзки на работното място. Преценявай-

те правилно ситуацията – заслужава ли си 

всъщност да се впуснете в подобно въл-

нуващо преживяване, ако то заплашва да 

разруши онова, което с усилия сте гради-

ли дълго време. 21-ви е  особено благопри-

ятен ден за създаване на нови любовни 

връзки. За тези, които вече имат посто-

янна връзка, се създава отлична възмож-

ност за нейното хармонизиране. Не про-

пускайте шанса да обърнете внимание на 

любимия човек. 

В КРАЯ НА МЕСЕЦА На 22-ри може-

те да подпишете изгодни споразуме-

ния. След 23-ти вече ще почувствате умо-

ра и нервност. Намалете темпото. На 

26-и и 27-и не пропускайте възможността 

да се заредите с положителни емоции. 

Месец на промените
Вашата управляваща планета Сатурн, ко-

ято обича старите и утвърдени модели, 

през този месец ще застане срещу пла-

нетата Уран – символ на новото и на вне-

запните обрати. Получавате уникалния 

шанс да подходите прогресивно и нетра-

диционно към живота си, колкото това 

да е нетипично за вас. Очаквайте прилив 

на интересни идеи и предложения. Всич-

ко, което до този момент ви се е вижда-

ло невъзможно или трудно, в един момент 

ще стане почти от раз. От вас се иска 

само да не изпитвате страх от промени-

те. Вложете цялата си сериозност, амби-

ция и дисциплина, за да промените живота 

си към по-добро. Много от вас ще тръг-

нат да търсят късмета си в друг град или 

в чужбина. Преместването ще окаже сил-

но терапевтичен ефект върху вас, дори да 

е само в рамките на страната или на гра-

да, в който живеете. Усещането, че започ-

вате живота си на чисто, ще ви мотиви-

ра. Ще се адаптирате бързо и няма да из-

питате стрес от новостите. След 15-и 

е много възможно някои от вас да зами-

нат да учат в чужбина, дори и до послед-

ния момент да са се колебали да вземат 

това решение. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
 На 3-ти ставате обект на клюки.

 От 8-и до 10-и ще се радвате на добри 

финансови постъпления.

 От 15-и до 23-ти е силен период за про-

мени.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

„ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИСКАШЕ ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ“

Едно вълнуващо пътешествие с мъдреца от остров Бали, или как да се освободим от това, кое-
то ни пречи да бъдем истински щастливи.
Вълнуващо приключение, по време на което научаваме, че ние сме такива, за каквито се мислим, 
че когато сме убедени в нещо, то се превръща в действителност, че истината за нас е онова, 
което вярваме за себе си, че улавяме и преработваме само тази информация, която съответ-
ства на характера и природата ни, че тълкуваме реалността според отношението ни към нея. 
Научаваме и как да се освободим от спъващите ни предубеждения, за да постигнем щастието.

№ 1 ПО ПРОДАЖБИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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НАПРЕЖЕНИЕ И ВЪТРЕШНО БЕЗ-

ПОКОЙСТВО ще ви мъчат през по-
голямата част от месеца. Непременно по-
мислете за ефективен начин за разтовар-
ване. Нерешени финансови и емоционални 
проблеми ще ви затрупат през периода от 
1-ви до 23-ти. Може да се наложи да ре-
шавате и финансовите проблеми на ин-
тимния си партньор. Постарайте се това 
да не влоши отношенията ви. Черноглед-
ството и недоволството ще са лошите 
ви „съветници“ сега. Всяка физическа ак-
тивност ще ви се отразява добре. Добре 
е да се занимавате с йога или тай-чи. Ме-
дитациите и сънят ще ви върнат във 
форма. Разчитайте на интуицията си. 

 
РАБОТОСПОСОБНИ СТЕ От 1-ви до 
3-ти разчитайте на късмета и на ре-

шимостта си да се справите с всяка 
трудност на работното място. На 11-и и 
12-и също сте в добра кондиция – осъ-
ществените сега контакти съвсем скоро 
ще се окажат много ценни за вас. На 12-и 
се организирайте така, че да съчетаете 
работата с почивката. До 7-и сте изклю-
чително работоспособни. 

 
ТРЕВОГИ В ЛЮБОВТА Покрай съв-
местен бизнес е възможно да срещне-

те бъдещия си партньор в любовта, но 
първоначално нещата няма да потръгнат 

гладко. Ще стартирате отношенията си 
с миникриза и дори ще се разочаровате, че 
нищо няма да се получи. До 20-и бъдете 
внимателни в любовния живот – възмож-
ни са разочарования. Пазете се от неже-
лано зачеване, както и от болести, преда-
вани по полов път. Не вземайте лекомис-
лено решение за аборт. Най-напрегнати 
ще са любовните ви отношения на 11-ти. 
Този ден ще е своеобразен вододел за чув-
ствата и близките ви контакти. Ще про-
зрете какви грешки допускате и защо не 
можете да запазите своята „територия“. 
Това, което най-много ще ви нарани, е, че 
ще ви бъдат поставени неизпълними усло-
вия. Най-вероятно това ще попречи на 
стремежа ви за развитие и утвърждаване. 
Действайте според конкретния случай, но 
имайте предвид, че това, което сега про-
пускате, по-късно много трудно ще бъде 
възстановено. 

 
ПО-ВНИМАТЕЛНО С ПАРИТЕ! Във 
финансовата сфера трябва да сте 

много внимателни, особено през периода 
от 8-и до 10-и. Не си позволявайте лукса 
да харчите, без да има необходимост. Мо-
ментът не подходящ за инвестиции, за 
теглене на кредити и за взимане на заеми. 
Изплащането им ще е бавно и мъчително. 
Отложете мащабните покупки (особено 
на недвижими имоти) за другия месец. Съ-
ветвам ви от 7-и до 29-и да бъдете пред-
пазливи в покупките, инвестициите и под-
писването на договори. 

 
КОНТАКТИ Ще срещате негативи-
зма на околните през периода от 8-и 

до 10-и, както и на 15-и и 16-и.  Каквото и 
да подхванете, няма да потръгне добре. 
На 15-и и 16-и се пазете някой да не ви 
направи отговорни за чужди проблеми.

 
РЕШАВАТЕ МЪЧИТЕЛЕН ПРОБЛЕМ 
На 19-и и 20-и успешно решавате про-

блем, който дълго време ви е изглеждал 
нерешим. Пазете се от завист и критика 
от 8-и до 10-и, както и на 21-ви и 22-ри – 
най-трудните и противоречиви дни за вас 
през този месец. Не се предоверявайте.

 
ЗДРАВЕ Особено критични за здраве-
то ви са 21-ви и 22-ри. Имунната ви 

система е заплашена от срив. 

 
НАВЛИЗАТЕ В ХУБАВ ПЕРИОД 

след 23-ти. Ще се почувствате мно-
го по-весели и оптимистично настроени. 
Градите мащабни планове и бързо забра-
вяте притесненията от началото на ме-
сеца. Уреждате пътуване и обучение зад 
граница. 

 
ЗАВЪРШВАТЕ МЕСЕЦА УСПЕШНО 

28-и, 29-и и 30-и са чудесни дни за фи-
нализиране на започната работа. Особено 
силни сте, ако работите в екип. Прияте-
ли ви помагат. Ще се отървете от ста-
рите ангажименти до 29-и. На 30-и ще по-
лучите много важна информация или пред-
ложение, които ще ви покажат посоката 
за дълъг период напред. 

Изправени сте 
пред дилема
На 15-и и 16-и ще се колебаете какво да 

изберете – добре познатото старо или 

новото и прогресивното, но малко позна-

тото. Заложете на новото! Управляваща-

та планета на Водолеите е Уран, а тя е 

устремена към бъдещето. Водолеите ни-

кога не се чувстват щастливи на ста-

ри позиции и не обичат да лежат на ста-

ри лаври. Само не избързвайте с решени-

ята, изчакайте да настъпи новолунието 

на 18-и.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ     
 От 7-и до 29-и внимавайте с покупките 

и финансовите операции. 

 На 11-и ви очаква напрежение в любов-

та.

 След 23-ти навлизате в успешен пери-

од. 

 От 28-и до 30-и довеждате започнато-

то до успешен финал.

МАЗНИНИТЕ ЗДРАВОСЛОВНИ ЛИ СА?

Съвременните потребители са до известна степен запознати със 
здравословното си състояние и са наясно, че до голяма степен то 
се обуславя от начина им на хранене. Това сочат данните от проуч-
ване, проведено с 3200 анкетирани в 16 страни в света. Целта му е 
да се събере информация доколко потребителите знаят колко ва-
жна е ролята на мазнините в здравословния режим на хранене.  
Оказало се, че много от участниците в анкетата не са наясно, че 
мазнините са част от здравословната диета. 65% смятат, че нис-
комаслените хранителни продукти са полезни. 38% от потребите-
лите се стремят да избягват храни, които съдържат мазнини.
Повечето от хората знаят, че съществуват „добри“ и „лоши“ маз-
нини. Само 54% от анкетираните са наясно обаче, че незаменими-
те мастни киселини омега-3 и омега-6 са „добри“ мазнини. Обик-

новено потребителите могат да идентифицират здравословни-
те продукти като сьомга, авокадо и ядки, но не разпознават проду-
кти, богати на незаменими мастни киселини, като растителните 
масла и висококачествения мек маргарин. Разликата между твър-
дия и мекия маргарин е в количеството трансмазнини, които са 
вредни за организма. Мекият маргарин е със значително по-малко 
калории и ниско съдържание на трансмазнини.  
Като резултат от това проучване през февруари 2009 г. се органи-
зира Международна експертна среща (International Expert Meeting), на 
която участваха 40 специалисти в областта на храненето от це-
лия свят. Срещата се организира от Международния съюз по хра-
нене (International Union of Nutritional Sciences) и Световната сърдечна 
федерация (World Heart Federation). Резултат от срещата е изготвя-
нето на меморандум, който дава всички съвременни препоръки за 
оптималния прием на мазнини при хранене.

НАУЧЕН ПОДХОД
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НАПРЕЖЕНИЕ И ДИНАМИКА – 
това са отредили звездите за вас чак 

до 23-ти, докато Слънцето е в Дева. На 
психологическо ниво промените при вас ще 
бъдат големи. Старият ви начин на ми-
слене ще бъде сериозно променен, което 
ще ви помогне да се чувствате по-свобод-
ни. Промените ще засегнат както лични-
те, така и служебните ви отношения. 
Сбогувате се с безперспективни форми на 
мислене и общуване. 

ЗАЛОЖЕТЕ НА РАЗУМА Животът 
често направо ви принуждава да изби-

рате между рационалното и ирационално-
то и затова няма да сте изненадани от 
поредния подобен избор, пред който ще 
бъдете изпарвени. В решението на пробле-

мите ще трябва да подходите рационално, 
независимо какво ви подсказва „рибешка-
та“ интуиция. След всички метаморфози 
ще стъпите на здрава почва и ще се рад-
вате на много по-голямо одобрение от 
страна на околните.

УНИНИЕТО ЩЕ БЯГА ПРЕЗ ГЛАВА 

ОТ ВАС. На 4-ти и 5-и ще използвате 
„приливната“ вълна на пълнолунието във 
вашия знак. Чувствате се в отлична фор-
ма, активни и инициативни. В живота ви 
идват нови хора и пари. Успявате да реа-
лизирате творческия си потенциал. Марс 
ви прави решителни и конкурентоспособни 
и няма да се притеснявате от смелото 
вземане на решения. 

ОТДЕЛЯЙТЕ ГЛАВНОТО ОТ ВТОРО-

СТЕПЕННОТО, понеже много неща 
ще се задвижат едновременно в живота 
ви. Опитайте се да не преживявате тол-
кова бурно събитията, които не ви зася-
гат пряко, и не забравяйте, че до 23-ти 
трябва да сте изцяло фокусирани върху 
своите лични и служебни дела. Внимавайте 
да не нараните някого, особено на 11-и и 
12-и. 

ПРАВИТЕ РАВНОСМЕТКА Важен 
момент за вас настъпва на 15-и, но 

вие предвидливо сте се подготвили за вся-
какви изненади и промени още от 13-и. 
Постарайте се максимално да мобилизира-
те силите си на 13-и и 14-и. Това са дни 
на интуитивни прозрения, на откровени 
признания и проява на обич и загриженост. 
Сега ще видите кой изпитва истински 
чувства към вас и кой заслужава да оста-
не в живота ви – както в служебния, 
така и в личния. На 15-и и 16-и не се 
опитвайте да се противопоставите на 
рушащите се структури около вас – кое-

то е непригодно, ще си отиде. 
СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬ-

ОРИ трябва да се съобразявате, дори 
да ви се струва, че правите крачка назад. 
След време ще разберете, че това е била 
най-правилната политика. Тенденцията 
сега е по-скоро към реконструиране на 
вече установените отношения и връзки. 
Дните, в които сте най-уязвими и сякаш 
без сили, са 17-и и 18-и. Особено през вто-
рия ден опитайте да не се появявате ни-
къде, защото това е ден на заблуди и за-
губи за вас. Въздържайте се от всичко, 
което ще изисква вашето решение. 

ОБЛЕКЧЕНИЕ ОТ ДИНАМИКАТА 

ОКОЛО ВАС ЩЕ ПОЧУВСТВАТЕ 
след 23-ти. Задават се обаче напрежения в 
интимната сфера. Сериозно ще се зами-
слите дали си заслужава да поддържате 
сексуални отношения, които само ви об-
себват и ограничават. На 23-ти и 25-и е 
подходящо да се отървете именно от по-
добни връзки. Тогава е удачно да сложите 
край и на финансовата зависимост от 
хора, които се опитват да контролират 
живота ви. 

ПРЕКРАСНО ВРЕМЕ ЗА ЗАЧАТИЕ Е 

ПЕРИОДЪТ от 23-ти до 30-и. На 26-и 
и 27-и обърнете внимание на родителите 
и семейството си, като се постараете да 
смекчите строгия тон и да изгладите 
различията. На вас се пада да поправите 
всичко с любов и разбиране. 

ДЕН НА ИНТУИТИВНИ ПРОЗРЕ-

НИЯ е 30 септември. Нищо от това, 
което се случва на тази дата, няма да е 
случайно. Всичко ще има скрит смисъл и 
ще ви показва пътя и тенденциите на 
развитие през следващия месец. П
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Решавате наболели 
проблеми
Предстои ви да отчетете странно пов-

торение на стари теми и проблеми, които 

са започнали още от ноември миналата 

година, развили са се през февруари тази 

година и сега, вече напълно назрели, ви 

принуждават да вземете решение и да се 

справите с тях. Всичко това е свързано 

с нова трансформация, която ще протече 

безболезнено за вас. Критичните състоя-

ния, през които ще преминете, са само не-

обходим за вас катарзис.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ   
 На 4-ти и 5-и сте в отлична форма, пе-

челите пари и нови приятели. 

 На 15-и и 16-и се освобождавате от 

старите и непригодни структури и от-

ношения. 

 От 23-ти до 25-и се освобождавате от 

зависимости.

ЮБИЛЕЙ

„АТЛАС ТРАВЕЛС” НА 10 ГОДИНИ! 

Нашите приятели от туристическа аген-
ция „Атлас травелс”, които често ни за-
реждат с космополитната енергия на пъ-
теписите си, празнуват 10-годишен рож-
ден ден.
Благодарим им за сътрудничеството, за 
това, че ни показват светът, какъвто е, и 
ни помагат да живеем истински, в пълно-
ценни измерения. Пътуванията са същест-
вена част от философията на всеки свобо-
ден човек, затова можете да се доверите 
на 10-годишния им професионализъм, с кой-
то те помагат на приключенците по дух 
да следват мечтата си и да видят различни 

кътчета на света. 
„Атлас травелс” е частна туристическа 
агенция, специализирана в областта на биз-
нес пътуванията. Предлагат и богата пали-
тра от екскурзионни пътувания.
Сред клиентите им са много частни и дър-
жавни, български и чуждестранни фирми и 
организации, сред които: Недвижими имо-
ти „Адрес”, „Бългериан ленд дивелъпмънт”, 
„Българска фондова борса”, „Бесттехника”, 
SM Consulta, „Скала бизнес солюшън”, Wilo 
Bulgaria, S&T, Intel Bulgaria, „Сандвик” – Бълга-
рия, Българска строителна камара, „Джой 
комюникейшънс” ЕООД, Ирландско посол-
ство, „Евролайф” – България, „Агитпроп” и 
много други.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–4, както и 

19–30 септември 

НАРАСТВАЩА  

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. Организмът се запасява 
с ценни хранителни вещества. За да не напълнявате, хранете се разделно.  Изредените по-до-
лу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда ка-
лориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчини-
те (от мляко, сирене, извара, нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 23 (след 

15.00 ч.), 24 и 25 септември!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни 
ще се преработват най-добре на 26, 27 и 28 (до 15.00 ч.) септември!  Мазни храни, както и раз-
лични видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 1, 2, 3, 28 (след 15.00 ч.), 29 и 30 септем-

ври!  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 21, 22 и 23 (до 

15.00 ч.) септември!

4 септември, 

19.02 ч., 

Луната е в РИБИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес горещо ви препоръчвам да избягвате храните, приготвени с бяла захар и бяло браш-
но.  Да внимават всички, които имат проблем със задържането на течности, както и проблем 
с краката (и по-конкретно със стъпалата)! Вечерта си направете самомасаж на стъпалата с 
масажно масло.  Добре е да не ядете месо и да не пиете алкохол днес. Стомахът ви ще е слабо 
чувствителен и затова с лекота ще можете да гладувате.  Препоръчителни храни са прес-

ните плодове и зеленчуци. Ако искате да отслабнете, пийте само плодови сокове и чай с мед. Из-
бягвайте прекалено солените храни, защото те ще провокират задържането на излишни теч-
ности в организма ви.  Пазете се от всякакви натоварвания – както физически, така и емо-
ционални. На този ден са уязвими сухожилията и костите.

5–18 септември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът ви се нормализира. 
 Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 6, 7, 8 (до 14.00 ч.), 15 и 16 септември са 

препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 8 (след 14.00 ч.), 9, 10, 

17 и 18 септември са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото с кала-
нетика, пилатес и йога. На 5, 13 и 14 септември се препоръчват сауна, плуване, танци, водна ае-
робика, 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. 11 и 12 септември са дните на дихателни упражнения, разходките на 
чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

18 септември, 

21.43 ч., 

Луната е в ДЕВА 

НОВОЛУНИЕ

 Девата благоприятства започването на диета повече от всеки друг зодиакален знак. Тя е 
най-запаленият „диетолог“ в зодиака. Ще постъпите добре, ако решите да смените хранител-
ния си режим с по-здравословен точно днес.  Ако не сте решили да гладувате напълно, поне 
посетете щанда за здравословни храни и си купете овесени ядки, елда (гречка), хляб и бискви-

ти с фибри. Много добре ще се почувства организмът ви, ако днес консумирате различни ви-

дове сурови и неосолени ядки. На сутринта изпийте хладък чай с мед и лимон.  За вашата 

лунна магия по новолуние е добре да си намислите желания и да поставите началото на нови 
здравословни навици. Сложете в ред служебните си занимания и направете списък с най-спеш-
ните задачи, които трябва да свършите. Подходящ ден за започване на нови проекти, които из-
искват методичност и последователност. Въведете ред около себе си – не само в делата си, но и в 
преносен смисъл.  За да прочистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пъ-

лен глад. Пийте повече течности, за да подпомогнете процеса на самоочистване. 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 СЕПТЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 4, 5, 13, 14
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–3, както и 19–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

2–12, както и 15–18 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

8, 9, 10 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

1, 2, 7, 9, 10, 11, 15, 
16, 17, 22, 25, 28, 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

– 4, 5, 13, 14 –

8, 9, 10, 17–20, 
както и 26–28

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

15, 16 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 4, 5, 13, 14 –

17–20, както и 26–28 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 
16, 21, 22, 23, 29, 30

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 4, 5, 13, 14
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–5, 13, 14, 19–30 Датите са неподходящи за епилация.

6–12, както и 15–18 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

6–12, както и 15–18 –
Датите са подходящи за механична епилация. 
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

8, 9, 10, 15, 16 – 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
)

5–18 – –

Парна баня
– 1–4, както и 19–30 Има опасност да ви останат белези.

5–18 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

6, 7, 15, 16, 23, 24, 25 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

9, 10, 26, 27, 28 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1–4, както и 19–30 –
Най-ефективни ще са процедурите от 23 до 28 септември, 

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

1–4, както и 19–30 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–4, както и 19–30 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 3, 8, 9, 10, 
15, 16, 19–23, 
както и 28–30

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 а

н-
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1–4, както и 18–30 –

5–18 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 5–18 –

1–4, както и 19–30 – –

С
А

У
Н

А

5–18 – Ефектът ще е максимален на 6, 7 и 8 септември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до нея. 

Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се уда-

ват много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. 

Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддър-

жате дома си изряден, но поне по-голямата част от домакинската рабо-

та ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 5–18 септември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 

4, 5, 13, 14, 21, 22 и 23 септември. Това са т. нар. дни на водата. Всички за-

мърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 2, 3, 19, 20, 28, 29 и 30 сеп-

тември. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели 

„облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през септември.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 4, 5, 8 (след 14.00 ч.), 9, 10, 15, 16, 19 

и 20 септември.

Недвижими имоти, мебели: 8 (след 14.00 ч.), 9, 10, 13, 14, 26, 27 и  28 (до 

14.00 ч.) септември.

Автомобил, мотор или колело: 6, 7, 8 (до 14.00 ч.), 11, 12, 21, 22 и 23 (до 

15.00 ч.) септември.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 6, 7, 8 (до 14.00  ч), 13 и 

14 септември.

Канцеларски материали и книги: 11, 12, 17 и 18 септември.

Спортни стоки: 6, 7, 8 (до 14.00 ч.), 15, 16, 23 (след 15.00 ч.), 24 и 25 сеп-

тември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 1, 2, 3, 

28, 29 и 30 септември.

Обувки и дрехи: 4, 5, 9, 10, 26 и 27 септември.

Бижута, злато, луксозни вещи: 15, 16, 19 и 20 септември.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, когато са лекува-

ли своите пациенти. За да не се обременявате с тях, оставете изчислени-

ята на мен. Ето как стоят нещата с критичните дни за планови операции през 

СЕПТЕМВРИ 2009 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 4 СЕПТЕМВРИ (пълнолуние), както и на 18 СЕПТЕМВРИ (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 ус-

пешно можете да проведете 

профилактични процедури, да 

приемате укрепващи организма 

ви витамини, минерали и храни-

телни добавки

6, 7, 8
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
19, 20

9, 10 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 21, 22, 23

11, 12 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 24, 25

13, 14 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 26, 27, 28

15, 16 Сърце, слезка (далак) 1, 2, 3, 29, 30

17, 18
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
4, 5

19, 20
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
6, 7, 8

21, 22, 23 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 9, 10

24, 25 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 11, 12

26, 27, 28 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 13, 14

1, 2, 3, 29, 30
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
15, 16

4, 5 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 17, 18

* 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.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени 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 стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 (до 15.00 ч.) сеп-

тември. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 28 (след 14.00 ч.), 

29 и 30 септември.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 13 и 14 септември.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: 

Ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си изберете датата, най-

добре посетете зъболекаря през периода от 11–18 септември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ от 6 до 10, както и от 26 до 28 

септември. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар 

на 4 септември (пълнолуние), както и на 18 септември (новолуние). Мно-

го ще ви боли!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луната. 

Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. 

Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие. 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
1 септември 2 септември 3 септември 4 септември 5 септември 6 септември

13-и ЛД (от 18.30 ч.), 

както и 30.09 (от 

18.30 ч.) Дни за актив-

ни контакти, работа 

с информация и учене. 

Сами си пригответе и 

изпечете хляба. Не пре-

яждайте.

14-и ЛД (от 18.56 ч.) Мно-

го подходящ за започване 

на важна работа, за физи-

ческо натоварване, за ра-

бота с информационни из-

точници и свещени тек-

стове. Отваря се трето-

то око. Прочистете орга-

низма си.

15-и ЛД (от 

19.18 ч.) Сънищата 

са верни и важат за 

месец напред. Лош 

ден за секс. Сата-

нински ден, у нас се 

пробуждат зли изку-

шения. Проявете ас-

кетизъм.

16-и ЛД (от 19.39 ч.) 

Ден за постигане 

на вътрешна хармо-

ния. Старайте се да 

вършите само добри 

дела.

17-и ЛД (от 

20.00 ч.) Под-

ходящ е за удо-

волствия, общу-

ване и физиче-

ски натоварва-

ния. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 

20.21 ч.) Изгоне-

те лошите ми-

сли. Прочистете 

стомашно-чрев-

ния тракт – ден 

за гладуване.

7 септември 8 септември 9 септември 10 септември 11 септември 12 септември 13 септември

19-и ЛД (от 20.45 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направете 

анализ на постъпките 

си. Ще успеете да се 

отървете от чуждо-

то влияние.

20-и ЛД (от 21.12 ч.) 

Получават се духовни 

знания и прозрения. Не 

проявявайте гордост!

21-ви ЛД (от 21.44 ч.) 

Много активен, творче-

ски ден. Отличен е за за-

почване на нова рабо-

та, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД (от 

22.25 ч.) Ден на 

мъдростта. Предай-

те на другиго свои-

те знания. Посете-

те астролог.

23-ти ЛД (от 

23.16 ч.) Този ден 

е символ на само-

жертвата – просте-

те на другите, раз-

кайте се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

Датата 12 сеп-

тември е про-

пусната пора-

ди астрономиче-

ски причини, не е 

грешка.

24-ти ЛД (от 

0.16 ч.) Активен, 

творчески ден. 

Използвайте 

го за укрепване 

на духа и тяло-

то. Ден за нов 

строеж.

14 септември 15 септември 16 септември 17 септември 18 септември 19 септември 20 септември

25-и ЛД (от 1.28 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се 

появят телепатия и 

ясновидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 2.45 ч.) 

Въздържайте се от ак-

тивна дейност и по-

стете. Пестете си 

енергията и мълчете.

27-и ЛД (от 4.04 ч.) 

Дни за прекратяване на 

контакти с лоши хора. По-

чивайте и медитирайте. 

Ще имате прозрения.

28-и ЛД (от 5.23 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съ-

нищата са верни.

1-ви лунен ден (ЛД) 

(от 21.43 ч.) Чист и 

светъл ден. Припом-

нете си детството. 

Ще ви осенят твор-

чески идеи. Не за-

почвайте нищо ново. 

Посветете този ден 

на всичко, което въз-

висява духа.

2-ри ЛД (от 7.54 

ч.) Не се подда-

вайте на гнева, 

избягвайте кон-

фликтите и из-

блиците на емо-

ции. Дните са 

подходящи за 

нови начинания.

3-ти ЛД (от 

9.08 ч.) Енерге-

тиката на този 

ден изисква да 

сте активни. 

Пасивността е 

противопоказна 

и опасна.

21 септември 22 септември 23 септември 24 септември 25 септември 26 септември 27 септември

4-ти ЛД (от 10.21 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома и 

семейството си. Ко-

лективната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 11.33 ч.) 

Делови ден. Подходящ 

е за пътувания и за 

планиране на генерал-

ни промени. Работете 

концентрирано. Не пре-

яждайте. Целеполага-

нето ще е успешно.

6-и ЛД (от 12.40 ч.) Сми-

рете се. Дайте прошка. 

Не изразявайте недовол-

ство на глас. Подходящ е 

за подмладяващи козме-

тични процедури. Ден за 

гадаене и пророчества.

7-и ЛД (от 13.42 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се же-

лания.

8-и ЛД (от 14.36 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочис-

ти тялото.

9-и ЛД  (от 

15.21 ч.) Не е 

успешен ден. 

Склонни сте към 

заблуждения и са-

моизмами. До-

бре е да дадете 

прошка. Практи-

кувайте йога.

10-и ЛД (от 

15.21 ч.) Не пла-

нирайте нищо 

важно. Изкъпе-

те се с гореща 

вода. Медити-

райте.

28 септември 29 септември 30 септември

11-и ЛД (от 16.31 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите орга-

низма си. Внимавай-

те с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 16.58 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чуват. 

Подходящ е за взимане 

на важни решения.

29-и ЛД (от 6.39 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват се 

пост и въздържание. Не 

планирайте и не започ-

вайте нищо ново. За-

палете свещ вкъщи и 

окадете навсякъде.

13-и ЛД (от 18.30 ч.), как-

то и 1.09 (от 17.21 ч.) 

Дни за активни контак-

ти, работа с информация 

и учене. Сами си пригот-

вете и изпечете хляба. Не 

преяждайте.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

„Да бъдеш или не“. Асам. Локум. Рицар. Фано (Гуидо Алберто). Мат. Робот. Йерей. Гиб. Нокът. Сондаж. Ганев (Любо). Борак. Леер. Кре. РАМ. Ишиас. АЛ. Ра. ТТ. 

Орар. „Вог“. Аре. Лев. Идол. Кораб. Тим. АТЕ. Пано. Тунел. Синод. Виги. Оферта. „Не“. Гег. Зачот. Мауна. Нат. Басра. Едикт. Филибе. Лесов (Петър). Наем. ЕОКА. 

Позор. Норка. 

ОТВЕСНО:

Малага. Школо. Умение. Ботинки. Геран. Гало. Лък. Берат. Ватев (Стефан). Тик. Дур. Веста. Белиз. Ба. Демон. Габе (Дора). Боб. Ича. Сироко. Осло. Литър. Отрез. 

Виц. ТА. Асо. Най. Ем. Ор (Боби). Херес. Раев (Иван). Ролка. Аир. Студ. Кафене. Лорд. Пианино. Сайдер. Реотан. Акар. Чан. Арара. Линон. Тек. Морж. Март. Модел. 

Ма.
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Изключителен представител за България „СВС 98“ 

София 1225, ул. „Чепинско шосе“ №15, 
тел.: 02/ 936 61 73, 936 66 15, 936 65 22, факс 936 64 63

100% растителни храни, 

минерали и витамини

БЕЗ АНТИБИОТИЦИ

Гарантирана проследимост от 

отглеждането до потребителя

100% здравословен продукт

Специална порода 

френски пилета

Отгледани в България

По-дълъг период на отглеждане

100% здравословен продукт

Специална порода 

френски пилета

Отгледани в България
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