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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

през октомврипрез октомври

Текст Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

Голяма зелена конференция 
Под името Green Corporate Strategies ще се организира в София на 29 

октомври... Хубаво е, че дори и корпорациите все по-често влагат „зе-

лена мисъл“ в бъдещето, нали? Дори и да не сте гледали филма на Ал 

Гор, сте наясно с проблема за глобалното затопляне и как лековато ре-

жем клона, на който така удобно си седим. 

Ежедневни есенни чудеса
Есента била „умиращ сезон“, се пееше в една 

песен. Но колко красота, колорит, танцува-

щи листа и килими създава тя, „умиращата“. 

Паркът или планината са чудесно място да 

усетите силата на природата – как тя се 

обновява чрез листата, тревата и бебче-

тата, играещите около мен деца. Така дори 

да не пътувате, можете да се докоснете до 

природната магична цикличност, до природ-

ните малки чудеса – ежедневни и вечни! Само 

малка част от тях са есента, моето дете и 

слънчевият лъч, който огрява лицето му сега.

Екосъзнание
Да оставим тревогите и ана-

лизите на икономическата кри-

за на икономистите. Поети-

те обичат есента. Прочетете 

ги, порадвайте се на листопа-

да още днес или този уикенд. 

А ако наистина обичате дър-

ветата, четете „Бела“ в елек-

тронен вариант (подробности, 

как можете да се абонирате 

за електронната „Бела“, проче-

тете на www.bela.bg). 

Името му 
Произлиза от латинското оctober (осми), тъй като е осмият месец според римския календар, който започва 

през март. Старото славянско име на месеца е било „листопад“, тъй като през октомври листата на дър-

ветата започват да падат. Прабългарите го наричали „елем“ – красиво, каквото и да означава. Старите 

хора му казват „митровски месец“. В Тракия есента до Димитровден назовават „бабино лято“, когато усиле-

но се прибира реколтата. Затова и празниците през октомври са по-малко. 

11-И ДЕН ОТ ЛИСТОПАДА е имен ден на Филип – „любител на коне“ от старогръцки. 14-ИЯТ ДЕН ОТ ЛИСТО-

ПАДА е Петковден. Денят на св. преподобни Иван Рилски Чудотворец и празник на моя роден град Перник е 

на 19-ИЯ ДЕН ОТ ЛИСТОПАДА. Димитровден пък се пада на 26-ИЯ ДЕН ОТ ЛИСТОПАДА и е един от най-та-

чените от българите празници през този месец. 
Кого пронизва 
копието на свети 
Димитър?
Тази гръцка икона, пазена в сер-

визното помещение на сливен-

ския катедрален храм „Свети 

Димитър“, изобразява сцена-

та, когато свети Димитър уби-

ва българския цар Калоян. В ико-

нографията заедно с други све-

тци воини свети Димитрий (на-

ричан още Солунски) е предста-

вен като един от конниците на 

апокалипсиса – на червен кон, с 

копието си убива злото. В мно-

го български икони обаче оръжи-

ето му пронизва Василий II Бъл-

гароубиец. В гръцката иконогра-

фия пък най-честата му жерт-

ва е българският цар Калоян. За 

да се избягват националистич-

ни тълкувания, православната 

църква учи, че свети Димитър 

погубва антихриста.

Според народните легенди и пре-

дания пък свети Димитър е по-

кровител на зимата и студа и е 

по-голям брат на свети Георги.

Деца 
играят вън
Нека сега се насладим 

на приказните цвето-

ве в парка, на листопа-

да, на намаляващите 

и все по-ценни слънче-

ви лъчи. Да бъдем бли-

зо до природата и да я 

пазим. Да пазим плани-

ните, езерата, пеще-

рите за бъдещия жи-

вот, греещ в очите на 

децата ни, които прос-

то си играят в парка.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

П
реди време бяхме озаглавили едно антрефиле в 
Бела „Спортът е секси и сексът е спорти“. Сега, 
в светлината на новия ни брой, пълен с гово-
рене за спорта и за... безоргазмения секс, това 

твърдение ми се струва вярно, но само отчасти. 
Безспорно гладките и стегнати тела на спортистите и 

въобще на спортуващите са наистина секси. Но само ат-
летичната фигура не е достатъчна, за да се превърне се-
ксът в удоволствие с оргазмен край. Факт. Какво е нуж-
но още да прибавим? Страст, естествено. Но не спорт-
на, а безгрижна, естествена и лека като дишане.
Страстта на спортистите (а и на спортните запалян-

ковци) ми прилича на настървена пираня – толкова на-
прегната и агресивна е. Тя е по-скоро страст на ума, 
доколкото волята (в това число и волята за победа) е 
функция на разума. В спорта тя наистина води до спорт-
ни постижения и съответно до удовлетворение. 
В секса тази страст също не е за подценяване, но пак 

не е гаранция за постигане на оргазъм (т. е. на сексуал-
но удовлетворителен резултат). Само страстта на душа-
та може да спечели точка в полза на оргазмения секс. А 
страстта на душата е фина „субстанция“ – безволева и 
нецелеустремена, но всепроникваща и всепоглъщаща. 
Спортът като целенасочно и волево действие няма мяс-

то в леглото. Парадоксално е, но колкото по-малко мислим 
за резултата (т. е. за оргазма), толкова по-вероятно е да 
го постигнем. Ако сме фиксирали мислите си върху причи-
ните, поради които не стигаме до оргазъм, ако подхождаме 
със спортна злоба към отбелязването на оргазмена точка, 
вероятността да спечелим „мача“ е много малка.  Трябва 
просто да се доверим на страстта на душата и да бъдем 
безсрамни, нежни, перверзни, плахи и дори понякога агресив-
ни (ако душата настоява така), без да се подчиняваме на 
никакви правила на играта, както е в спорта. 
Удоволсвието в секса се отключва от липсата на уси-

лия и условности. Спортните резултати са плод на мно-
го усилия и следствие от много условия. 

Затова спортът не 
е чак толкова секси, 
а сексът не е чак тол-
кова спорти. Е, има едно 
нещо, което обединява сек-
са и спорта – принципът на 
честната игра. За да изпитаме 
мечтаните оргазмени конвулсии в 
леглото, се налага да играем чест-
но не само с партньора си (да му 
признаем кой точно е „нашият“ секс и 
от кои точно ласки получаваме истинска 
наслада), но и със себе си (да опознаем специ-
фичността на собствената си сексуалност и 
да се съобразяваме с нея). 
И още нещо в полза на връзката между секса и 

спорта. Важно е да придадем на сексуалния си живот 
полагащото му се значение, да отделяме време да мислим 
за него, така както отделяме време да ходим на фитнес 
или да гледаме някой суперинтересен мач по телевизия-
та. За 90 минути време, ехеее, какви подвизи в леглото 
може да извърши човек!

„За таоистите сексуалността е част от жизнения 
път и като такава тя предполага активно участие, ра-
бота над себе си и уважение към себе си и партньора 
си. А ние понякога се държим като варвари в леглото. 
Правим секс, без да чувстваме желание – въпреки умо-
рата, набързо и без да си обръщаме достатъчно внима-
ние един на друг...“
Статията „Секс – много, удоволствие – никакво“ в 

този брой е пълна с подобни любопитни съждения. На вас 
оставям удоволствието да ги прочетете, да ги анализира-
те и да потърсите още паралели между секса и спорта. 
И не е задължително да мислите като мен. Може пък и 
да не съм права. Защото пък лошият секс прилича на... 
плуване, но без да си топите главата във водата. 

Мариана ЯНЕВА

СПОРТЪТ 
И СЕКСЪТ, 

СЕКСЪТ 
И СПОРТЪТ

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

МАДОНА – НА КЛАДА, 
НИЕ – В ЧИСТИЛИЩЕТО

„Уважаема редакция,

Искаме да споделим възмущението си от кон-

церта на прехвалената поппевица Мадона в Со-

фия. Цялото семейство отидохме с голямо жела-

ние, а бяхме напълно разочаровани. Че каква пе-

вица е тази?! Ами, дъщеря ни пее много по-хуба-

во от нея. На всичкото отгоре я чакахме пове-

че от час да се появи. И какви бяха тези танци? 

Ами, съпругът ми каза, че дори аз мога да тан-

цувам по-добре от нея, макар че сме почти на 

еднаква възраст. А тази Мадона Луиза Верони-

ка Чиконе (кое всъщност е истинското є име?) 

си позволи и да се целува с една от танцьорки-

те си. И това ако е шоу... Накратко, призовава-

ме да се бойкотират подобни безвкусни прояви, 

и то по времето на големи християнски празни-

ци. Настояваме да получим компенсации от ор-

ганизаторите...“ 

Разпознахте ли се? Е, ако и вие мислите 
така за концерта на Мадона, ако сте от-
вратени, омерзени и сте готови да анате-
мосвате, излишно е да четете нататък. По 
някакъв типично български начин, вместо да 
се превърне в празник (и той си беше такъв 
за почти всички на стадион „Васил Левски“), 
този концерт бе заклеймен от кого ли не, а 
Мадона, естествено, бе обвинена във всички 
възможни грехове. Пеела фалшиво и на плей-
бек, танцувала като гимнастичка, не уважа-
вала публиката и затова не излязла на бис, 
дори продала повече билети, отколкото бил 
капацитетът на националния стадион. Освен 
това се държала високомерно, не приела ни-
кого от правителството, не защитила роми-
те, както направила в Букурещ (ми, наш’те 

роми да не са по-долна категория от румън-
ските?). А стъпканият от краката на фено-
вете на Мадона терен след концерта разгне-
ви футболните ни национали. Добре че поне 
те победиха Черна гора, иначе в евентуална-
та им загуба пак щеше да има пръст Мадо-
на. Един духовник (не го наричам водач, за-
щото той определено не е такъв) заби по-
следния пирон в ковчега є, след като я посо-
чи с пръст като основна причина за траге-
дията в Охридското езеро. 
Само допреди година идеята за концерт на 

Мадона у нас звучеше налудничаво. Мечтаех-
ме си, надявахме се, но дори и когато обяви-
ха официално новината, не вярвахме, че звез-
да от подобен калибър ще стъпи на българ-
ска земя. А тя буквално ни отнесе глави-
те с уникалното си шоу и демонстрира не-
вероятна енергия на сцената. Вярно, за ня-
кои подобен тип шоу е всичко друго, но не 
и атрактивно и те предпочитат да видят 
далеч по-стойностни изпълнители като U2, 
Стоунс, Елтън Джон. Но след като Мадона 
дойде, мечтата да видим и тях вече ста-
ва все по-реална. Дали обаче ще посмеят да 
дойдат, след като кой знае в какво ще бъ-
дат обвинени, оплюти и заклеймени надълго 
и нашироко?! 
Вярно, българите сме затрупани с проблеми, 

но защо не можем истински да се радваме и 
да оценяваме хубавите неща? Докога ще тър-
сим вина във всички други, но не и в сами-
те себе си? Докога ще се оставяме някакви 
мУтрополити да ни поучават? Хайде, дошло 
е време да се покаем. Колкото по-бързо го 
осъ знаем, толкова по-добре.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Ивайло ПЕТКОВв й О
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СЛАДКОТО 
Щ Е  С П А С И  С В Е Т А

Винаги съм мислила, че готварските книги са изключи-
телен феномен, на който трябва да се обърне внима-

ние, и напоследък се чудя защо не започнат да се изуча-
ват в училище. Менютата са техните побратими. Една 
от „сладките“ страници може да изглежда така, както 
сме ви я подготвили този път. 
Работата на дизайнерите на менюта е лесна, ако дизай-

нерите на торти са свършили добре своята. 
Погледнете тази сладка красавица. Безупречно чувство 

за стил и приятно закръглена съвършена форма. Обича 
да я снимат и очевидно обожава да позира. Сякаш винаги 
е искала да стане модел. Сублимният момент за нея на-
стъпва, когато някой си я поръча. 
Можете да я отнесете цялата вкъщи, но по-добре е да 

я хапвате на определените за това места (на парче), за-
щото сладкарниците имат... сладка атмосфера. 
Ако майсторите сладкари са си свършили добре рабо-

тата, ще ви е лесно да разберете защо, преди да поръ-
чате ястие от която и да е част на менюто, казвате 
„Да ви е сладко!“. 
А питали ли сте се кой е най-сладкият човек за вас? 

Поканете този сладурчо в „Неделя“ и му поръчайте „Бяла 
неделя“. Понеже елитният є вкус я отделя от тълпата 
други торти, така ще му покажете какво е той за вас. 

Мирослава ИВАНОВА

Бела, брой 10 (140), 20098





БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
ÑÅËÎÒÎ

ЕДНА ЛЮБОВ ПО СЕЛСКИ
Тази „галерия на модерното 
изкуство“ се намира в 
небезизвестното село Рибново

О
тношението на градския човек 
към селото се простира в ди-
апазона 

ВЪЗХИЩЕНИЕ–ОТВРАЩЕНИЕ 
За културно-етнографски резерва-

ти като Боженци и за по-закътанки 
планински селища с географски даде-
ности по условие и развит селски ту-
ризъм впоследствие (като Ковачеви-
ца) гражданинът използва няколко ос-
новни междуметия – ах!, каква при-
рода!; ох!, какъв чист въздух!; цър-

пър крехко месце на теферич; бръм! 

– с колата през уикенда на зелено 
(или на бяло – според сезона). 
А когато пътят го срещне случайно 

със забравени и от бога села, за кои-
то се сещат единствено политиците 
по избори (такова село с лунен пей-
заж видях товя лято близо до язовир 
„Камчия“), той се страхува и възму-
щава: лелеее! – страх да те хване на 
такова място; малее! – как живеят 
тези хора в тези условия!, бррр! – 
давайте по-бързо да се изнизваме от 
това място...

ЛЮБОВТА НА ГРАЖДАНИНА 
КЪМ СЕЛСКАТА ОБСТАНОВКА 

(защото за любов на гражданина към 
селянина, освен в случаите на роднин-
ски отношения, не може да се гово-
ри!) е доста неадекватна. Той търси 
в селото или убежище от градския 
стрес през съботно-неделните дни, 
или творческо вдъхновение. Впрочем 
галерията на модерното изкуство в 
Рибново (виж снимката) лично съм я 
посещавала и – ах!, каква умилител-
на и едновременно величествена боро-

ва гора се вижда през прозорците є, 
сякаш да ни натрие носовете и да ни 
напомни, че от природата по-гениален 
художник няма. 
Градският човек не се слива със се-

лото, не го обича безусловно, не се 
мъчи да съхрани неговата уникалност 
и самобитност, а тъпче тревата му 
с тежките гуми на скъпите си джи-
пове, прекъсва връзката с природата, 
като си включва лаптопа, за да осъ-
ществи връзка с цивилизацията; за-
мърсява средата с цивилизационни ат-
рибути (предимно пластмасови бутил-
ки, метални кутийки от безалкохолни 
напитки и найлонови пликчета). Граж-
данинът отива на село, за да преяде 
със свинско, да препие с домашна ра-
кия (двойно препечена) и после шумно 
да повърне върху кокичетата в гради-
ната. Любовта му към селото е 

КОНСУМАТОРСКА И КРАТКОТРАЙНА 
Тя е егоистична, защото не включ-

ва загриженост. От любов към село-
то гражданинът най-много да напсува 
правителството, че не си е свършило 
работата, та затова селата се обез-
людяват, в тях липсва качествено ме-
дицинско обслужване, училищата (ако 
някога е имало такава сграда в село-
то) се рушат и пустеят... И никой не 
развива селското стопанство, защо-
то „онези гадове разтуриха текезесе-
тата и сега хората какво да правят, 
като нямат пари“... Подобни безадрес-
ни критики градският човек отправя, 
докато гледа селската нищета по те-
левизията и отхапва от „пластмасо-
ва“ ябълка, внос от... не-знам-си-къде. 
Най-гениалният план, който може да 

хрумне на градския човек за спасяване 
на селото, е да го превърне в място 
за забавление. Демек 

ДА РАЗВИВА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 
Понякога го нарича „селски екоту-

ризъм“ – ако селският „хотел“ пред-
лага на гостите си истинско прясно 
сирене, пържени филийки, панирени в 
пресни яйца, сладко от боровинки и 
току-що издоено от кравата мляко. 
Само дето кравата не е собственост 
на собственика на хотела, а е на баба 
Тота от съседната порутена къщич-
ка, на която бизнесменът от екоту-
ризма плаща мизерни стотинки за ли-
тър краве мляко. Толкова е несправед-
ливо, че чак кравата започва да мучи 
предупредително и обвинително.

МУУ! МУУ! УУУ!
Но никой не є обръща внимание. 

Само децата на гостите на хоте-
ла, които я сочат с пръст и питат: 
„Тате, това животно как се казва?“ 
А таткото преживя пържени екофи-
лийки и с пълна уста отговаря: „Кра-
ва. Тя дава мляко. А от млякото 
правят сиренцето, което ти толкова 
много обичаш.“ 
Е, кой ще го прави това сиренце, 

дето толкова много го обичаме, ко-
гато баба Тота си отиде от този 
свят, това е болният въпрос. Щото 
тогава на село крави може и да не 
са останали, но, виж, „галерии на мо-
дерното изкуство“ ще има, колкото 
щете... И граждани, които с телешки 
възторг ще разглеждат картините и 
природата, ако и тя е останала.

Мариана ЯНЕВА
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Б
ило е време – не много отдав-
на,  на прага на възкръсването 
на третата българска държава, 
– когато войските на царска Ру-

сия стъпват на земите ни, отдавна 
част от една друга империя. И кре-
постният руски селянин (да, петдесет 
години след премахване на крепостни-
чеството на книга много от войници-
те са все още крепостни заради бю-
рократични трикове на помешчиците) 
се докосва до една реалност, за която 
може да се каже всичко, но не и че е 

робска. Причина за това фалшиво усе-
щане са именно видът и характерът 
на българските населени места. 
Белокаменни къщи на селата ни – 

спретнати и пълни с деца, жизненост 
и самостоятелност... И пълни с... на-
деждата за независима българска дър-
жава... Така е било тук през послед-
ната четвърт на XIX век. Именно 
тези села са запазили и спасили бъл-
гарския дух от студените историче-
ски ветрове на нерадостната ни съд-
ба, именно в тези села 

ФЕРМЕНТИРА ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ 
и роди само за няколко десетилетия 
държавници, публицисти и писатели 
с европейски мащаб. Като че ли за 
да посочи мълчаливо на картата едно 
място, запазило, независимо от об-
стоятелствата, спомена за велико 
общоконтинентално минало, спомена 
за истинската си принадлежност. И 
тази ферментация се е състояла, и 
този спомен е пазен зад високия ду-
вар на българското село – нашия ари-

ÑÅËÎÒÎ

Снимки Антимос Георгиадис
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стократичен салон, в който бавно и 
полека е възмъжавал, а и вървял ус-
поредно със световните процеси бъл-
гарският дух.
Нека да се върнем на брега на Ду-

нав след дебаркирането на освободи-
телните войски, когато пристига ру-
ският цар. Пред него е усмихнатия 
и пременен в бяло каменен Свищов и 
царят казва: „Какви роби сме тръг-
нали да освобождаваме, бе?! Аз на 
граф Игнатиев ще му... Той ме вкара 
в тази каша...“ 
Тогава командващият експедицион-

ния корпус се обръща към заместника 
си и казва: „Какво ли ще чуем, кога-
то царят види Пловдив?“ 
Малко известни са тези факти и 

по плиткоумни политически причини 
не се споменават много, но те не 
правят благородния жест на Осво-
бождението по-маловажен. Ето това 
е истината за българските градове 
и села, преди да сме имали собстве-
на държава. 

СТОЖЕР И КОСМОС 
но и своеобразна обсерватория, от 
която българските обитатели наблю-
давали останалия свят. Този запазен 
космос го видях на хиляди километра 
от България – в днешна Молдова и 
Украйна: консервирани нрави и архи-
тектура от XIX век, къщи като в 
етнографски музей и говор като на 
Захари Стоянов. Посетих това мяс-
то във време, когато урбанизацията 
беше вече посегнала към тази идилия 
с алчната си лапа. Най-сигурният бе-
лег за това беше възрастта на жи-
телите на тези села. Но само тя. 
Нямаше запустели къщи. Младите се 
завръщаха в събота и неделя. Имаше 
живот и мирис на български нрав – 

в добрия смисъл. А бяха изминали по-
вече от 150 години живот по тези 
земи – така наречения Боджак, огро-
мна равнина, по-голяма от Дунавска-
та, подарена от руския цар на бежа-
нците българи след неуспешните ру-
ско-турски войни. Когато пристиг-
нах, течеше 69-а година на съветска-
та власт. Дори социализмът, съвет-
ски образец, не беше успял да прео-
брази и изтръгне 

КОРЕНИТЕ НА ТЕЗИ ХОРИЦА 
които предаваха от поколение на по-
коление имената на родните си мес-
та – най-вече от Ямболско и Северо-
източна България. Без да хранят на-
деждата, че един ден ще се върнат 
отново. Ей така, да се знае, че коре-
нът им е другаде, че са българи. 
И това сравнение ме накара да си за-

дам страховити въпроси. Как успяхме 
за тридесетина години да заличим бъл-
гарското село по начин, който и най-
жестоката война не би успяла? Дали 
пък през турско не са заминали натам, 
към Боджак, истинските българи, а 
тук да са останали хора с робска пси-
хика? Дали пък нашият социализъм не 
е бил по-лош и от съветския? Имат 
ли отговори тези въпроси?
А реалностите са такива – българ-

ското село днес живее в мизерия, в 
каквато не е живяло никога! Всъщ-
ност в мизерия живее не българското 
село, а по-точно 

ОНОВА, КОЕТО Е ОСТАНАЛО ОТ НЕГО

Често чувам и чета един неверен 
постулат – че селото ни живеело в 
XIX век. Де, да беше така! Поне глад 
нямаше да има. А сега видях и глад-
ни хора в българските села.

 Хората в селата ни са болни и обез-

верени – най-сигурният белег за про-
гнила държава. И на този фон се чу-
ват гласове на „учени глави“, задава-
щи въпроса „Нужно ли е въобще се-
лото да съществува?“. Да, точно та-
къв въпрос чух.

 Корупцията вече е проблем и за бъл-
гарското село. 

 Средно на селянин се падат по седем-
осем стаи – сиреч повече от една 
къща.

 Представите на голяма част от ин-
телигентните, но нямащи връзка със 
селото българи са формирани от твор-
чеството на Константин Петканов, 
Елин Пелин, Йордан Йовков, Ивайло 
Петров, Георги Мишев. Сладка заблу-
да, останала само в книгите.

 Типичен селянин под 60-годишна въз-
раст вече не съществува. Този, който 
се смята за такъв, е само сурогат 
с полуизвестен състав, най-често ро-
жба на кремиковския синдром – нито 
селянин, нито гражданин. Най-близко 
подобие на черносотника в царска Ру-
сия – безкласов и тъмен субект, без 
ясен произход.
Ето това е. „Голямата“ българска 

индустрия смля в търбуха си селяни-
на и сега бавно и мъчително умират 
и двамата, взаимно отровили се.
Има обаче един лъч, един светъл 

проблясък надежда за повратност, а 
той е, че българското село 

ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ДЕХУМАНИЗИРАНО 
Все още тлее в него жаравата на 

онова, което е спасявало и унищожа-
вало империи – моралът и хуманност-
та. Моралът и хуманността са целеб-
ните тайни билки, които могат да 
спасят не само опустялото сърце на 
България, но и нейната държавност.

Йордан ГАНЧОВСКИ
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МОДАМОДАМОДА

Осъвременена 
класика Новата есенно-зимна мода е вече тук – 

с новите и вълнуващи цветове, 
кройки и аксесоари. Но ние решихме 

да привлечем вниманието ви 
към класическата мода, стилизирана 

по модерен начин.

Минипола

Тя е надежден партньор за всеки ден. Но за да не изглеждате като жена, тръгна-

ла на бар, ви предлагаме да я комбинирате по друг начин – с блейзер в стил (а не 

в размер) XXL, което ще рече нарочно уширен, удължен, за да изглежда небрежно 

размъкнат. Важното в кройката му са широките рамене в стил 80-те години на 

миналия век. Който иска, би могъл да го пристегне с широк колан през талията – 

това също подчертава силуета на раменете. 

АКСЕСОАРИТЕ Бижута – златни и масивни, разбира се. Ботите или ботушите 

е за предпочитане да са цветни, за да изпъкват на този преобладаващо черен 

аутфит. Или поне да са кафяви. Очилата – черни и шикозни.

Рокля от туид
Тази с права кройка (почти по тяло-

то) се поддава най-лесно на модерно 

стилизиране. Роклята от туид е ба-

зова дреха в есенния гардероб. Ще ви 

демонстрираме с какво да я разноо-

бразите (особено ако е сива, антра-

цитена или кафява на цвят). Нещо 

блестящо винаги прави впечатление 

– затова не пренебрегвайте блещу-

кащи материи. В случая финият гланц 

на пайетите се забелязва по рамене-

те на кашмирената жилетка – иде-

алната връхна дреха за тази рокля.

АКСЕСОАРИТЕ Червеният колан е 

много елегантен аксесоар, стига да 

е изработен от истинска кожа. Вина-

ги се познава, не се заблуждавайте! 

Можете да го съчетаете по цвят 

само с... червилото. Свикнали сте да 

възприемате портмонето като аксе-

соар към вечерен тоалет, но в слу-

чая то е подходящо и за през деня. А 

е и модерно. Е, малко е неудобно за 

носене...

Мотористко яке

Извадете старото от гардероба си без никакви притеснения – 

колкото по-остаряла е кожата му, толкова по-благородно ще из-

глежда якето. За тези, които никога не са имали такова, в мага-

зините се предлагат vintage модели (с нарочно състарена кожа).

Такъв тип яке изглежда брилянтно върху рокля с едно голо рамо, 

която е хит през този сезон. 

АКСЕСОАРИТЕ Този тоалет не „поема“ повече аксесоари освен 

едни елегантни ботуши от естествена кожа. Циповете по яке-

то са достатъчни като украшения.
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Вталено късо 
сако
Всяка жена трябва да 

има подръка поне едно 

за този сезон, а пък и 

за през зимата. Плете-

на шапка и шал (в една 

и съща плетка) са дос-

татъчни, за да го прео-

бразите в по-ежедневна 

дреха. Тоалетът ще из-

глежда още по-небрежен, 

ако под сакото облечете 

бяла риза с жабо, малко 

по-дълга от самото сако. 

Отдолу – дънки кюнци. 

АКСЕСОАРИТЕ Голяма 

чанта – достатъчно го-

ляма, че да ходите с нея 

на шопинг или да побира 

нещата ви за едноднев-

на екскурзия до някъде. 

В кремав велур тя би из-

глеждала още по-модерно.

Жилетка
За предпочитане е да е в 

цвят кемъл (Camel) и да е 

в свободна кройка – тога-

ва ще се впише перфект-

но в новия бойфренд стил 

(Bоyfriend style) на облича-

не (заимстван от мъжете, 

както се досещате). Ба-

рета и карирана пола мно-

го биха се връзвали с тази 

жилетка. Но и 7/8 дънки, 

както се убеждавате, се 

комбинират добре с нея. 

АКСЕСОАРИ Не, няма да 

ви натрапваме шала този 

път (оставете го за през 

зимата), а дългите коже-

ни ръкавици. Асамблират 

се много изискано с тоа-

лета. А, и да не пропуснем 

– добре е по дънките да 

има... дупки (като модерен 

ефект, а не истински).

Пола молив

Високата талия и плътно прилепналата по тялото кройка я пра-

вят изключително елегантна. Тя може да изглежда и суперс-

портно, ако я комбинирате с блузон – чудесна алтернатива на 

класическия блейзер – или пък с късо кожено яке. 

АКСЕСОАРИТЕ Пилотските очила не бива да отсъстват, ако 

якето е в пилотска кройка. Ако есента навън е мрачна, тогава 

носете очилата като диадема, но не ги пренебрегвайте като 

аксесоар. Гривна от масивно злато също би стояла добре.

Пуловер с V-образно деколте

Това също е базова дреха за есента. За да се впише в актуал-

ния за сезона лейди стил, препоръчваме ви да изберете луксоз-

на версия на пуловера – от кашмир. Комбинирайте го с панта-

лон в кройка шалвари. За разкош нека материята на панталона 

да е блещукаща.

АКСЕСОАРИТЕ Плетена шал яка в стил 80-те години на мина-

лия век. Хем стои шикозно, хем топли. Тази XL украса е доста-

тъчно голяма, но ако под нея се подава позлатен едър гердан, 

тоалетът ще изглежда много по-освежен. Лачени обувки на ви-

соки токчета се „връзват“ добре и с кройката на панталона, и 

с фино изплетения пуловер.
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които ще ви трябват през есентак
вечни неща, вечни неща, 

ВТАЛЕНО САКО! ПАК! 

Добре ушитото сако, което представя в най-добра светлина женствените 

ви релефи, е далеч по-предизвикателна дреха от сакото в „квадратна“ мъж-

ка линия. Можете да го съчетавате с каквото си поискате – от официални 

панталони до любимите си дънки. 

Сакото доближава фигурата ви до съвършенството. То прави талията ви да 

изглежда много съблазнителна дори и ако сте притежателка на фигура тип 

момчешка. Може да се каже, че сакото е вярното средство за хармонизира-

не на пропорциите на тялото. 

За ушиването на сако са подходящи най-вече класическите материи като 

туид, вълна и деним, но и малко по-изисканите като кадифе, кожа и атлаз.

БЯЛА РИЗА 
За някои тя е обикновена и скучна дреха, но 
изгладената бяла риза с дълги ръкави е и ви-
наги е била основа на есенния гардероб. Ще 
се учудите в колко много варианти можете 
да срещнете даже и такава стандартна дре-
ха: във вариант памук с ликра, в свободна 
или вталена кройка, с различно скроени яка 
и маншети... Всички те обаче изглеждат от-
лично както под сако или жилетка, така и от-
делно, в съчетание с широк панталон или пола.

ЧЕРЕН КОСТЮМ С ПАНТАЛОН 
Той е незаменим за дамите, които работят в офис, но е 
подходящ и за поява на вечерно парти – в съчетание с коп-
ринена блуза и обувки на високи токове. Едноцветният 
черен костюм не само е най-класическата дреха в есен-
ния гардероб, но и дрехата, която ни прави изключително 
стройни. За предпочитане е да е ушит от материи, които не блестят много силно и не са много твърди – например 
от вълна с малко стреч.

ПОЛО 
Полото привлича погледите на околните към лицето 

ни. Пуловерите с класическо бие също са добър из-

бор, но поне нека бието да не двойно (нали се сеща-

те –едно такова плътно и приличащо на геврече: е, 

то беше модерно преди много години!). 

Полото обикновено е изплетено от мека фина преж-

да, за да може да се носи под сако или под жилетка. 

Черното поло е класика в жанра, защото предлага на 

практика безброй възможности за комбиниране. Кра-

сив едър гердан върху полото е стилно решение.

ПОНЧО ОТ КАШМИР 
Необяснимата популярност на шаловете някак измести тази 

дреха от топ 10 на есенните must have. Но напоследък тя ся-

каш се възроди. И причината не е толкова в нейната красо-

та, колкото в удобството є – топла е; съчетава се добре и с 

пола, и с панталон; може да се носи навсякъде, сгъната в дам-

ската чанта, и да се използва като одеяло в самолета.

С
ни

м
ки

 ©
 S

T
E

FA
N

E
L

Бела, брой 10 (140), 200916



КАРИРАН ИЛИ РАИРАН ПАНТАЛОН В МЪЖКИ ФАСОН
Този вид принтовете е характерен за мъжките дрехи. Но напоследък райе-
то и карето се преместиха трайно и върху женските. Този панталон можете да съчетаете както с едноцветна тениска, кога-
то сте на разходка в парка, така и със сако в офиса.

ВИСОКИ БОТУШИ

Ботушите, високи до коляното, има смисъл да бъдат носени имен-

но през късна есен, защото те ни топлят еднакво добре както ко-

гато сме в тесни джинси, така и когато сме в минипола. 

Можете да носите панталоните, вкарани вътре в ботушите. За 

да сте по модата, но и едновременно с това да се чувствате 

комфортно, изберете ботуши с токчета не по-високи от 5 см. 

Ако обичате да носите деним, по-подходящ за вашите ботуши ще 

бъде кафявият цвят, а черните ботуши подхождат практически 

на всяка дама и на всеки тоалет.

ПЕРЛИ
Сиви перли на бяла риза в съчетание с черен широк панталон – и вие 

сте успешна бизнес дама. А вечерта можете да се появите с огър-

лица от кремави перли в комбинация с малка черна рокля, разбира се.

Перлите са незаменимо бижу към вечерния тоалет на всяка дама, ко-

ято знае какво е елегантност.

МАЛКА ЧЕРНА РОКЛЯ

Носете я или с палто, дълго до под коленете, 

или самостоятелно – с елегантни обувки. 

Във всеки случай класическата малка черна 

рокля е победител в състезанието по стил. 

Материите могат да бъдат различни – от 

креп и коприна до материи за костюми. Ин-

тересен вариант е трикотажната малка 

черна рокля.

ГОЛЯМА КОЖЕНА ЧАНТА
Колкото е по-студено навън, толкова по-големи стават модерни-

те чанти. Та нали през есента ни се налага освен червило и моби-

лен телефон да носим в чантата чадър, шал, ръкавици...

Кожената чанта не е скучна чанта. Изработена от екзотична 

кожа в ярък цвят и с блестящи закопчалки и ципове, тя си е напра-

во прихващач на погледи. Но истинската дама трябва все пак да 

носи по-класически вариант – черната чанта в правоъгълна не-

претенциозна форма е ненатрапчиво шикозна. 

За разлика от малките цветни чантички голямата кожена чанта 

е фундаментална тенденция.
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ак ц е н т и

НОВИТЕ СТАРИ ПАНТАЛОНИНОВИТЕ СТАРИ ПАНТАЛОНИ
ДАМИТЕ, КОИТО ОБИЧАТ ПАНТАЛОНА, ЩЕ СЕ ЗАРАДВАТ, ЗАЩОТО ПРЕЗ ТАЗИ ЕСЕН 

МОДАТА ПРЕДЛАГА НАЙ-КРАСИВИТЕ КРОЙКИ. И РАЗНООБРАЗИЕТО Е ГЛАВОЗАМАЙВАЩО. 
ЩЕ ВИ ДАДЕМ ИДЕИ С КАКВО ДА КОМБИНИРАТЕ 8 МОДЕРНИ ПАНТАЛОНА. КАДИФЕНИЯТ 

е перфектен 

за разходка 

през свободно-

то време, за-

щото е лек и 

топъл. Финият 

мъх на кади-

фения панта-

лон се „обича“ 

много със са-

тена (или друг 

лъщящ плат, 

коприна на-

пример). Крой-

ката с много 

басти отпред 

е измислена, 

за да прикри-

ва по-пълните 

бедра.

КОЖЕНИЯТ 

е неизменна 

част от нова-

та рокаджий-

ска вълна в мо-

дата. За да е 

супермодерен, 

трябва да е 

изключително 

тесен (като 

втора кожа). 

Можете да го 

носите с дълъг 

пуловер, ако 

искате да при-

криете бричо-

вете си. Ако 

фигурата ви 

е перфектна, 

тогава го ком-

бинирайте със 

сако.

В МОРЯШКА 

КРОЙКА Този 

панталон е с 

леко ушире-

ни към подгъва 

крачоли. Спом-

нете си с как-

ви панталони 

най-често се 

появява Мишел 

Обама и ще 

разберете за 

кой точно пан-

талон говорим. 

Тук основно-

то правило е: 

светъл цвят, 

благородни и 

добре падащи 

материи.

ДОКЕРСКИЯТ 

е за всеки ден 

и за всяка фи-

гура. Изглеж-

да суперспорт-

но заради голе-

мите декора-

тивни джобове 

и точно зато-

ва обувките на 

високи токче-

та биха били 

един интере-

сен контраст. 

Е, нека все пак 

да са на плат-

форма. Якето, 

пуловерът и 

шалът са до-

пълнение по 

подразбиране.

КЮНЕЦЪТ е 

добре да бъде 

черен  по въз-

можност и да 

е придружен с 

интересни и 

скъпи аксесо-

ари, за да въз-

действа тази 

на пръв поглед 

изчистена ви-

зия по-силно. 

Платът е са-

тен или някак-

ва друга сате-

нирана мате-

рия. Коланът е 

задължителен, 

ако държите 

да изглеждате 

елегантни.

С БАСТИ – кла-

сика в жанра. 

С него можете 

да отидете 

и на вечерно 

парти, ако го 

комбинирате 

със сребрис-

то сако и ла-

чени затво-

рени обувки с 

връзки на ви-

сок ток. Бас-

тите подчер-

тават корема. 

Ако проблем-

ната ви зона е 

коремчето, то-

гава се отка-

жете от пан-

талон с така-

ва кройка.

ПАНТАЛОНЪТ 

В СТИЛ МАР-

ЛЕНЕ ДИТРИХ 

изглежда дос-

та... мъжест-

вено, но ако 

го „вградите“ 

умело в нова-

та романтич-

на визия на ес-

ента, няма да 

съжалявате. А 

това означава 

да го комбини-

рате с копри-

нена блуза, жи-

летка, украсе-

на дискретно с 

пайети, и коп-

ринен елеган-

тен шал. 

ОРИЕНТАЛ-

СКИЯТ, или 

по-скоро пан-

талонът в ин-

дийски стил, 

е тесен око-

ло прасците и 

по-широк око-

ло таза. Под-

ходящ е обаче 

само за дами 

със слаби кра-

ка. Иначе няма 

да пада добре. 

Комбинира се 

добре с луксо-

зен пуловер и 

боти на високи 

токове. Мате-

рията – студе-

на вълна. 
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ЛИЦЕ
ПРОБЛЕМ: 

КОЖАТА Е ПО-ОТПУСНАТА

ПРИЧИНА Известен факт е, че под 
въздействие на слънчевите лъчи об-
менните процеси в кожата и микро-
циркулацията в малките кръвоносни 
съдове, с които тя е осеяна, се заба-
вят. В резултат производството на 
колаген намалява. Поне така твърдят 

дерматолозите. По-виновни за тези 
неприятни последици са UVA лъчи-
те, разбира се. Ако не вземете спеш-
ни мерки за поправка на щетите, ко-
ито те са нанесли, в дермата (дъл-
боко разположен кожен слой) може да 
се развие хронично възпаление и влак-
нестите структури да започнат да 
се разрушават. Тогава има риск ко-
жата да се удебели и да загуби елас-
тичността си, а тенът ви да по-

сивее. Имайте предвид, че солариум-
ът уврежда кожата по аналогичен на-
чин, тъй като в кабините ви облъч-
ват само с А-лъчи, които са с по-го-
ляма дължина на вълната в сравнение 
с В-лъчите и проникват по-надълбо-
ко от тях.

РЕШЕНИЕ Естествено, колкото е 
възможно по-бързо трябва да стиму-
лирате синтеза на колаген в кожата. 
В продължение на месец ежедневно 
използвайте серуми с лифтинг ефект, 
преди да нанесете обичайния дневен 
крем на лицето, и 1–2 пъти седмично 
– маски със стягащ ефект. 

В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ANTI-AGE ПРОЦЕДУРИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА 
ФИБРОБЛАСТИТЕ (КОЖНАТА СЪЕДИНИТЕЛНА 
ТЪКАН) И КЪМ ОПЪВАНЕ НА КОЖАТА. НАПРИ-
МЕР ПРОЦЕДУРАТА ДЪЛБОКО ОВЛАЖНЯВАНЕ С 
ФИТОКОЛАГЕН, ПРИ КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА РАЗ-
ТВОРИМ КОЛАГЕН, ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ВОДНИЯ 
БАЛАНС И ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КОЖАТА. 

За да „опънете“ кожата, достатъч-
но е да направите само пет таки-
ва процедури с периодичност веднъж 
седмично. Колагеновите маски също 
са много ефективни за прилагане след 
сезона на отпуските. 
Можете да забързате синтеза на 

колаген и с помощта на ръчен ма-
саж (или самомасаж вкъщи). Както и 
с апаратни методи – например ради-
очестотно въздействие (целутрон) в 
съчетание с вакуумен масаж. Само че 
преди тези процедури задължително 
трябва да се консултирате с козме-
тик или най-добре с дерматолог, тъй 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ПОПРАВКА НА ФАСАДАТАслед отпускаслед отпуска

ОТ ОТПУСКАТА НА МОРЕТО 
СА ВИ ОСТАНАЛИ НЕ САМО 
ПРИЯТНИ СПОМЕНИ, НАЛИ? А ЗА 
СЪЖАЛЕНИЕ СЪЩО ТАКА И ДРЕБНИ 
БРЪЧИЦИ, ПИГМЕНТНИ ПЕТНА, ПРЕСУШЕНА 
КОСА И НЕРАВНОМЕРНО ИЗБЕЛЯВАЩ ЗАГАР. 
СПОКОЙНО, ТОВА „ЗАГРОЗЯВАНЕ“ Е ВРЕМЕННО. 
НО НЕ ОТПУСКАЙТЕ БЕЗПОМОЩНО РЪЦЕ, 
А СКОРОСТНО СЕ ЗАЕМЕТЕ С... „РЕМОНТНИ 
РАБОТИ НА ФАСАДАТА“.
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като и при ръчния, и при апаратния 
масаж има противопоказания. 

ПРОБЛЕМ: 
ДРЕБНИ БРЪЧКИ

ПРИЧИНА По принцип след от-
пуска, прекарана под палещите лъчи 
на плажа, кожата се обезводнява. И 
точно заради този недостиг на влага 
лицето се осейва с дребни бръчки. За 
щастие това е обратим процес. 

РЕШЕНИЕ Нуждаете се от няколко 
процедури в козметичния салон и от 
средства за интензивно овлажняване 
на кожата, които могат да се прила-
гат в домашни условия. 

ОПИТНИТЕ КОЗМЕТИЦИТЕ ПРЕПОРЪЧВАТ НА АБ-
СОЛЮТНО ВСИЧКИ ЖЕНИ СЛЕД 30-ГОДИШНА 
ВЪЗРАСТ ДА ПРЕДПРИЕМАТ КУРС ИНЖЕКЦИИ С 
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА СЛЕД ОТПУСКА – ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕЗВОДНЯВАНЕТО НА КО-
ЖАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕЙНОТО СЪСТОЯНИЕ.

Пробвайте да нормализирате баланса 
на влагата и да върнете на кожата 
нейното предишно сияние с пилинг, но 
само с много лек и повърхностен (на-
пример бадемов). Молекулата на баде-
мовата киселина е по-голяма от мо-
лекулата на гликоловата киселина и 
затова прониква в кожата по-бавно, 
оказва минимално дразнещо действие. 
По тези причини бадемовият пилинг 
може да се прилага и на тънка и 
чувствителна кожа, но все пак е до-
бре в този случай де се консултирате 
със своя дерматолог. Повечето салон-
ни процедури за интензивно овлажня-
ване на кожата на лицето са много 
приятни. Да речем, компреси с ете-
рични масла (от мандарина например), 
масажи с масло от черна боровинка и 
кайсиеви черупки и обгрижване с кре-
мове с натурални съставки. 

ПРОБЛЕМ: 
ПИГМЕНТАЦИИ, ЛУНИЧКИ

ПРИЧИНА Уви, но докато сте били 
на море, вие не сте защитавали дос-
татъчно грижливо кожата си от 
слънцето – може би сте използвали 
средство с нисък слънцезащитен фак-
тор или пък сте забравили да го на-
насяте повторно, когато е било не-
обходимо. Резултатът е неприятни 
пигментни петна по кожата. Ако те 
не са наследствени, можете да ги из-
светлите в рамките на няколко месе-
ца. Но ако слънцето е принудило на-
следствените пигментни петна да се 
откроят по-силно върху кожата ви, с 
домашни избелващи средства няма да 

можете да се справите с тях. Ще се 
наложи по-дълго време да се срещате 
с козметика си след почивката.

РЕШЕНИЕ Пигментните петна по 
кожата са основен проблем при вся-
ка втора жена. За да не се появя-
ват, нужни са профилактика, включ-
ваща използването на слънцезащитни 
средства през цялата година, и избяг-
ване на продължителното излагане на 
слънце. Процесът на изсветляване на 
пигментните петна е дълъг и изисква 
търпение, а също и спазване на всич-
ки препоръки, дадени ви от дермато-
лога или козметика ви. 
В борбата с пигментните петна ва-

жна роля играе пилингът. Пилингът и 
избелващите средства помагат за по-
бързото изравняване на тена на лице-
то. Не се страхувайте от избелване-
то – съвременната избелваща козме-
тика залага на ензими и антиоксидан-
ти, които ускоряват излющването и 
регенерацията на кожата и в същото 
време намаляват риска от появата 
на пигменти петна в бъдеще. 

ЗАПОЧНЕТЕ С ЕЖЕДНЕВНО ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ИЗСВЕТЛЯВАЩ СЕРУМ (В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 
1 МЕСЕЦ) И 2 ПЪТИ СЕДМИЧНО НАНАСЯЙТЕ 
ИЗБЕЛВАЩА МАСКА НА ЛИЦЕТО. 

През деня използвайте задължително 
крем с висок слънцезащитен фактор, 
иначе пигментацията може да стане 
забележима даже и при не много ак-
тивно слънце. За да стане цветът на 
кожата ви равномерен, нанасяйте из-
светляващия серум сутрин на цялото 
лице, а вечер – само върху проблемни-
те участъци. 
В салоните по красота пигментация-

та, в това число и наследствената, 
се премахва с помощта на лазерен или 
някакъв друг вид пилинг. За препоръч-
ване е да се подложите на средно сил-
на пилинг процедура (на основата на 
плодови киселини или пък на салицило-
ва или лимонова киселина), за да не си 
навлечете излишни неприятности. Са-
лициловият пилинг е предпочитан от 
Рене Зелуегър и от Линда Еванджели-
ста за намаляване на хиперпигмента-
циите. Те го прилагат три дни преди 
да се появят на важна церемония.
От наследствената пигментация, 

която се усилва от слънцето, може 
да се избавите в beauty салона, като 
се подложите на 3–4 процедури с ла-
зер. След лазерната терапия кожата 
бързо се възстановява. С радост ще 
констатирате, че сте се справили не 



само с хиперпигментациите, но и че 
чувствате кожата си по-опъната. 

ТЯЛО
ПРОБЛЕМ: 

ЗАГАРЪТ ИЗСВЕТЛЯВА 
НЕРАВНОМЕРНО

ПРИЧИНА Сигурно не сте нанася-
ли равномерно слънцезащитния про-
дукт по време на отпуска или пък не 
сте използвали овлажняващи средства 
след излагане на слънце. 

РЕШЕНИЕ Вкъщи, когато взимате 
душ, използвайте меки пилинг сред-
ства за тяло, а след това на влажна 
кожа втривайте интензивни овлаж-
няващи продукти (най-добре някакво 
етерично масло или подхранващ лоси-
он за тяло). Не се притеснявайте – 
загарът няма да „падне“ напълно, но 
пък неравномерностите ще изчезнат. 

КОГАТО КОЖАТА СПРЕ ДА СЕ ЛЮЩИ, ВЪЗПОЛЗ-
ВАЙТЕ СЕ ОТ ОВЛАЖНЯВАЩИТЕ СРЕДСТВА С 
ЕФЕКТ НА ЗАГАР (АВТОБРОНЗИРАЩИ БОДИ ЛО-
СИОНИ) – ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТТЕНЪКА, ЗА КОЙТО 
СТЕ МЕЧТАЛИ.

За светкавичен изравняващ ефект 
се запишете на пилинг процедура в 
някой салон за красота. 

ПРОБЛЕМ: 
КОЖАТА Е МНОГО СУХА И СЪРБИ

ПРИЧИНА Не се притеснявайте, 
при смяна на климата това се случва 
често с кожата на тялото. Това е, 
защото тя, както и кожата на лице-
то, страда от обезводняване след из-
лагане на силно слънце. При по-гриж-
ливо отношение ще успеете да се 
справите и с този проблем в рамки-
те на няколко дни. 

РЕШЕНИЕ Трябва да възстановите 
баланса на влага в кожата. Ако не ви 
е противопоказно, влезте в руска или 
турска баня – това ще ви помогне 
бързо да се адаптирате към промене-
ния климат и да нормализирате об-

мяната на веществата. 

АКО СЪРБЕЖЪТ Е МНОГО СИЛЕН, КУПЕТЕ ОТ 
АПТЕКАТА СРЕДСТВО ЗА АТОПИЧНА КОЖА ИЛИ 
КРЕМ ЗА ТЯЛО С ЕКСТРАКТ ОТ УРЕЯ – ТЕЗИ 
СРЕДСТВА МНОГО БЪРЗО ОБЛЕКЧАВАТ ВЪЗПА-
ЛЕНИЯТА И БЪРЗО ВЪЗВРЪЩАТ ГЛАДКОСТТА НА 
КОЖАТА. 

КОСА
ПРОБЛЕМ: 

КОСАТА Е СУХА И БЕЗЖИЗНЕНА

ПРИЧИНА Заради въздействието на 
слънцето и морската сол косата ста-
ва суха и косъмът изтънява. За раз-
лика от кожата, която е снабдена с 
механизми за регенерация и защита 
както от свободните радикали, така 
и от всяка друга агресия на околната 
среда, косата се „охранява“ само от 
меланина и кератина. Техният син-
тез се осъществява дълбоко в кожа-
та на скалпа, но при масирано агре-
сивно влияние на „дуото“ слънчеви лъ-
чи–морска вода тази защита се оказ-
ва недостатъчна. 

РЕШЕНИЕ Сприятелете се с поли-
ненаситените „незаменими“ мастни 
киселини, на които са богати зех-
тинът и аргановото масло. За да 
се справите със сухотата на коса-

та, трябва да ги приемате перорал-
но и редовно. 

СИСТЕМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАСКИ ЗА КОСА 
С АРГАНОВО И ПАЛМОВО МАСЛО СЪЩО МНО-
ГО ПОМАГА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ВЛАГАТА В КО-
СЪМА. АКО КОСАТА ВИ Е СИЛНО ПРЕСУШЕНА, 
СМЕЛО ОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТИТЕ ДА ДЕЙСТВАТ 
В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛА НОЩ, КАТО УВИЕТЕ 
НАМАЗАНАТА С ТЯХ КОСА С ХАВЛИЕНА КЪРПА.

След отпуската е препоръчително 
да консумирате повече мазни риби, 
черен дроб, морски продукти и зех-
тин. И, естествено, не забравяйте за 
специалните „бани“ на косата с ви-
тамините А, В, калиев йодид и цинк 
(четете етикетите и си купувайте 
продукти за коса, които ги съдър-
жат). През деня вместо пяна за сти-
лизиране на прическата и лак използ-
вайте овлажняващи кремове и спрейо-
ве за коса без отмиване. 
Във фризьорския салон изпробвайте 

някоя програма за интензивно възста-
новяване на косата на основата на 
масла и натурални компоненти (мас-
ло от портокал, мед, екстракт от 
бамбук, протеини от перли и водорас-
ли). Основните ефективно действащи 
съставки в тези възстановяващи про-
грами обаче си остават маслото от 
авокадо и от жожоба. 
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GLYSOLID –
ОВЛАЖНЯВАЩ И УСПОКОЯВАЩ ЛОСИОН 
ЗА ТЯЛО С ЕКСТРАКТ И МАСЛО ОТ ЛАЙКА

Благодарение на изключителното лечебно 
действие на лайката лосионът успокоява сър-
бежите при суха и чувствителна кожа. Има 
силно противовъзпалително и антибактериално 
действие. Нормализира обменните процеси в 
клетките, подобрява структурата на кожата 

и изравнява тена. Продуктът поддържа ес-
тественото ниво на влажност и нормализира 
киселинно-мастния є баланс. След употреба на 
лосиона за тяло GLYSOLID кожата не е маз-
на, а остава нежна и гладка.
Използван след баня, лосионът снабдява кожа-
та ви с необходимата є влага, омекотява я и 
облекчава сърбежите и чувството за прекале-
но опъната кожа.
След използване на лосиона Glysolid ще се 

чувствате перфект-
но в собствената си 
кожа.
Препоръчител-
на цена за 250 мл – 
5.99 лв. Търсете в 
аптеките. 
За подробности 
посетете 
www.fiesta2bg.com.

Красиви новини
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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



О
ктомври е времето, през което 
е добре да обърнете специално 
внимание на състоянието на ко-
жата си. Слънчевите лъчи, топ-

лият въздух, прахта и мръсотията 
по време на сухото лято са я напра-
вили уморена, обезводнена, без блясък 
и суха. Понякога дори са причинили 
появата на възпаления, бръчки и не-
равномерно омазнени участъци. 
За да отстраните тези проблеми, 

необходимо е да действате комплекс-
но. Преди всичко кожата на лицето 
имам нужда от почистване и от коз-
метични средства с голямо количе-
ство овлажняващи компоненти. Мно-
го е важно кремът за лице да съдър-
жа и защитни UV филтри, защото 
слънцето дори и през есента е ковар-
но и може да причини лунички и пиг-
ментации. 

МАЗНАТА КОЖА

изисква специален подход. Добре е ов-

лажняващият крем да 
има матиращ ефект, кой-

то ще отнеме ненужния 
блясък от повърхността є. 
Веднъж седмично използвайте 
скраб за дълбоко почистване, 
предназначен за мазна кожа.

ЗРЯЛАТА КОЖА 
през този сезон се нуждае  
от по-специални грижи. Обър-

нете внимание на козметични-
те средства с антиоксиданти 
– флавоноиди или екстракт от 
зелен чай например. Ултравиоле-
товите лъчи стимулират актив-

ното размножаване на свободните 
радикали, което влияе пагубно върху 
зрялата кожа.
Независимо какъв тип е кожата ви, 

по принцип е добре да пиете много 
течности, за да не допускате обез-
водняването є. Най-подходяща напит-
ка през този сезон е класическият зе-
лен чай с лимон. Той ще ви помогне и 
да отслабнете. Можете да пиете и 
минерална вода, но не газирана.

СУХАТА КОЖА

Ако кожата ви е станала прекале-
но суха и се лющи, съветваме ви да 
обърнете внимание на козметичните 
средства с термална вода – техният 

богат на минерали и микроелементи 
състав успокоява кожата и є връща 
жизнеността. Спрейовете с термал-
на вода имат и друго предимство – 
можете да ги впръсквате дори и вър-
ху нанесен грим (например преди ва-
жна делова среща, когато е необхо-
димо да изглеждате максимално све-
жи и добре). 
И, разбира се, трябва отново да си 

припомните за

МАСКИТЕ ЗА ЛИЦЕ

които ще почистят и ще подхра-
нят кожата ви след лятото. Може-
те да си купите готова маска или 
да си я приготвите сами в домашни 
условия. Приготвената от вас маска 
с нищо няма да е по-лоша от купе-
ната. Важно е само да изберете пра-
вилно състава є според типа на ва-
шата кожата. 

За мазната кожа е подходяща мас-
ка, приготвена от сърцевината на 

диня, настърган морков, краставица и 
яйчен белтък. 

Сухата кожа ще ви бъде благодар-
на, ако я нахраните с банан, сливи 

и пъпеш. Дори не е необходимо да ги 
смесвате. Всеки плод въздейства бла-
готворно на кожата сам по себе си.

Ако кожата ви е раздразнена или 
нещо повече – осеяна е с разшире-

ни капиляри, за приготвянето на мас-
ка ще се наложи малко да се потру-
дите. Най-ефективни в случая са со-
кът или отварата от магданоз (с дреб-
но нарязани листа и корени). 

На практика на всеки тип кожа 
є подхожда маска, приготвена от 

домати. Стига да не сте алергични. 
Затова се тествайте – като за на-
чало поставете на лицето си малко 
парченце домат.©
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ГРИЖИ, БЕЗ КОИТО

ПАК ЩЕ ОБСЪЖДАМЕ ВЪПРОСА, КАК ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ КОЖАТА НА ЛИЦЕТО СИ 
СЛЕД ЛЯТОТО И ОТНОВО ДА Я НАПРАВИТЕ СВЕЖА И КРАСИВА. НО ТОЗИ ПЪТ В 

ОЩЕ ПО-ПРАКТИЧНИ ПОДРОБНОСТИ.

ХРАНЕНЕ ЗА ХУБОСТ
В края на лятото имате последна възмож-

ност да се вземете в ръце. Откажете се 

от сладкото и от мазното и в продължение 

на две седмици се посветете на плодовете 

и зеленчуците. По този начин, освен че ще 

се погрижите за фигурата си, ще нахраните 

и кожата си с витамини (не само отвън, но 

и отвътре). Така грижата за кожата ви ще 

бъде комплексна.
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Н
икоя жена не 
иска да остарява. 
Остаряването се 
смята за порок 

в нашия век, когато външ-
ността играе много по-ре-
шаваща роля, отколкото є 
се полага. Затова, изглежда, 
няма нищо по-разумно от 
това да се доверим на коз-
метолозите, които бързо и 
лесно могат да ни върнат 
заветните младост и кра-
сота. Но все пак, преди да 
подложите чело под инжек-
цията с ботокс, е полез-
но да научите какво точ-
но представлява ботулино-
вият токсин, какви проти-
вопоказания има и наистина 
ли е толкова ефикасен про-
тив бръчките, колкото го 
рекламират.
Основа на тъй прехвале-

ния подмладяващ метод е 
най-силната от всички из-
вестни отрови – ботулино-
вият токсин, или т. нар. 
колбасарска отрова. Този 

БАКТЕРИАЛЕН ТОКСИН 
се образува в условия на 
неправилно консервирани 
месни продукти. При от-
равяне с ботулинов то-
ксин мускулите се пара-
лизират напълно. И имен-
но това свойство на от-
ровата учените използват 
за лечение на много нерв-
но-мускулни разстройства. 
В днешно време ботулино-
вият токсин се използва 
широко – има 200 различ-
ни показания. Изследва се 
действието на вещество-
то при лечение на аст-
ма, главоболие, симптоми 
на простатит и даже при 
затлъстяване.
Свойството на ботулино-

вия токсин 

ДА ИЗГЛАЖДА БРЪЧКИ

е било открито съвсем слу-
чайно. Пациентка на име 
Джейн Карутес, която 
била подложена на лечение 
с ботулинов токсин, забе-

лязала, че бръчките около 
носа є с всеки изминал ден 
стават по-незабележими. 
Джейн и съпругът є, кой-
то се занимавал с дермато-
логична хирургия, изследвали 
това свойство на ботули-
новия токсин и предполо-
жили, че подобен козмети-
чен ефект възниква вслед-
ствие на отпускане на ми-
мическите бръчки. От 1990 
г. насам ботоксът започва 
да се изучава по-подробно 
и да се прилага в козмето-
логията. 
Терапията с ботулинов 

токсин е благотворна при 
лечение на значителна аси-
метрия на лицето, мими-
чески бръчки в областта 
на междувеждието, челото, 
около външните ъгли на 
очите и на гърбицата на 
носа. Бръчките, появяващи 
се под влияние на силна те-
жест, или т. нар. линии на 
съня, не подлежат на коре-
кции с ботулинов токсин. 

ТРАЙНОСТ 
НА ДЕЙСТВИЕТО

Първите резултати след 
инжектиране на ботокс се 
наблюдават след 1–2 дни, 
на диспорт (аналог на бо-
токса, който също се пред-
лага у нас) – след 3–5 дни. 
Ефектът нараства, ако бо-
токсът се инжектира от-
ново след една седмица, а 
диспортът – след 10–14 
дни. Резултатите се задър-
жат в рамките на 4–6 ме-
сеца, постоянно отслабвай-
ки, след което се налага 
повторно инжектиране.

СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА 
НЕ БИВА:  да посещавате 
парна баня, солариум и са-
уна в продължение на сед-
мица  активно да съкра-
щавате мускулите, в кои-
то е бил инжектиран то-
ксинът, в продължение на 1 
ден, особено през първите 
часове на деня  да пипате 
мястото, където е била 
поставена инжекцията, в 
продължение на 4 часа  да 
лягате хоризонтално в про-
дължение на 3–4 часа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 Миопия (късогледство) 
 Бременност и кърмене 
 Остри инфекциозни забо-

лявания  Хемофилия (за-
труднено кръвосъсирване) 

 Възпалителни процеси 
на мястото на инжекция-
та  Миастения (хронич-
но автоимунно заболяване) 

 Склонност към отичане 
на лицето  Злоупотреба 
с алкохол  Прием на ня-
кои лекарствени препарати 
(консултирайте се с вашия 
лекар)  Неустойчиво пси-
хично състояние  Нереа-
листични очаквания от ре-
зултатите след терапията 
с ботокс

ВЪЗМОЖНИ 
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

 Алергични реакции  Задух 
 Главоболие  Грипоподобни 

симптоми  Болка на мяс-
тото на инжектиране  Ло-
кални кръвоизливи  Пони-
жена чувствителност.©
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БОТОКСЪТ
ОТРОВНАТА КРАСОТА
ИМА ЛИ НЯКОЙ, КОЙТО ДА НЕ Е ЧУВАЛ ДУМАТА „БОТОКС“? НЕ ВЯРВАМЕ, ЗАЩОТО 
ЖЕНСКИТЕ СПИСАНИЯ И ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПОСТОЯННО ПЕЯТ 
ДИТИРАМБИ В НЕГОВА ЧЕСТ. ЗАЩОТО, ЦИТИРАМЕ, „ТОЙ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ 
НА 50-ГОДИШНА ЖЕНА ДА ИЗГЛЕЖДА КАТО НА 20, БЕЗ ДА ЛЯГА ПОД НОЖА НА 
ЕСТЕТИЧНАТА ХИРУРГИЯ“. ДАЛИ Е ТОЛКОВА ВСЕСИЛЕН ТОЗИ БОТОКС?
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Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на вашите въпроси, свърза-

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

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

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

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

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

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

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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

Уроци по стилизиране

1 3

Водопад от вълни
„Падаща“ на вълни коса плюс път точно по 

средата е някакъв среден вариант на при-

ческите на момичетата от филма „Анге-

лите на Чарли“.  

ПОДСТРИЖКАТА: дълга коса, подстрига-

на на степени.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: силната и ес-

тествено начупената. 

СТАЙЛИНГЪТ: Първо разделете косата на 

точен път и отделете бретона. Стра-

ничните партии коса навийте на дебе-

ла маша, като започнете от височината 

на ушите. Дръжте машата вертикално. 

Накрая навийте бретона навън, но така, 

че леко да пада върху челото. Подреде-

те го с пръсти и го фиксирайте с лак за 

коса. Всъщност напръскайте цялата при-

ческа с лак. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 15 минУлтрадълъг 
страничен бретон
Най-женственото нещо в тази иначе мъж-

ка къса прическа е хипердългият бретон, 

който изпъква още повече на фона на ул-

тракъсата на тила коса. 

Тази прическа беше модерна в средата на 

90-те години (спомняте ли си я на глава-

та на Линда Еванджелиста – супермодел 

за онова време?), но какво ни пречи да я 

възкресим. 

ПОДСТРИЖКАТА: къса, етажирана коса 

на тила и оставени по-дълга коса на те-

мето.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: фината, но гъ-

ста, но също така гъстата, но силна 

коса. Но по-важното е да е права.

СТАЙЛИНГЪТ: След измиване на косата 

я изсушете със сешоар и четка в посо-

ка напред, като започнете от най-висо-

ката точка на темето. Подредете с пръ-

сти страничните кичури. Накрая „загребе-

те“ целия бретон върху четириъгълна чет-

ка и го подвийте и фризирайте така, че да 

пада върху лицето, но очите ви все пак да 

останат открити. На финала стилизирай-

те връхчетата с вакса.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5–10 мин

Каре в стил 60-те години
Изходният „материал“ е средно дълго каре. Целта е да 

наподобим прическа, която много обичаха всички икони 

на 60-те години – от Даяна Рос до София Лорен. 

ПОДСТРИЖКАТА: средно дълъг боб с удължен бретон.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: практически всеки, стига коса-

та да е права.

СТАЙЛИНГЪТ: Изсушената коса се разделя на кичури и 

се навива на дебели ролки (с диаметър 4–5 см) в посо-

ка отпред назад, а отстрани хоризонтално. Преди това 

всеки кичур се напръсква със спрей, предпазващ косъма 

от увреждащото влияние на топлата струя на сешоара. 

Ако не използвате нагряващи се ролки, изсушете всеки 

кичур с горещата струя на сешоара по 2 мин, след което 

изчакайте косата да изстине. При свалянето на ролките 

придържайте кичурите в основата, а с другата ръка раз-

вивайте ролката (така няма да усещате скубане). След 

10 мин срешете косата, нанесете лак за коса отдолу, 

под косата, и изгладете прическата.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: около 60 до 70 мин
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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

4
Текст Марин ХУБЕНОВ-МЪРФИ, 

стилист и собственик 

на фризьорски салони Murphy

Платинено руса, 
но матирана
Платинено русото изглежда по-модерно с помощта 

на матиращ стайлинг. Ще изглеждате като от дру-

га планета. Не, не е налудничаво, а просто различно. 

ПОДСТРИЖКАТА: къса, филирана, с дълъг бретон и 

коса, оставена по-дълга на темето.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: нормалната до силна коса.

СТАЙЛИНГЪТ: След измиване изчакайте косата леко 

да изсъхне и я напръскайте с матиращ стилизиращ 

спрей (без блестящи частици). След това я намач-

кайте хаотично с пръсти. Оформете да стърчат 

напред само връхчетата на кичурите, които обрам-

чват лицето. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5–10 мин

Средна дължина
Косата ви има лош ден? Нищо, тази 

прическа ще ви спаси от притесне-

нието, че изглеждате зле. В основа-

та е изгладена, а надолу косата е 

на вълни. Тази романтична визия от 

края на 70-те години на миналия век 

изгледа добре и сега, особено ако 

сте облечени по-небрежно.

ПОДСТРИЖКАТА: дълга до раменете 

коса, леко етажирана само в края.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: нормална 

коса, на естествени вълни.

СТАЙЛИНГЪТ: Леко влажната коса 

разделете на път по средата, след 

което нанесете върху нея пяна за 

втвърдяване на къдрици. Изчакайте 

да изсъхне. Разделете косата на око-

ло 10 см широки кичури и ги навийте 

на маша в посока от горе на долу хо-

ризонтално, започвайки от височина-

та на веждите. Закрепете буклите с 

клипсове или фиби, изчакайте косата 

да изсъхне, отстранете клипсовете 

(фибите) и срешете косата. Накрая 

є придайте форма с пръсти. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: около 30 мин

С грижа за сухата кожа

D E R M A C O L

ЛЕЙДИ КРЕМ
Дневен крем с витамин
А и екстракт от 
водорасли за гладка 
и хидратирана кожа.
Този нежен дневен крем

осигурява оптимално ниво

на хидратация и подхранване. Екстрактът от

морски водорасли заедно с витамин А доприна-

ся за благотворния ефект върху кожата.

Най-доброто предложение на „Дермакол“ за

нежната и деликатна суха кожа, която се нуж-

дае от подхранване и влага, е серията от про-

дукти с красиви имена – Лейди, Куин, Принцес,

Класик крем, които съдържат морски водорас-

ли и ценни витамини.

ПРИНЦЕС КРЕМ
Подхранващ крем 
с витамин Е и екстракт
от водорасли
Благодарение на високото

съдържание на подхранва-

щи съставки кремът е

подходящ за дневна и нощна грижа за кожата.

Съдържа ценния антиоксидант витамин Е и

екстракт от водорасли. Кремът е отличен за-

щитник за кожата от неблагоприятните

външни влияния – студ, вятър, слънце...

КУИН НОЩЕН КРЕМ
Нощен крем с витамин Е
и екстракт от водорасли
Класически подхранващ

крем, който осигурява и

необходимата хидратация

на кожата. Съдържа комп-

лекс от хидратиращи компоненти, допълнен с

витамин Е и екстракт от водорасли. Резул-

татът е гладка, свежа и еластична кожа, хид-

ратирана, подхранена и добре подготвена за

следващия ден.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

КЛАСИК КРЕМ ЗА ОЧИ
с витамин Е и 
екстракт от водорасли
Лек крем за нежната кожа

около очите с витамин Е,

хиалуронова киселина и

екстракт от водорасли.

Кремът създава защитен слой върху повърхно-

стта на кожата, осигурява необходимата хид-

ратация, поддържа гладкостта и еластично-

стта на нежната кожа.

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.
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В 
действителност здра-
вата дълга коса е най-
прекрасното украшение 
на всяка женска глава. 

Но само да я оставите да 
си расте на воля, не е дос-
татъчно, за да я отгледа-
те и дълга, и здрава. А и 
повечето дами са много не-
търпеливи и малко от тях 
дочакват триумфалния мо-
мент. Който няма търпе-
ние да чака и да се грижи 
прилежно за нещо, да не се 
захваща да „отглежда“ дълга 
коса, защото, колкото по-
дълга е тя, толкова е по-
трудоемка е за поддържа-
не и стилизиране. Така или 

иначе дългите и гъсти коси 
в естествен вид се срещат 
много рядко. Но ако сте ре-
шили да се „обзаведете“ с 
разкошна грива, има начини 
за правилно обгрижване, ко-
ето ще помогне на косъма 
да расте по-бързо.

ПОДГОТОВКА

За да израсне косата ви 
красива, здрава и най-важно-
то – бързо, тя се нуждае 
от много подхранващи ве-
щества. Нужни са є кал-
ций, йод, хром, калий, сяра, 
манган и много други ценни 
съставки, които гаранти-
рат пълноценния є растеж 

и добрия є външен вид. За-
това, ако твърдо сте ре-
шили да си пуснете коса, 
трябва правилно да я хра-
ните. Известно е, че това, 
което ядем, се отразява 
първо на външния вид на 
нашите кожа, коса, нокти 
и зъби. Достатъчното ко-
личество витамини, въгле-
хидрати, мазнини и белтъ-
чини ще подкрепи косата в 
нейния бърз и здравословен 
растеж. Ако се съмнявате, 
че се храните здравословно, 
тогава е добре да приема-
те допълнително витамини, 
за които се знае, че заздра-
вяват косъма. Такива вита-

мини се продават в апте-
ката без рецепта, но някои 
от тях могат да бъдат на-
значени и от трихолог (спе-
циалист, който се занимава 
с косата).
Налага се да защитава-

те косата от студа и пре-
ките слънчеви лъчи, зато-
ва шапките трябва да ста-
нат част както от лет-
ния, така и от зимния ви 
гардероб.

ГРИЖИ

Колкото по-дълга става ко-
сата, толкова по-голямо вни-
мание от ваша страна изис-
ква тях. Грижата за нея за-

„Отглеждане“ на„Отглеждане“ на

МНОГО РЯДКО СЪМ СРЕЩАЛ ЖЕНА, КОЯТО НЕ СИ МЕЧТАЕ 
ДА ИМА ДЪЪЪЛГА, ГЪСТА КОСА, ПАДАЩА КАТО ВОДОПАД 

ОТ КРАСИВИ КЪДРИЦИ ДО КРЪСТА Є ИЛИ ДАЖЕ ДО КОЛЕНЕТЕ...

© Valua Vitaly – Fotolia.com
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почва с избора на шампоан. 
Той трябва да е подходящ 
първо за вашия тип коса, 
но и да е специализиран в 
укрепването и защитата на 
дългата коса. Не забравяй-
те за балсама и маската за 
коса даже и ако нямате ви-
дими проблеми с косата. Те 
не биха ви навредили, ако ги 
употребявате и само профи-
лактично. Докато миете ко-
сата си, не втривайте шам-
поана прекалено силно в ко-
жата на скалпа. Шампоани-
те съдържат различни хи-
мични съединения, които да-
леч невинаги напълно се из-
миват от водата и са без-
опасни за косъма. Затова, 
преди да нанесете шампоана 
на косата си, леко го разбий-
те с малко вода и не го дръ-
жте дълго на косата. 
Решете дългата коса само 

когато тя напълно е изсъх-
нала. Ако я решите влажна, 
можете лесно да я травми-
рате. За ресане използвайте 
най-добре дървен гребен с 
редки зъби. Изсушавате ко-
сата по възможност без се-
шоар, за да не развали горе-
щият въздух нейния външен 
вид. Ако редовно си прави-
те прически, не злоупотре-
бявайте с ролките, сешоара 
и машата, защото, ако ко-
сата пострада, докато рас-
те, ще бъде много трудно 
да я възстановите. Поняко-
га единственият изход от 
неприятната ситуация е да 
я подстрижете. И тогава 
силите и търпението, кои-
то сте вложили, за да я ча-
кате да расте, ще отидат 
на вятъра.

ПОДСТРИГВАНЕ

Въпреки противоречивите 
мнения добре е да подстриг-
вате по 1–2 см от растя-
щата коса поне веднъж на 
2–3 месеца. Подстригвайте, 
разбира се, само краищата 
є. Най-добре е косата да се 
подстригва с предварител-
но затоплени ножици. Горе-
щият метал не „разрошва“ 
люспичките върху най-гор-
ния слой на косъма, а на-
против – заглажда ги и по 

този начин предотвратява 
цъфтежа на краищата. 

МАСАЖИ

Препоръчително е редовно 
да правите фрикции на кожа-
та на скалпа – няколко пъти 
седмично поне. Това стиму-
лира кръвообращението, ко-
ето означава, че с прилива 
на кръв в косата тя получа-
ва повече кислород и повече 
хранителни вещества. 
В случаите, когато кон-

статирате, че косата ви 
не иска да расте, без ог-
лед на старанията, които 
полагате за това, трябва 
да се обърнете към лекар 
и да си направите изследва-
ния на кръвта и на хормо-
ните. Възможно е проблеми 
с някой орган или систе-
ма в организма ви (напри-
мер нарушения в хормонал-
ната система) да са причи-
ната, поради които косата 
ви расте много бавно (за-
щото впрочем няма коса, 
която да не расте!). 
Ако косата ви пораства 

с по 1–2 см всеки месец, 
значи тя расте нормално и 
просто трябва да се въоръ-
жите с търпение да я по-
чакате още малко. 
Всички знаят как да се 

грижат за косата си, така 
че тя да расте здрава. В 
действителност май не ви 
издадох никакви тайни. Най-
важното нещо е да сте тър-
пеливи, правилно да се гри-
жите за косата си и да не 
се отказвате по средата.
Само след една година ще 

можете да се похвалите с 
естествено красиви коси, 
от които можете да съз-
дадете всякаква прическа. 
Е, нали знаете, че и дъл-
гата коса си има недоста-
тъци – тя пречи, заплита 
се, по-трудно се поддава на 
стилизиране... Но красота-
та иска жертви! Забравих 
да кажа, че дългата коса 
има и своите предимства 
и те май са повече от не-
достатъците. Успех в от-
глеждането є!

Симеон ВЕДЕВ, 

стилист в студио 
за красота „Кали“

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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Х
раненето на децата в кърмаческа 
и ранна детска възраст е важно 
както за растежа и развитието 
им, така и за изграждането на 

имунитета им и правилното оформя-
не на лицето и зъбите. Безусловно 

ЕСТЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ 
С МАЙЧИНО МЛЯКО 

е най-доброто, най-пълноценното и 
най-здравословното за всяко бебе. 
Освен че майчината кърма осигуря-
ва всички необходими за развитието 
и растежа на бебето вещества, тя 
дава на подрастващия организъм ан-
титела директно от майката и по 
този начин изгражда имунитета.

НЕСЛУЧАЙНО ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНИТЕ ДЕЦА 
БОЛЕДУВАТ МНОГО ПО-РЯДКО.

Естественото хранене има и 

ОЩЕ НЯКОЛКО НЕ ТОЛКОВА 
ПОПУЛЯРНИ ПРЕДИМСТВА

Децата се раждат с много малки 
долни челюсти. (Броят на мозъчните 
им клетки е огромен и те трябва да 
се поберат в малката глава на бебе-
то, защото мозъчни клетки не се об-
разуват след раждането.) При само-
то раждане обаче главата на бебето 
е малка – лицевият череп се развива 
след раждането. Но преди да се раз-
вие, както споменах, челюстите са 
много малки, особено долната. 

ЗА ДА СЕ РАЗВИЕ БЪРЗО ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ И 
ДА НАСТИГНЕ ГОРНАТА ПО ГОЛЕМИНА, ПОМАГА 
МНОГО АКТЪТ НА СУЧЕНЕ. ДВИЖЕНИЯТА, КО-
ИТО ИЗВЪРШВА БЕБЕТО ПО ВРЕМЕ НА СУЧЕНЕ, 
СТИМУЛИРАТ ЗА РАСТЕЖ ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ. 

Когато пораснат, децата, които не 
са хранени естествено или са хране-
ни изкуствено с неподходяща техни-
ка, страдат от 

ОРТОДОНТСКИ АНОМАЛИИ

Най-често срещаната от тях – дъл-
бока задна (дистална) захапка – се дъл-
жи на недоразвита долна челюст. Този 
вид захапка е много вредна за зъбите.

ПРАВИЛНОТО ИЗКУСТВЕНО ХРАНЕНЕ 
МОЖЕ ДА КОМПЕНСИРА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН 
ПРОБЛЕМИТЕ С РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО 
НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ.

То трябва да наподобява естестве-
ното – т. е. да е с продължителност 
около 20 мин, детето да се стиму-
лира да суче през цялото време, да е 
в скута на майката и биберонът да 
се държи така, че бебето активно 
да приема млякото, а не то пасивно 
да се излива в устата му. По този 
начин бебето се стимулира да движи 
активно челюстта си и тя расте и 
се развива правилно.

БИБЕРОНИТЕ 
са два вида: за хранене и залъгалки. За 
най-добри биберони се смятат тези 
от тип NUK на професор Балтерс, 
изработени според осреднена форма и 
големина на небцето за определена по-
пулация. Те са къси, с малки и малко 
на брой отвори, обърнати към неб-
цето. Тези биберони са различни по 
големина за различните възрасти и с 
различни отвори според храната, за 
която са предназначени (за чай, мля-
ко, плодови храни и т. н.).
До една и половина годишна възраст 

на детето тези биберони могат да 
се използват и за залъгалки. 

ОТВОРИТЕ НА БИБЕРОНА ТИП NUK СА 
ФАБРИЧНИ И НИКОГА НЕ БИВА ДА СЕ РАЗШИРЯ-
ВАТ, МАКАР НА МАЙКИТЕ ДА ИМ СЕ СТРУВА, 
ЧЕ ДЕЦАТА ТРУДНО СУЧАТ ПРЕЗ ТЯХ. ТЕ СА 
НАПРАВЕНИ МАЛКО ПО-ТЕСНИ С ЦЕЛ ДА 
РАЗВИВАТ ПРАВИЛНО ЧЕЛЮСТИТЕ НА 

БЕБЕТО ПО ВРЕМЕ НА СУЧЕНЕ.

При 

ЗАХРАНВАНЕТО С ЛЪЖИЧКА 
след 6-месечна възраст храната трябва 
да се изсърбва от бебето, а не да му 
се излива в устата. Особено важен е 
моментът на отбиването на детето 
от биберона. Това е нормално да ста-
не преди 2-годишната възраст, защото 
след това се постига много трудно. 

А И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИБЕРОН СЛЕД ТАЗИ 
ВЪЗРАСТ СЕ ПРЕВРЪЩА ВЪВ ВРЕДЕН НАВИК, 
КОЙТО СЪЩО ВОДИ ДО ТЕЖКИ ОРТОДОНТСКИ 
АНОМАЛИИ.

Бебето трябва да е здраво и спо-
койно, защото елиминирането на би-
берона като средство за хранене е 
голям стрес за него. В началото би-
беронът се маха през деня, а вечер, 
когато детето заспива, се оставя. 
Майката трябва да внимава детето 
да не замени биберона със смучене на 
пръст. Смученето на пръст е серио-
зен проблем – освен че води до орто-
донтски аномалии, понякога този вре-
ден навик се запазва с години, дори 
при пораснали деца и тийнейджъри, и 
води до тежки психически и социални 
проблеми. 

Д-р Цветан 

ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убедите в способностите на 

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

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

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

Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!
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В
сички видове физиче-
ски упражнения пома-
гат да подобрите са-
мочувствието и да 

елиминирате килограмите, 
които ви пречат да се ха-
ресвате. Всяка активност, 
която ускорява обмяната 
на веществата и изгаря ка-
лории, ще ви е само от 
полза. 
За жалост не всяка жена 

може да си позволи абона-
ментна карта в луксозно 
оборудван фитнес клуб, а на 
някои физическото натовар-
ване им е противопоказно 
по здравословни причини. В 
подобни случаи гимнастика-
та за отслабване може да е 
отличното решение. 
Предлага ме ви комплекс 

от упражнения, които мо-
жете да изпълнявате като 
утринна гимнастика. Всич-
ки те са насочени към изга-
ряне на излишните калории 
и ще ви помогнат в борба-
та да станете по-стройни.

ПЪРВО УПРАЖНЕНИЕ

ХОДЕНЕ НА МЯСТО

На всички това упражне-
ние е познато от детство-
то. Повдигайте коленете 
високо. Вдишайте след пър-
вите 4 крачки, а след след-
ващите 4 – издишайте.

ВТОРО УПРАЖНЕНИЕ

РАЗГЪВАНИЯ И СГЪВАНИЯ 
Повдигнете ръце нагоре и 

ги изпънете. Изнесете де-
сния крак назад и се про-
тегнете силно, така че да 
усетите напрежение в кръ-
ста. Върнете се в изход-
но положение. Сгънете 
десния крак в коляното 
пред тялото и с двете 
ръце го придърпайте сил-
но към гърдите, като се 
стремите да докоснете 
коляното с чело. Върнете 
в изходно положение и пов-
торете същите движения с 
другия крак – назад и после 
напред. Упражнението се из-
пълнява 3–4 пъти за крак.

ТРЕТО УПРАЖНЕНИЕ

НАКЛОНИ 
От изправен стоеж раз-

творете широко крака, 
сгънете десния крак в 
коляното пред тялото и 
три пъти с пружиниране 
се наклонете към пръ-
стите на левия изпъ-
нат крак. Направете 
по 4–6 такива накло-
на към всеки крак.

ЧЕТВЪРТО 
УПРАЖНЕНИЕ

КРЪГОВИ 
ДВИЖЕНИЯ

От изправен сто-

еж и разкрачени на ширина-
та на раменете крака из-
пълнявайте кръгови движе-
ния с таза, като при това 
свивате и отпускате ко-
ремните мускули. Упражне-
нието се изпълнява по 6–8 
пъти на всяка страна.

ПЕТО УПРАЖНЕНИЕ 

ПРИКЛЯКАНИЯ

Застанете изправени, с 
прибрани крака, положете 
дланите на ръцете на ко-
рема. Изпълнявайте пружи-
ниращи приклякания три 
пъти поред, като при това 
упражнявате лек натиск с 
дланите върху коремната 
стена. Упражнението се из-
пълнява 16–20 пъти.

ШЕСТО УПРАЖНЕНИЕ

КРЪГОВЕ С КРАКАТА

За това упражнение 
ще ви трябва стол. За-
станете изправени до 
стола, като с ръце се 
придържате за обле-
галката му. Изнесете 
единия крак встрани 
и изпълнявайте с него 

ЗА НИКОГО НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ САМО С ГЛАДУВАНЕ 
НЕ СЕ ОТСЛАБВА. НИТО САМО С УПРАЖНЕНИЯ. 
И ПО ЦЯЛ ДЕН ДА СТОИТЕ НА ЧЕЛНА СТОЙКА, 
НЯМА ДА ПОСТИГНЕТЕ РЕЗУЛТАТИ, АКО НЕ ПОДХОДИТЕ 
КОМПЛЕКСНО КЪМ СТОПЯВАНЕ НА ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ. 
НО БЕЗ СПОРТУВАНЕ СЪЩО НЯМА ДА СТАНЕ... ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА 

ИЗПЪЛНЯВАТЕ ТАЗИ 

ПРОСТА ГИМНАСТИКА 

ВСЯКА СУТРИН. ОЩЕ 

СЛЕД ПЪРВИЯ МЕСЕЦ 

ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, АКО 

ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ НЕ 

СТЕ ЗАБРАВИЛИ ДА СЕ 

ХРАНИТЕ ПО-ДИЕТИЧНО. 
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кръгови движения (първо по 
часовниковата стрелка, след 
това обратно на часовнико-
вата стрелка). Постарайте 
се да правите това упраж-
нение с по-голяма амплиту-
да. Упражнението се изпъл-
нява по 8–12 пъти с все-
ки крак.

СЕДМО УПРАЖНЕНИЕ

ПРУЖИНИРАНЕ

Застанете на пръсти зад 
стола, като с ръце се при-
държате за облегалката му. 
Изпълнявайте пружиниращи 
движения, сгъвайки и разгъ-
вайки краката в коленете в 
продължение на 15–20 сек.

ОСМО УПРАЖНЕНИЕ

ПОДСКОЦИ

От изправен стоеж пър-
во изпълнявайте подскоци с 
двата крака, а след това с 
всеки един крак поотделно 
в продължение на 25–30 сек. 
Завършете това упражнение 
с ходене на място. 

ДЕВЕТО УПРАЖНЕНИЕ

С ЛИЦЕ КЪМ КОЛЕНЕТЕ

Легнете по гръб на пода, 
сгънете крака в коленете 
и седнете. След това из-
пънете крака и два пъти 
се наклонете напред, като 

се стараете да докоснете 
коленете с лице. Легнете 
по гръб и отново повторе-
те упражнението. Изпълня-
ва се 12–16 пъти.

ДЕСЕТО УПРАЖНЕНИЕ

СТРАНИЧНИ ИЗНАСЯНИЯ 
НА ТАЗА

Легнете по гръб, сгънете 
крака в коленете и ги раз-
крачете леко (стъпалата са 
на пода). Повдигнете таза 
и изпълнявайте с него дви-
жения встрани (по 4–6 дви-
жения на всяка страна).Уп-
ражнението се изпълнява 
2–3 пъти с не много големи 
почивки между сериите.

ЕДИНАДЕСЕТО УПРАЖНЕНИЕ

РИТМИЧНО СТЯГАНЕ 
НА КОРЕМА

Легнете по гръб, положе-
те дланите на ръцете вър-
ху корема. Ритмично стя-
гайте и отпускайте ко-
ремната мускулатура, като 
при това упражнявайте и 
лек натиск върху нея с дла-
ни. Упражнението се изпъл-
нява 8–12 пъти.

ДВАНАДЕСЕТО УПРАЖНЕНИЕ

ВДИШВАНИЯ 
И ИЗДИШВАНИЯ

Финалното упражне-

ние от тази гимнасти-
ка за отслабване се прави 
от изправен стоеж. Кра-
ката са разкрачени. Изне-
сете ръцете настрани и 
леко назад. Протегнете се 

и се наклонете назад, вди-
шайте, след което се на-
клонете напред, отпусне-
те ръцете и издишайте. 
Упражнението се изпълня-
ва 3–4 пъти.
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х р а н е н е СЛЕДОТПУСКАРСКИ ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ

ДУМАТА „ДИЕТА“ ВЪОБЩЕ НЕ Е СИНОНИМ 
НА „ГЛАД“. ТОВА СИГУРНО ВИ ГО КАЗВАМЕ 
ЗА СТОТЕН ПЪТ. НО Е МНОГО ВАЖНО 
ДА ГО ПРОУМЕЕТЕ И ЗАПОМНИТЕ, ДОРИ 
И ДА НИ ОБВИНИТЕ В НАЗИДАТЕЛНОСТ. 
ДИЕТИЧНИЯТ РЕЖИМ, КОЙТО ВИ 
ПРЕДЛАГАМЕ, ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ХЕМ ДА 
ОТСЛАБНЕТЕ НЕУСЕТНО С 4 КИЛОГРАМА ЗА 
1 МЕСЕЦ, ХЕМ ДА ЗАПАЗИТЕ ТЯЛОТО СИ ПО-
ДЪЛГО В ЛЯТНА ФОРМА.

8.00 16.00

10.00 18.00 12.00

20.00 14.00

Н
е се налага да готвите много, 
нито да се чувствате гладни 
и изтерзани. Този хранителен 
режим включва консумиране на 

повече плодове и зеленчуци (предимно!) и 
често похапване на разнообразни леки за-
куски, но по малко.

ВАШИЯТ 
ПЕТДНЕВЕН ПЛАН

Всеки ден можете да ядете (пардон, 
похапвате) цели 6 пъти (по около 180 
кал на всяко хранене) и да вечерята 
малко по-обилно (около 300 кал). Кало-
рийността на вечерята се равнява при-
близително на тази на две леки закус-
ки. А през почивните дни е разрешено 
да се насладите допълнително на десерт 
и чаша вино! 1 чаша, посочена в табли-
цата долу, е равна примерно на 150 мл 
течност или на 150 г нарязан на дребни 
парчета хранителен продукт.

300 КАЛ 
САЛАТА ОТ ПИЛЕ 

С ЧУШКА, ФАСУЛ И 
ЛИСТА ЗЕЛЕНА САЛАТА

Долуизброените хранителни продукти може-

те да ядете във всякакви количества и при-

готвени по всякакъв начин – сварени, на пара 

или на грил (но без мазнина). Те са засищащи 

и нискокалорични.

 Аспержи  Броколи  Зеле  Карфиол  Це-

лина  Краставица  Патладжан  Зелен фа-

сул  Зелена салата  Гъби  Лук  Чуш-

ки  Репички  Зелен грах  Тиква  Домати 

 Тиквички

Яжте, 
колкото искате
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ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК

8.00 ч.
З

А
К

У
С

К
А

3/4 чаша овесена 

каша, сварена в ниско-

маслено прясно мляко, 

плюс 1 праскова, наря-

зана на парчета

2/3 ч. вишни 

с 1 ч. ниско-

маслено 

кисело 

мляко

Филийки със сирене 

2–3 парчета пълнозър-

нест хляб, запечен с 

твърдо бяло сирене и 

листа босилек

1 ч. оризова каша с 

тиква (от кафяв ориз, 

обезмаслено мляко и 

сварена тиква), поръ-

сена с канела

Млечен коктейл Сме-

сете в блендера 150 мл 

кисело мляко, 3/4 ч. яго-

ди, 50 мл портокалов 

сок плюс 2–3 крекера 

или кубчета пълнозър-

нест хляб

10.00 ч.

2
-Р

А
 

З
А

К
У
С

К
А

Шепа сушени плодове, 

1 ч. кафе с малко пряс-

но мляко или чаша чай

2 сварени яйца с 2 фи-

лийки пълнозърнест 

хляб, парче домат и ня-

колко листа салата

1 ч. плодова крем 

супа, 10 печени бадема

1 ч. парчета ананас 

с 1/2 ч. диетично бяло 

сирене или извара

15 печени 

бадема и 

2 малки 

парчета 

диня

12.00 ч.

О
Б

Я
Д

Салата от сьомга със 

спанак Зелен лук, спа-

нак, 2 с. л. диетичен 

дресинг и 2 филии пъл-

нозърнест хляб

1 минипица с 1/4 ч. зе-

ленчукова крем супа и 

2–3 парчета сладка чер-

вена чушка

Суши (4 големи и 6 

стандартни размера с 

уасаби и соев сос)

Сандвич: 2 филии пъл-

нозърнест хляб, 2 ч. л. 

горчица, 100 г пуешко 

филе, парче домат и 

листо зелена салата

150 г филе от сьом-

га или друга мазна риба 

плюс броколи на пара

14.00 ч.

З
А

К
У
С

К
А

 
С

Л
Е

Д
 О

Б
Я

Д
А

1 пълнозърнесто хлеб-

че, 3/4 ч. кисело мляко 

с нарязани в него крас-

тавици и малко копър

1 парче запечено пуеш-

ко филе плюс 1 ч. пре-

сен ябълков сок

Енергиен коктейл: 

смесете в блендера 

150 г нискомаслено ва-

нилово прясно мляко, 

50 г обикновено пряс-

но мляко, 1 ч. л. разтво-

римо кафе и 5–6 кубче-

та лед

1 ч. прясно 

мляко и 

два 

сухара

100 г сушени плодове 

плюс 2 с. л. орехи

16.00 ч.

З
А

К
У
С

К
А

 
П

Р
Е

Д
И

 
В

Е
Ч

Е
Р

Я
ТА

1 ч. смес (парчета 

диня, авокадо, меко си-

рене, подправени със 

сок от лайм) плюс 10 

печени бадема

Моркови на парчета 

плюс 

1–2 с. л. 

зехтин

1 малко парче сирене 

плюс 3/4 ч. грозде (око-

ло 18 зърна)

1/4 малка диня, наря-

зана на парчета, и 2 

тънки парчета пуше-

на шунка

100 г аспержи, 

приготвени на 

пара, или варен 

зелен фасул, 

полят с малко 

течна майонеза

18.00 ч.

В
Е

Ч
Е

Р
Я

100 г печена риба с 

босилек и домати

Пилешка пържола от 

бяло месо със зелен фа-

сул и салата (домати, 

краставици, лук, листа 

зелена салата, подпра-

вена със зехтин и лимо-

нов сок)

Салата от целина с 

портокали и скариди, 

подправена с 

лимонов сок, 

плюс 1 сред-

ноголяма 

праскова

100 г пилешко филе 

със зелена салата 

(листа салата, зелени 

подправки, крастави-

ца, зелен лук, подпра-

вена със сок от лимон 

и зехтин)

Салата с парчета пиле, 

грозде, целина и лис-

та зелена салата, под-

правена с лек сос по 

ваш вкус

20.00 ч.

С
Л

Е
Д

 
В

Е
Ч

Е
Р

Я
ТА

1/2 ч. обезмаслено си-

рене с ягоди (прес-

ни или размразени) или 

сорбет – по ваш избор

5 пълнозърнести кре-

кера, намазани с ниско-

маслено меко сирене и 

поръсени с нарязани на 

ситно зелени подправки

100 г спагети от пъл-

нозърнесто брашно с 

3 с. л. домашен дома-

тен сос с чесън и млян 

черен пипер

2 линцера с пълнеж 

от мармалад плюс 

100 мл нискомаслено 

прясно 

или кисело 

мляко

2–3 крекера или пъл-

нозърнест хляб с 2–3 

парчета твърдо сире-

не (пармезан или швей-

царско)

КАК ДА ДЪРЖИТЕ 
ГЛАДА ЗА ЮЗДИТЕ
Честите похапвания ви спасяват от резки спадове на 

нивото на кръвната захар, които именно предизвикват 

чувство на вълчи глад. Но това не означава, че можете 

да ядете всичко.С храната трябва да получавате всич-

ки необходими на организма елементи – въглехидрати, 

наситени мазнини и основни протеини, но без да пъл-

неете. И не заменяйте ядките и млечните продукти 

със сладкиши!

БЕЛТЪЧИНИ Изследванията сочат, че жените поглъ-

щат по-малко количество храна в средата на деня, ако 

в дневния им режим присъстват белтъчни продукти. 

Протеините (белтъчините) се усвояват по-бавно и усе-

щането за ситост след тяхната консумация продължа-

ва по-дълго. Затова в предложената диета има много 

протеини – от яйцата, орехите, месото и рибата. 

ВЪГЛЕХИДРАТИ За да избегнете преяждането с рафи-

нирани въглехидрати, яжте повече плодове и зеленчу-

ци (те също съдържат въглехидрати, но полезни!). Тези 

храни ще ви помогнат да стабилизирате нивото на 

кръвната захар и да притъпите чувството на глад.

МАЗНИНИ При все че всички се стараят да огранича-

ват наситените мазнини в дневния си хранителен ре-

жим, трябва да знаете, че умереното количество маз-

нини придава вкус на зеленчуците и помага за по-опти-

малното им усвояване. Например витамин A в моркови-

те, който е мастно разтворим витамин, не може да се 

усвои без наличието на мазнини. Освен това мазнини-

те забавят храносмилането и така удължават периода 

на ситост. 

ЗАКУСВАЙТЕ! 

Закуската ще ви помогне 

да избегнете преяждането 

през целия ден!

ВАЖНО! 

Въведете си „вечерен час“, 

след който не бива да сла-

гате нищо в уста.

шни 

ко-

уууууууууупапапапа,,,, 10101010 ппп печечечеченненененииииии бабабабадедедедемммммммм

и

ета сладка чер-

ка

малко копър

ясно 

и 

ви на парчета

. 

лек и домати

с 

искомаслено

ело 

п

н

ц

ВАЖНО!
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Вече две години на българския пазар фирма 
„СВС 98“, дългогодишен производител на пилеш-
ки продукти „ Пилето Росо“, налага марката на 

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

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

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

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

В замяна потребителят получава много повече – по-
здравословно и екологично чисто пилешко месо. Пи-
летата се отглеждат по-дълго време – средно 56 дни. За 
сравнение, индустриалният бройлер расте между 35 и 
40 дни. Пилетата „ДЮК“ (DUC) се хранят със 100% рас-
тителна храна без добавка на антибиотици, животински 

мазнини и стимулатори на растежа. Заради специ-
алната си порода и по-високото съдържание 

на царевица в храната му при отглеж-
дане цветът на пилето „ДЮК“ 

(DUC) е по-жълт. Хра-
ната, с която 

се отглеждат тези пилета, е 100% естествена – растителна 
храна, богата на царевица, минерали и витамини. Пиле-
тата „ДЮК“ се отглеждат по специална система за кон-
трол на качеството, при перфектна хигиена и оптимал-
ни условия за развитие. Изключително важeн факт е, че 
в храната на тези пилета не се добавят антибиотици.

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

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

За първи път у нас именно фирма „СВС 98“ си постави 
задачата да отглежда по-различни, вкусни и здравослов-
ни пилета. С цената на сериозен пазарен и икономиче-
ски риск, но и с грижа за здравето и удовлетворението 
на потребителя.

  



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
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100% здравословен продукт

Специална порода 
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100% здравословен продукт

Специална порода 

френски пилета

Отгледани в България

По-дълъг период на отглеждане



Т
олкова много диети са 
готови да ни подарят 
идеала за вълшебно 
лято, че когато то 

свърши, парчето шоколад 
изглежда най-достойният 
лек против носталгията по 
дългите дни на златисти-
те плажове. Това обаче не 
е сантиментална история, 
в която подреждаме споме-
ни и снимки от отиващия 
си сезон, а текст, който 
може да се чете по време 
на закуска, обяд или вече-
ря. За радост споменатите 
в него хора са съвсем ис-
тински, били са или още са 
тук, на земята. И могат 
да се хранят с всичко! А 
разказите им са свидетел-
ство, че диетите по прави-
ло са безсилни, ако ги няма 
мислите ни. Ако щете вяр-
вайте, но те също могат 
да служат за храна.

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ 
ЗА ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ

Индиецът Хира Ратан Ма-
нек никога не използва сал-
фетка след хранене. Не си 
мислете, че е невъзпитан, 
защото тя просто не му 
трябва. Всяка сутрин на из-
грев слънце той застава под 
големия червен диск и ся-
каш... замръзва. Дали в този 
миг се разхожда по слънце-

то, или пък просто при-
влича с очи лъчите му, ни-
кой не знае. Казва обаче, че 
това не е непосилна задача 
за нито един човек – да се 
храни от светилото, което 
дарява здраве и топлина.
„Можете и вие – обяснява 

Хира, – но трябва да сте 
много внимателни. Започне-
те с не повече от 10 се-
кунди сутрин при изгрев и 
вечер при залез. Постепен-
но увеличавайте времето по 
малко. Слънцето лекува, при 
това съвсем безплатно!“
Гледането на слънцето 

води до много промени в 
организма, разказват уче-
ните, които са изследвали 
индиеца. Постепенно той 
престава да чувства глад 
– вместо храната, с която 
сме свикнали всички ние, 
започва да поглъща енер-
гия направо от небесно-
то тяло. Един от експери-
ментите продължава пове-
че от 400 дни, като резул-
татите са документирани. 
Самият Манек обаче избяг-
ва да говори за това, спо-
ред него то не е важно. 
„Аз съм човек като всич-

ки останали, не подвеждай-
те хората, че не се хра-
ня.“ Слънцето обаче изваж-
да човек от много пробле-
ми, то уравновесява и ба-

лансира, подчертава индиец-
ът. „При това е безплат-
но!“ – не пропуска да отбе-
лежи още веднъж.
Рецептите му са наисти-

на простички – освен че е 
нужно да сте на крак за 
изгрева, можете да се въз-
ползвате от енергията на 
слънцето и през деня. Ос-
тавете кофа с вода, в ко-
ято да се отразяват лъчи-
те му, а после я използвай-
те за всичко – за миене, 
за мазане, дори за пиене... 
Пак в тази кофа можете 
да надничате и през деня и 
да ловите слънчевите лъчи 
с очите си. Слънцето може 
да проникне дълбоко във 
вас и по още един прости-
чък начин. То нагрява земя-
та, в нея е силата му, за-
това ходете боси всеки ден 
и чрез енергийните мериди-
ани, които опасват човеш-

кото тяло и чиито окон-
чания са на ходилата ни, 
слънчевата виталност сти-
га до органите и системи-
те на човешкия организъм.
Когато организмът се 

снабдява с енергия по този 
начин, чувството за глад 
се притъпява, признава все 
пак Хира Ратан Манек. И 
въпреки че идва от страна-
та на гурутата и чудодей-
ните посвещения, предлага 
да опитаме и ние тази про-
стичка практика, за коя-
то не се нуждаем нито от 
учител, нито от специални 
напътствия.

ХРАНАТА ТРЯБВА ДА Е 
КРАСИВА

Тогава и мислите ни ще 
станат красиви, казва 
108-годишният Дев Мурти 
и разказва на събралото се 
множество, че най-интерес-

Дано само понякога 
американският президент 

Барак Обама се храни 
толкова нездравословно

НЯКОЛКО ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ 
СЪВРЕМЕННОСТТА, ЧЕ НАИСТИНА 
СМЕ ТОВА, КОЕТО ЯДЕМ

р д ц , ур

„НЕ ПРЕДЛАГАМ НА ХОРАТА ДА НЕ СЕ ХРАНЯТ, А ДА ГЛЕДАТ 
СЛЪНЦЕТО – ТОВА Е ЦЕЛТА. ТОВА, ЧЕ МОЖЕ БИ НЯМА ДА 

ЧУВСТВАТ ГЛАД, Е ПОСЛЕДСТВИЕТО. ДА ГЛЕДАШ СЛЪНЦЕТО, Е 
КАТО БЕЗПЛАТНО ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ. ТО ВОДИ КЪМ ПЕРФЕКТНО 
ЗДРАВЕ И ДОКАЗВА, ЧЕ НЕ БИВА ДА ПРЕНЕБРЕГВАМЕ ПРОСТИТЕ 

НЕЩА, ЗАЩОТО ТЕ СЪЩО СА ЕФЕКТИВНИ!“ 
(ХИРА РАТАН МАНЕК)

КРАСИВАТА КАЛОРИЯ
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ната българка, с която се е 
запознавал някога, била ве-
гетарианка на 127 години. 
Случило се през 60-те, а 
днес єогата от Индия вече 
започва да я гони по годи-
ни. Никога не е изменял на 
хранителния си режим, кой-
то също е вегетариански. 
„Животните са толкова 

красиви – продължава той, 
– те правят само добри-
ни за нас. Вижте осанката 
на слона вегетарианец, по-
чувствайте силата на еле-
на вегетарианец, опитайте 
вкусното мляко на кравата 
вегетарианка... Животните 
са толкова добри към нас!“

Махариши Свами Дев 
Мурти винаги е искал със 
собствената си воля и сила 
да демонстрира как този 
начин на хранене отваря 
невероятни възможности 
пред човека. На младини 
теглел камион, огъвал же-
лезни лостове и правел впе-
чатление физически – всич-
ко това сега е прераснало в 
удивителна философия. 
„Опитайте и вие – пред-

лага той. – Станете веге-
тарианци за 40 дни и ще 
видите как ще се промени 
животът ви, как ще започ-
нете да сънувате красиви 
сънища, красиви ще стане-

те и самите вие.“
И наистина описва красив 

живот, в който най-важни 
са семейството и децата, а 
заедно с това – и умението 
да помагаме на другите.

КАКВО Е РЕЦЕПТАТА 
БЕЗ ЩИПКА ЛЮБОВ?

В системата аюрведа 
от хилядолетия е залегна-
ла способността да разли-
чаваме силата на отделни-
те храни. Добавяйки и сво-
ята проницателност, Шри 
Чинмой говори преди време 
със свои ученици за силата, 
която притежават отдел-
ните продукти в нашето 
меню, и за влиянието, кое-
то им оказваме със съзна-
нието си, когато ги гот-
вим. Свикнали да измерва-
ме всичко в калории, звучи 
невероятно как така чув-
ствата и емоциите, от ко-
ито е изплетен приготви-
лият обяда ни, се смесват 
със супата или десерта ни. 
С размах, присъщ на изто-
чен мъдрец, Шри Чинмой 
анализира именно способ-
ността да готвим с чис-
то съзнание или пък да из-
качим още едно стъпало и 
да добавяме не само наря-
зани продукти, но и хубави 

мисли в манджите. Щипка 
сол, щипка любов, щипка 
сол, щипка любов...
По-важно обаче е друго и 

точно то разплита много 
възли в обърканите ни съз-
нания – с какво да се хра-
ним и кое как ще се от-
рази на фигурата ни или 
на здравословното ни със-
тояние. Попитан за вред-
ността на една или дру-
га храна, Шри Чинмой про-
стичко казва: „Умът пра-
ви една храна вредна или 
не.“ И според него поня-
кога в това, което казва 
умът, има голяма доза ис-
тина, но друг път – не. 
Просто мъдри хора като 
него отдавна са надскочи-
ли ограниченията, в които 
се оплитаме. За тях храна-
та е приятел, но не само... 
Храната ни поддържа живи, 
това е нейната роля, тя 
ни зарежда с енергия и ни 
прави способни да се радва-
ме на всичко, което ни зао-
бикаля. Ето защо не е най-
важното това, колко кало-
рична е храната. На пър-
во място, тя трябва да е 
просто красива!

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор 
на списание „Усури“

Хира Ратан Манек, загледан в слънцето
Дев Мурти като младеж… ...И на 

107-годишна 
възраст

Шри Чинмой в мирно съвместно 
съществуване с животните под лозунга 

„Не ги яжте, обичайте ги!“

„КОГАТО СТАНЕТЕ ВЕГЕТАРИАНЦИ, ВИЕ ПРОЩАВАТЕ 
НА ВСИЧКИ. ПРЕВРЪЩАТЕ СЕ В УЧИТЕЛ НА СЕБЕ СИ И 

ИМАТЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПОМАГАТЕ НА ДРУГИТЕ. 
И ТАКА СВЕТЪТ ЩЕ СТАНЕ КРАСИВ! КРАСИВИ ЩЕ СА И 

МИСЛИТЕ ВИ, КРАСИВО ЩЕ Е И ТЯЛОТО ВИ. 
ЩЕ СИ ПОЖЕЛАВАТЕ НЕЩО И ТО ЩЕ СЕ СЛУЧВА...“ 

(МАХАРИШИ СВАМИ ДЕВ МУРТИ)

„ХЛЯБЪТ Е ЖИВОТ. ВОДАТА Е СЪЗНАНИЕ. КРАСТАВИЦАТА Е 
МЕКОТА. ЛУКЪТ Е ДИНАМИЗЪМ. ЧЕСЪНЪТ Е РЕШИТЕЛНОСТ. 
ВСЯКА ХРАНА ИМА СВОЕ СОБСТВЕНО СЪЗНАНИЕ, СПИСЪКЪТ 
НЯМА КРАЙ. НО ГОТВАЧЪТ МОЖЕ ДА ПРЕОБРАЗИ ТОВА И 
ДА ВНЕСЕ СОБСТВЕНОТО СИ СЪЗНАНИЕ. И КАТО ЧОВЕШКО 

СЪЩЕСТВО ДА НАПРАВИ ХРАНАТА ПРОСВЕТЛЕНА.“ 
(ШРИ ЧИНМОЙ)
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М
ного диети пре-
поръчват да не 
се яде след 18.00 
ч. И всички, ко-

ито ги спазват, с фанатична 
вяра следват това предписа-
ние, без да се замислят защо 
това е така. Специалисти-
те, които изучават биори-
тмите на човешкото тяло, 
са констатирали, че актив-
ността на организма (вклю-
чително и храносмилането) е 
в разцвет от изгрев до за-
лез слънце. 18.00 ч. като кра-
ен срок за приемане на хра-
на е по-скоро осреднена ци-
фра, тъй като през различ-
ните сезони слънцето залязва 
по различно време (през ля-
тото по късно, а през зима-
та по рано). 
Как обаче живеят хората 

в страните с топъл климат, 
които освен нощните про-
спиват и част от следобед-
ните часове (на следобедния 
сън му казват сиеста)? И 
ако човекът е програмиран 
да живее в „дневен режим“ 
(от изгрев до залез слънце), 
то как живеят на север, къ-
дето по време на полярна-
та нощ слънцето не се вди-
га над хоризонта по 23 часа 
в денонощието в продълже-
ние на половин година?
Доказателство за това, 

че специалистите, които 
изследват биоритмите, не 
са съвсем коректни, е фа-
ктът, че те напълно игно-
рират разделението на хора-
та на типове. 
„Чучулигите“ обикновено се 

събуждат в 6.00 ч. сутрин-
та – бодри и отпочинали; 
през деня работят активно; 
вечерят в 18.00 ч. и в 22.00 
ч. лягат да спят. (В дейст-
вителност всички хранител-
ни режими за отслабване са 
разработени именно за хора-
та тип „чучулига“). 
Обаче за хората тип 

„сова“, които са най-актив-
ни през нощта, тези диети 

практически не работят 
ефективно. 
В групата на „гълъбите“ 

пък влизат всички хора, кои-
то много лесно се приспосо-
бяват към всякакъв ритъм 
на живот. Затова да разгле-
даме по-подробно 

ЕДИН ДЕН ОТ ЖИВО-
ТА НА „СОВИТЕ“ 

след събуждането им су-
трин или през деня (всичко 
зависи от това, дали „сова-
та“ се е наспала, или не, но 
по-често е второто). Су-
трин „совата“ не се чув-
ства енергична. Организмът 
є още спи. Затова: 

1Трудно, да не кажем убий-
ствено трудно, понася 

занимания с физически уп-
ражнения рано сутрин. Чес-
то след фитнес в ранните 
часове тя се чувства разби-
та и уморена вместо осве-
жена и ободрена.

2Следвайки логиката на 
повечето методи за от-

слабване, закуската тряб-
ва да е богата, пълноцен-
на и задължителна! Сутрин 
обаче „совата“ почти нико-

га няма апетит. Какво се 
случва, когато тя добросъ-
вестно се „натъпче“, защо-
то така трябва? Несъбуде-
ният є организъм ще пре-
работва храната вяло (при-
мерно така, както ако би 
се нахранила малко преди 
сън), затова част от изяде-
ната храна ще се преобразу-
ва в мазнини и ще се скла-
дира в мастните депа на 
нейното тяло. 
През деня „совата“ често 

не може да се храни нормал-
но (служебни ангажименти, 
тичане по работа). И далеч 
не на всяка „сова“ є се уда-
ва да се прибере от работа 
преди 18.00 ч. Тоест „сова-
та“ често остава практи-
чески без обяд. А ако след-
ва правилото никаква храна 
след 18.00 ч. – даже и без 
вечеря.
Вечер в организма на „со-

вата“ се случва всичко това, 
което става при „чучулига-
та“ сутрин. Всички систе-
ми са достигнали предела на 
възможностите си и нея я 
гони вълчи глад. Организмът 
є има нужда от храна. Сто-

махът є отделя максимум 
стомашен сок. А храна няма 
и няма да има. Тогава сто-
машният сок започва да раз-
яжда стените на стомаха, 
което е начало на… язва.
Наистина, необходимият 

промеждутък от време след 
последния прием на храна до 
лягането за сън трябва да е 
минимум 4 часа. Но при хо-
рата тип „сова“, които си 
лягат не по-рано от 0.00 ч., 
този промеждутък (в слу-
чай че няма прием на храна 
след 18.00 ч.) е над 6 часа. 
И като към това прибавим 
практически пълното от-
съствие на обяд поради слу-
жебна заетост, се оказва, че 
всъщност „совите“ гладуват 
през по-голямата част от 
деня. Тогава организмът им с 
още по-голяма ярост започва 
да си отмъщава с натрупва-
не на излишни килограми. 
Затова

АКО СИ ЛЯГАТЕ 
ПО-КЪСНО 

но искате да спазвате пра-
вилото, че последният при-
ем на храна трябва да бъде 
не по-късно от 4 часа пре-
ди лягане, похапвайте смело 
и след 18.00 ч.
Освен това отслабването 

обикновено е част от един 
цялостен комплекс – „не ям 
след 18.00 ч., спазвам диета, 
спортувам“.
Познавате ли поне един 

човек, който е отслабнал 
само защото не е хапвал 
нищо след 18.00 ч.? Едва 
ли. Но дори и да познава-
те, той със сигурност си 
е върнал килограмите много 
бързо, след като е спрял да 
спазва този режим. Когато 
човек рязко ограничи приема 
на храна, безусловно в нача-
лото слабее. Но с напредва-
не на възрастта, колкото и 
малко да яде, ако не се дви-
жи и не спортува, тегло-
то му започва бавно да пъл-
зи нагоре.

СЛЕД 18.00 Ч.?
ТОВА Е ВЪПРОС, КОЙТО ВЪЛНУВА ПОВЕЧЕ „СОВИТЕ“, 

ОТКОЛКОТО „ЧУЧУЛИГИТЕ“. ЗАЩО ЛИ?
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ЗА ВОДАТА

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

ПРИ ДИЕТА

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

СКРИТИТЕ СОЛИ

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

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

НЕ ВСИЧКИ ВОДИ В 
БУТИЛКА СА ЕДНАКВИ

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

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

ОКОЛНАТА СРЕДА

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

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

НАШАТА ПРЕПОРЪКА

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

МАЛКИТЕ ТРИКОВЕ 

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

ВОДАТА ПОМНИ

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

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

Каква вода да пием 
ПРИ ДИЕТИ?



„В
добрия чай ароматите вина-
ги са три“ – казва ми Сте-
фания още щом се запозна-
ваме. Но колкото и да смес-

вам билки вкъщи, няма да получа вку-
са на нейния добър чай – сигурно за-
щото към ментата, глога и къпината 
тя добавя и още нещо, а то е собст-
вената є жизненост, в която никога 
не отсъства усмивка.
Живее ту на колело по градските 

улици, ту сред горските шубраци, но 
когато говориш с нея, откриваш, че 
е хубаво самодивите в наше време 
да са на разположение на хората це-
логодишно... Пък и ароматите, кои-
то демонстрира на всеки свой гост, 
наистина са се заплели в лудо само-
дивско хоро.
Стефания е приела за свое призва-

ние ароматерапията. Дълго обаче го-
вори колко излишни неща се насла-
гват върху тази дума в съзнанието 
ни. „Ароматерапията, обяснява тя, 
няма нищо общо със спа студиото, в 
което човек просто може да релакси-
ра, докато се грижат за него с помо-
щта на различни отпускащи практи-
ки. Ароматерапията не е и да запа-
лиш някоя от т. нар. индийски пръ-
чици, които в повечето случаи са 

не просто китайски, но и токсични. 
Дори обаче да са съвсем автентич-
ни, с ароматите шега не бива. Защо-
то всеки един 

ОТВАРЯ ВРАТИ 
В ПОДСЪЗНАНИЕТО НИ 

блокира реакции или пък улеснява 
наши действия.
Неслучайно, разказва ми още тя, 

ароматерапията по света е призна-
та за законна алтернативна форма на 
лечение подобно например на хомео-
патията. Истински квалифицираният 
ароматерапевт трябва да знае ези-
ка на субстанциите, с които работи. 
Защото той на практика дори диаг-
ностицира, назначава и лечение.
Също толкова специални са и сред-

ствата, които се използват в арома-
терапията, твърди Стефания и взи-
ма в ръце сандъче с 

ДЕСЕТКИ МАЛКИ ШИШЕНЦА 
Това, което ги обединява, е, че на 

всички пише, че са органик или био. 
Изработени от екологично чисти ма-
териали, в тях не са използвани хи-
мически съединения за постигане на 

определен аромат. Така самата тера-
пия се превръща в докосване до сили-
те на природата, макар че в ръцете 
на Стефания тя е и игра.
Ароматите, които предпочита един 

или друг човек, є говорят за самата 
му същност. „Това, което ти харес-
ва – добавя тя, – говори за навици, 
привички и желания. Обратно, ако не 
обичаш например лавандула, подсъзна-
нието може да изгради бариера, да 
събуди неприятни спомени... От това 
ще пострада и самата терапия впо-
следствие!“
И за да е всичко 

НАИСТИНА КАТО НА ИГРА 
ми подава шишенце, в което, обяс-
нява ми, след като се усмихвам, има 
бензое. Всеки, който го помирише, 
всъщност се усмихва! Защото и рас-
тението е такова – повдига духа и 
вдъхва оптимизъм.
Играта за пациента продължава и 

после, когато етеричната смес се на-
несе върху кожата. Тя прониква в тя-
лото и въздейства, но не по-малко 
важно в този момент според Стефа-
ния е възможността да си 

д у ш а  и  т я л о

С  А Р О М А Т И Т Е 
ШЕГА НЕ БИВАШЕГА НЕ БИВА

За Стефания СТЕФАНОВА всяка миризма е 

като четка на художник – може да ни дари 

както наслада, така и спокойствие

ЕДНО БАВНО, 
НЕЖНО И БЛАГОУХАННО 
ИЗЦЕЛЕНИЕ

Афроароматна вана
  2 капки пачули

  5 капки иланг-иланг

  3 капки розово дърво

  6 капки клементина

  1 капка ванилия

Смесете етеричните масла в чаена чаша, 

пълна с течна сметана, и излейте сместа 

във вече пълната с вода вана.
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САМ В КОНТАКТ СЪС СЕБЕ СИ 
Затова и ароматерапията е нещо 

интимно, тя трябва да осигуря-
ва пространство, в което обичайни-
ят ритъм на живот отсъства. Пре-
чиствайки тялото, първият ефект 
от нея се усеща от душата, коя-
то се зарежда с жизненост. Играей-
ки си със сетивността ни, събужда 
чувства, които дълго време може да 
сме забравяли или потискали, а имен-
но това е пътят, който ни отвежда 
до много здравословни проблеми.
„И понеже всеки е различен – споде-

ля и собствения си опит Стефания, 
– затова и една ароматна комбинация 
никога не може да бъде повторена. 

Човек се нуждае от своите субстан-
ции, които да му отворят вратите, 
през които той дълго време не е мо-
жел да мине.“
Този тип масла са 

ЩАСТИЕ И ЗА КОЖАТА 
Предпазват я например от слънце-

то, но и когато летните месеци ос-
танат зад гърба ни, пак имат какво 
да направят за нея. Някои масла по-
нижават въздействието на изгарящи-
те лъчи. Има и масло със слънцезащи-
тен фактор – Geranim Macrorrhizum. 
Много са тези, които просто под-
хранват или хидратират възстанови-
телните процеси на кожата – напри-
мер бадемово, от жожоба или вез-
десъщото алое вера. Стефания спе-
циално изтъква шипковото масло и 
го дава за пример като единстве-
ното, което съдържа омега-3, оме-
га-6 и омега-9 мастни киселини. Пак 
то премахва дори белези от акне, хи-
рургични белези и екземи. Работи и 
срещу преждевременното стареене на 
кожата.
Хората обаче приемат ароматера-

пията на първо място като 

СЕТИВНО НАСЛАЖДЕНИЕ 
Обонянието им ги кара да си пред-

ставят, че са замесени в игра на чув-
ствата, но това между другото е и 
мисия за ароматерапията – да изце-
рява бавно и нежно, без самият ор-
ганизъм да усеща това. Когато обаче 
четем, че една или друга миризма е 

афродизиак, трябва да знаем, че ней-
ният ефект не е толкова ограничен 
– напротив, той се разпростира вър-
ху нервната и ендокринната систе-
ма, изпълва тялото с жизнена енер-
гия. Това, че повишава либидото, е... 
за десерт.
Най-хубавото обаче е, че етерич-

ните масла сами намират мястото, 
върху което да въздействат. Про-
никват в кожата там, където има 
нужда от тях, а както виждаме – и 
в душата. Тогава нежната революция 
вече се е случила, изпълвайки ни със 
сили, за които понякога и не подози-
раме, че притежаваме.

ОБОНЯНИЕТО 
ни помага да направим най-важните 
стъпки в живота.
Това е вярно и за самата Стефа-

ния, защото признава, че тази рабо-
та (както се досетихте, тя е аро-
матерапевт) я прави наистина жива. 
Само чуйте как – става ужасно рано, 
някъде към 4 ч. сутринта. На раз-
виделяване вече е на Плана, където 
бере билки. Успява да ги приготви 
за сушене и после отваря студио-
то си. А хора идват при нея с по-
вод и без повод. Налагало є се е да 
прави например етерична композиция 
за... любов. 
С цената на много розов цвят и 

почти целодневна процедура успяла.
Разговора води 

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Силно хидратираща 
маска

 1 с. л. оризово 

брашно или хума

 1ч. л. растително 

масло – жожоба, ба-

дем или алое вера

 1 ч. л. мед

 2 капки лавандула

 2 капки розово 

дърво

 1 капка лайка

Престоявате 20–30 

мин с маската, след 

което я измивате. 

Ще се очаровате 

от бързия ефект на 

природните козме-

тични средства!

Предложенията 
на Стефания
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М
ненията за прилага-
нето на хормоноза-
местителна терапия 
се колебаят от въз-

торжени до крайно негативни. 
В кои случаи хормоните ни по-
магат да постигнем така жа-
дуваната пълна хармония с тя-
лото си и кога спокойно мо-
жем да минем и без тях?
Ендокринната система е сво-

еобразен „хормонален скелет“ 
на човешкия организъм. Жлези-
те, отговорни за производство-
то на хормони – хипоталамус и 
хипофиза (разположени са в глав-

ния мозък), щитовидна и паращи-

товидна, задстомашна, надбъбречни и 
яйчниците, – действат в неразрив-
на взаимовръзка, обезпечавайки всич-
ки важни функции в тялото: и фи-
зиологичните, и психоемоционалните. 
Самочувствието и настроението ни, 
умствените способности и външният 
ни вид, храносмилането, сънят ни и 
даже кръвното налягане – всички те 
зависят от хормоните. Собствени 
хормони произвеждат също така сър-
цето, черният дроб и главният мо-
зък, макар те да не се явяват част 
от ендокринната система.
Хормоните трябва постоянно да 

присъстват в достатъчно количе-
ство в кръвта. Но те не прите-
жават свойството да се натруп-
ват в кръвта, защото се елимини-
рат редовно от организма от черния 
дроб и жлъчката (изключение правят 
само тиреоглобулинът в щитовидна-
та жлеза, запасите от който стигат 
за цели два дни). 
Ако по някаква причина (инфекция, 

възпалителен процес, емоционално съ-
тресение) ендокринната система пре-
търпи срив и хормоните от тази 
или онази група започнат да се произ-
веждат в недостатъчно количество, 
(или точно обратното – в излишък), 
ако поради генетична аномалия жлези-
те с вътрешна секреция започнат да 
произвеждат дефектни хормони или 
тъканите изведнъж станат невъзпри-
емчиви (резистентни) към хормони-
те, съвременната медицина „отгова-
ря“ с прилагане на хормонозамести-
телна терапия (ХЗТ). 

Жлезата на 
дееспособността

Щитовидната жлеза се смята за 
един най-проблемните органи от съ-

з д р а в н а  к о н с у л т а ц и я

Добавка на... 

Кога е необходимо и кога – не?

© bsilvia – Fotolia.com
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временните ендокринолози. От някак-
ви проблеми, свързани с нея, стра-
дат 2/3 от жените в Европа и САЩ. 
През последните 10–15 години пък ру-
ските ендокринолози са констатирали 
значителен ръст на изменения на щи-
товидната жлеза при 70% от жени-
те – не само на средна възраст (40–
45 години), но и при доста по-млади. 
За нормалната работа на щитовид-

ната жлеза отговарят хипофизният 
хормон, тиреотропният хормон (ТТХ) 
и йодът. Именно те стимулират про-
изводството на два от най-важните 
хормони – тироксин (Т4) и трийодти-
ронин (Т3 – йодирана аминокиселина), 
отговорни за активността и жизне-
ността на организма като цяло. Нес-
лучайно при хипотиреоидизма (миксе-
дема), който представлява почти на-
пълно преустановяване на производ-
ството на тези хормони, човек ста-
ва инертен, апатичен и даже може 
да изпадне в кома. Решението в този 
случай е прием отвън на екстракт на 
хормона на щитовидната жлеза. 
При хипертиреоидизма (излишество 

на тиреотропния хормон ТТХ, чес-
то провокиращо емоционално напре-
жение), който поразява предимно мла-
ди жени на възраст от 20 до 40 го-
дини, всички органи работят „на пре-
дела“, така да се каже. Повишеното 
потоотделяне, психичната неуравно-
весеност, възбудимост и раздразни-
телност – всичко това може да бъде 
следствие от хипертиреоидизъм и съ-
ществено да наруши качеството на 
живот. Понякога при хипертиреоиди-
зъм се назначават препарати, затор-
мозяващи производството на тиро-
ксин в организма.
Едно от най-опасните (за щастие 

достатъчно рядко срещано) заболява-
ния на щитовидната жлеза – тире-
отоксичната криза – уврежда всички 
функции на организма и дори може да 
доведе до летален изход. То се причи-
нява от свръхпроизводството на хор-
мони от щитовидната жлеза, което 

„удря“ пък по друга важна чифтна ен-
докринна жлеза – надбъбречната. 

ЩЕ ПОМОГНАТ ЛИ 

ХОРМОНИТЕ ОТВЪН?

Надбъбречните жлези произвеждат 
много хормони, но главният от тях 
е кортизолът, наричан още „хормон 
на стреса“. Всички тези хормони от-
говарят за процесите на обмяна на 
веществата, за водно-мастния ба-
ланс, за реакциите на организма спря-
мо външни дразнители, а също и за 
производството на полови хормони. 
При нарушение на работата на над-
бъбречните жлези страда не само об-
мяната на веществата (най-често за-
бавената обмяна на веществата води 
до затлъстяване), но също и нерв-
ната система. Именно дисфункцията 
на надбъбречните жлези води до пси-
хични разстройства като депресия и 
психоза. Освен това тя се проявява 
в прекалено окосмяване при жените. 
В тези случаи само продължително-
то приемане на хормонални препара-
ти, нормализиращи функциите на ко-
рата на надбъбречната жлеза, гаран-
тира благоприятна прогноза. 

ПРАВИЛА НА БЕЗОПАСНОСТ 

Много терапевти смятат, че нор-
мализирането на работата на щито-
видната жлеза трябва да започне с 
общооздравителни мерки: оптимизи-
ране на храненето, очистване на ор-
ганизма и психотерапия. Най-добрата 
профилактика на хипотиреоидизма 
обаче си остават йодосъдържащите 
продукти (морски водорасли, йодира-
на сол) и натуралните хранителни 
продукти.

Основната 
женска мисия

За най-важната функция на женския 
организъм – репродуктивната – от-
говарят не само хормоните, отделяни 
от яйчниците (естроген и прогесте-
рон), но практически цялата ендокрин-
на система. Недостигът на хормони 

ПРИ ЖЕНИТЕ ПРОБЛЕМИТЕ С ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА 
ВЪЗНИКВАТ 6 ПЪТИ ПО-ЧЕСТО, ОТКОЛКОТО ПРИ МЪЖЕТЕ.
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на щитовидната жлеза също може да 
възпрепятства зачеването и нормал-
ното развитие на плода. Затова ос-
новният преглед при ендокринолог е 
задължителна точка от програмата 
на всяка жена, която иска да забре-
менее, но бременността така и не на-
стъпва, без оглед на това, че физио-
логичните показатели са в норма. 

ЩЕ ПОМОГНАТ ЛИ 

ХОРМОНИТЕ ОТВЪН?

Понякога хормоносъдържащите пре-
парати се назначават за стимула-
ция на узряването на яйцеклетките. 
С помощта на хормоналната тера-
пия съвременните гинеколози могат 
да предотвратят опасността от по-
мятане. Доста по-рядко ХЗТ се при-
лага и при мъжете – в случай, кога-
то в техния организъм се наблюдава 
понижено ниво на хормони, отговорни 
за репродуктивната функция. 

ПРАВИЛА НА БЕЗОПАСНОСТ 

Преди да се прибегне до помощта на 
ХЗТ обаче, се препоръчва използване-
то на по-прости методи за лечение.

Здравословен начин на живот Да, 
да, точно така – повече движе-

ние, правилно хранене, по-чести раз-
ходки на чист въздух... Тези естест-
вени стимулатори са в състояние да 
активизират работата на ендокрин-
ните жлези, ако става дума за незна-
чителен функционален срив. 

Спокойствие, само спокойствие Хро-
ничният стрес, постоянното бърза-

не и хроничната умора намаляват до 
50% вероятността от зачеване, до-
колкото в тези условия надбъбречни-
те жлези произвеждат не точно онези 
хормони, които са нужни за узряване 
на яйцеклетките. Спокойната почивка 
на море с любим човек (която впро-
чем решава и проблемите с дефицита 
на йод) може да се окаже достатъчно 
ефективно решение, което да доведе 
до така жадуваното забременяване. 

Раждане по план
Много жени прибягват до ХЗТ, за 

да избегнат непланирана бременност. 
Оралните контрацептиви, които се 
продават съвсем свободно във всяка 
аптека, не са нищо друго освен хор-
монозаместителна терапия. Тези хор-
монални средства обаче трябва да се 
назначават само от лекар!
Естествено, съвременните антибебе 

хапчета далеч не са онези „чудовища“, 
които са предпазвали от забременя-
ване нашите майки и баби – с висо-
ко съдържание на прогестин и маса 
странични неприятни ефекти. Ниско-
то съдържание на хормони в съвре-
менните контрацептиви ни предпазва 
не само от нежелана бременност, но 
и от внезапно напълняване, проблеми с 
черния дроб и кръвоносните съдове. 

ЩЕ ПОМОГНАТ ЛИ 

ХОРМОНИТЕ ОТВЪН?

100% гаранция за предпазване от 
забременяване не може да бъде дадена 
за нито едно средство. Но по едино-
душното мнение на гинеколозите пе-
роралните контрацептиви се явяват 
най-надеждните от съществуващите 
начини за предпазване от нежелана 
бременност. Често те се предписват 
и като нормализиращо средство при 
дисфункция на яйчниците и аменорея 
– в това число и на подрастващи. 
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Азбука на ХОРМОНИТЕ
Съвременните специалисти познават повече 

от 60 хормона, всеки от които изпълнява оп-

ределена функция и е необходим за осигурява-

не на нормалната жизнена дейност на орга-

низма. Така функционират основните от тях:

 АЛДОСТЕРОН Произвежда се от надбъбреч-

ните жлези и отговаря за водно-електролит-

ния баланс в организма.

 АНГИОТЕНЗИН Поддържа нивото на кръвно-

то налягане, влияе на тонуса на стените на 

кръвоносните съдове. 

 АНДРОГЕН Мъжки полови хормон, необходим 

за нормалното развитие и функциониране на 

мъжката репродуктивна система; оказва вли-

яние върху скелета, мускулите и кожата. При 

жените ролята на андрогените е по-слабо из-

разена, проявява се по-отчетливо само при 

патологично повишени нива на производство 

на тези хормони. 

 ЕСТРОГЕН Женски полови хормон, необходим 

за нормалното развитие и функциониране на 

женската репродуктивна система. 

 ИНСУЛИН Образува се в В-клетките на зад-

стомашната жлеза (панкреас). Регулира ниво-

то на глюкоза в кръвта, забързва синтеза на 

въглехидратите, белтъчините и мазнините. 

 КОРТИЗОЛ Регулира процеса на обмяна на 

мазнини и енергия в организма, стимулира 

производството на глюкоза, потиска синтеза 

на белтъчините, оказва влияние на имунните 

и възпалителните процеси. 

 ЛЕПТИН Хормон, произвеждащ се от мастна-

та тъкан, регулиращ консумацията на храна и 

разхода на енергия. Този хормон подава сигна-

ли за ситост. 

 ПРОЛАКТИН Контролира лактацията, регу-

лира менструалния цикъл, отговаря за репро-

дуктивната функция и за нормалния метабо-

лизъм. 

 СОМАТОСТАТИН Образува се в задстомаш-

ната жлеза, потиска секрецията на инсулин, 

стомашен сок и панкреатични ферменти. 

 СОМАТОТРОПЕН ХОРМОН (СТХ) Хормон на 

растежа, който влияе на процеса на растеж, 

оказва въздействие на обмяната на мазнини-

те. Особено важен е през първите 10 години 

от човешкия живот. 

 ТИРЕОТРОПЕН ХОРМОН (ТТХ) Основен регу-

латор на развитието и функционирането на 

щитовидната жлеза, на процесите на секре-

ция на хормоните Т4 и Т3 (вж. по-горе в ста-

тията).

 ТИРОКСИН (Т4) Отразява функционалното 

състояние на щитовидната жлеза. Негово-

то свръхпроизводство означава хипертире-

оидизъм, а дефицитът от него – хипотирео-

идизъм. 

 ТРИЙОДТИРОНИН (Т3) Също отразява функ-

ционалното състояние на щитовидната жле-

за. 

 ФОЛИКУЛОСТИМУЛИРАЩ ХОРМОН (ФСХ) 

Участва в репродуктивния процес, способ-

ства съзряването на фоликулите в яйчници-

те на жените и стимулира сперматогенеза-

та при мъжете. 
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Основният недостатък на оралните 
контрацептиви е, че при продължител-
ния им прием организмът може да се 
отучи да произвежда собствени хормо-
ни. Което вече може да доведе до дис-
функция на яйчниците и в резултат – 
до преждевременно остаряване. 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

За да изберете „своя“ препарат, не-

обходимо е не само да се консулти-
рате с гинеколога си, но и да посе-
тите кабинета на ендокринолога. Са-
молечението с орални контрацептиви 
може да провокира сериозни гинеколо-
гични нарушения и дори проблеми със 
зачеването. 
Опитните гинеколози съветват да 

се правят почивки от хормоналните 
контрацептиви – например веднъж на 
половин година за 1–2 цикъла. Ако ор-
ганизмът и без таблетите функцио-
нира нормално, можете да се върнете 
към приема на предписаното ви от 
гинеколога средство. Ако обаче ме-
сечният ви цикъл не дойде навреме, 
специалистите препоръчват да доча-
кате неговото естествено възобновя-
ване, даже ако за това ще са ви нуж-
ни няколко месеца. 

Таблетки за старост
ХЗТ в период на угасване на репро-

дуктивните функции при жените е 
най-популярният и в същото време 
най-спорният случай на приемане на 
хормонални средства. През 60-те го-
дини на миналия век този метод на 
„продължаване на младостта“ е бил 
много популярен в САЩ и Великобри-
тания, към него са прибягвали масово 
жени в постбалзаковска възраст (въз-
растта преди и след менопаузата – 
от 45 години нагоре). От 80-те годи-
ни на миналия век до наши дни броят 
на противниците на ХЗТ постоянно 
нараства. Техният главен аргумент е, 
че според последни научни данни ес-
трогените провокират рак на млечна-
та жлеза и яйчниците и благоприят-
стват образуването на тромби. 
Анализите на ефективността на 

ХЗТ са доста противоречиви. В едни 
случаи се доказва, че допълнителното 
постъпване на естроген в организма 
е добра профилактика на остеопоро-
зата, тъй като този хормон възпре-
пятства отмиването на калция от 
костите. За известен период от вре-
ме ХЗТ се смятала също и за ефек-
тивно средство против развитието 
на исхемична болест на сърцето. 
В други изследвания, проведени нас-

коро в САЩ, не по-малко убедител-
но се доказа, че рискът от прилагане 
на ХЗТ е по-голям, отколкото пози-

тивните резултати от лечението, а 
ефективността є при остеопороза и 
исхемия е преувеличена. 

ЩЕ ПОМОГНАТ ЛИ 

ХОРМОНИТЕ ОТВЪН?

Във всеки случай, преди да се решите 
да приложите ХЗТ, трябва да си изя-
сните защо ви е нужна тя. В случай 
на проявления на т. нар. климактери-
чен синдром (потиснатост, влагалищ-
на сухота, емоционална нестабилност) 
приемът на заместителни хормони е 
оправдан, макар и много специалисти 
да твърдят, че отказът от вредни-
те навици, масажът, заниманията със 
спорт и редовният полов живот в не 
по-малка степен са ефективни против 
тези неприятни симптоми. 
Но ако вие просто искате да про-

дължите месечния си цикъл (специали-
стите използват термина „менстру-
алноподобно кръвотечение“, защото 
това не е точно менструация), твър-
де е възможно за вас по-ефективна 
да се окаже психотерапията, докол-
кото по мнение на невропсихолозите 
тайната на успеха на ХЗТ е в мани-
пулирането на страха на жените от 
старостта.

ПРАВИЛА НА БЕЗОПАСНОСТ 

Макар и повечето онколози да твър-
дят, че ХЗТ не провокира злокачест-
вени образувания, тя все пак ускоря-
ва тяхното развитие, ако те вече съ-
ществуват в организма. Така че, пре-
ди да пристъпите към продължителен 
курс на ХЗТ, необходимо е да се под-
ложите на подробно изследване, кое-
то е добре да повтаряте на всеки 6 
месеца след това. Изследването тряб-
ва да включва задължително и преглед 
на половите органи, млечните жлези, 
измерване на артериалното налягане, 
анализ за нивото на захарта в кръв-
та и в урината, а също и анализ на 
липидния спектър на кръвта. ХЗТ не 
бива да продължава повече от 5–10 
години (някои специалисти даже пре-
поръчват срок от 3–5 години). Лека-
рите смятат, че локалното прилагане 
на ХЗТ (чрез пластири, свещички или 
гелове) е за предпочитане пред прием 
на хормонални таблети, защото съ-
държанието на хормони в пластирите, 
свещичките и геловете е значително 
по-ниско от това в хапчетата.

Преходна възраст
Подрастващите са обект на специален раз-

говор, когато се обсъжда ХЗТ. В периода на 

съзряване на организма ендокринната систе-

ма работи хиперактивно; в кръвта постъп-

ват огромни количества хормони – оттук и 

емоционалната неуравновесеност, и пробле-

мите с кожата, и непреодолимата умора, и 

резките колебания в теглото. Всички тези 

признаци, които при възрастните еднозначно 

свидетелстват за хормонален срив, при под-

растващите могат да бъдат само свидетел-

ства за растеж на младия организъм. Но как 

навреме да разпознаете случаите, когато ко-

лебанията излизат от нормите и могат до 

доведат до сериозно заболяване?

ТЕГЛО Именно колебанията в теглото се явя-

ват най-точните сигнали за срив в ендокрин-

ната система. Ако забележите, че детето ви 

рязко напълнее, но без видима причина, тряб-

ва веднага да го заведете на лекар, защото 

това може да е симптом за хипотиреоидизъм 

в начален стадий или даже за диабет. Над-

норменото тегло, а още повече затлъстява-

нето също са рисков фактор за развитие на 

диабет. 

ДИСПРОПОРЦИЯ НА ТЯЛОТО Т. нар. кушинго-

идно затлъстяване (концентрирано е в гор-

ната част на тялото, краката остават тън-

ки и грацилни) навежда на мисълта за дис-

функция на кората на надбъбречните жлези, 

което впоследствие може да доведе до без-

плодие. Излишните килограми и женствена-

та фигура при момчетата пък са сигнали за 

неправилно полово съзряване, доколкото това 

са възможни симптоми за свръхпроизводство 

на естрогени. В тези случаи не се назначава 

ХЗТ, а се препоръчват регулиране на храни-

телния режим, смяна на начина на живот на 

тийнейджъра и задължителна консултация с 

ендокринолог. 

КОСА И КОЖА Много сухата бледа кожа, су-

хата, безжизнена и капеща коса и честите 

простуди са сериозни сигнали за възможен 

хипотиреоидизъм. Ако забележите, че детето 

ви учи и възприема трудно, че е вяло, сънливо 

и все повече се затваря в себе си, това не са 

обикновени симптоми на „трудната възраст“, 

а по-скоро знаци, че се е появила спешна нуж-

да от преглед на щитовидната жлеза и от 

проверка на количеството єод в хранителния 

режим на подрастващия. 

УВЕЛИЧЕНА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА Всички ро-

дители могат и сами да проверяват разме-

ра на щитовидната жлеза на своето дете. В 

нормално състояние тази жлеза не трябва да 

е много твърда и не трябва да се очертава 

прекалено ясно на гърлото.

ОТКАЗЪТ ОТ ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ, МАСАЖИТЕ, ЗАНИМАНИЯТА СЪС 
СПОРТ И РЕДОВНИЯТ ПОЛОВ ЖИВОТ СА НЕ ПО-МАЛКО ЕФЕКТИВНИ 

В БОРБАТА СЪС СИМПТОМИТЕ НА КЛИМАКСА ОТ ХЗТ.
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ДЕТОКСИКАЦИЯ 
С НАТУРАЛНИ 
СРЕДСТВА

З
а адептите на здравословното 
хранене очистването на органи-
зма е едва ли не натрапчива 
идея. Тялото ни обаче ненапраз-

но е снабдено по природа с идеално 
работеща система за пълно и после-
дователно очистване: черният дроб 
пречиства кръвта от отпадните 
продукти на обмяната на вещества-
та, бъбреците отделят и извеждат 
от организма токсините и излишни-
те органични вещества (въглехидра-
ти, аминокиселини и др.), а кожата 
ни защитава от опасните микроорга-
низми и неблагоприятните влияния на 
околната среда. За да не претовар-
ваме работата на тези естествени 
филтри на човешкото тяло, от нас 
се иска само да коригираме отчасти 
обичайни си начин на живот, ако той 
е очевидно нездравословен. И да се 
възползваме от природните средства 
за поддържане на тонуса на тези три 
много важни органа. Например

ДА ОБЛЕКЧАВАМЕ РАБОТАТА 
НА БЪБРЕЦИТЕ 

с методите на фитотерапията. 
СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА Бъбреците 

са миницентрала за фино очистване 
на тялото – прихващат и извеждат 
шлаката от организма. Проблемите с 
бъбреците често се идентифицират 
след изпитване на болки в кръстно-
поясната област, затова понякога бъ-
бречната недостатъчност се проявява 

и установява прекалено късно. Умора-
та, хипертонията, отичането на кра-
ката и промененият цвят на урината 
не е задължително да са признаци за 
дисфункция на бъбреците, но безуслов-
но са поводи за преглед при нефролог.

ВЕРНИЯТ ОТГОВОР Не се налага да 
пиете прекалено много вода. А имен-
но това сме склонни да правим, ми-
слейки си, че по този начин очиства-
ме бъбреците. Нефролозите ни убеж-
дават, че половин литър течности 
на ден е препоръчителното количе-
ство в случай на цистит или камъни 
в бъбреците. На какво обаче задължи-
телно трябва да обърнете внимание? 
На количеството сол, което консу-
мирате на ден. Солта, точно както 
някои противовъзпалителни средства 
(аспирин, ибупруфен и др.), създава 
предпоставки за образуване на камъ-
ни в бъбреците. Това се отнася и за 
белтъчните диети – при преработва-

нето на животинските протеини в 
организма се образува пикочна кисе-
лина, за чието елиминиране се налага 
бъбреците да работят по-усилено от 
обикновено. Чаят от полски хвощ и 
плодчета от глог е в състояние да 
облекчи това състояние. Той не само 
намалява риска от образуване на ка-
мъни в бъбреците, но притежава ан-
тисклеротични свойства и намалява 
вероятността от образуване на хо-
лестеролови плаки. 

Профилактично
За предотвратяване на образуването 
на камъни
Чай от полски хвощ с плодов оцет: 1 с. л. 

полски хвощ се запарва в 1/2 л вряла вода 

за 5 минути. Прецежда се и се смесва с 1 ч. 

л. плодов оцет. За профилактика на образу-

ването на камъни в продължение на 6 сед-

мици се пият по 250 мл неподсладен чай 2 

пъти дневно.

РАЗТОВАРВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА Черният 

дроб синтезира жлъчка, благоприят-
стваща усвояването на мазнините. 
Тежестта в стомаха, затрудненото 
храносмилане, констипацията и „теж-
кото“ дишане могат да бъдат свър-
зани именно със застой на жлъчка в 

Клизма
На тези, които се отнасят отговорно към здравето, ще доверим, че и всички методи за очис-

тване на организма, взети заедно, не могат да заменят най-древния от тях – клизмата. Пове-

чето хора мразят този „санитарен“ момент, но само чуйте какво са констатирали диетолози-

те – че по стените на дебелото черво при здрави хора се натрупват повече от 3 кг отлагания, 

а при болни това количество може да стигне дори до 25 кг! Възможният и не единствен вари-

ант – 1 л топъл разтвор от лайка. Ако си правите такава клизма веднъж дневно, след 2–3 сед-

мици организмът ще се избави от токсичните вещества, които са се натрупали в него.

Бела, брой 10 (140), 200948



Промивка на филтъра
Тъй като най-важният филтър на човешкия организъм са 

бъбреците, с годините те, като всеки фил-

тър, се запушват и се появява необходимост 

от тяхното промиване. Това не е чак толкова 

сложна задача: има пикочогонни чайове, които 

се продават готови във всяка аптека. Но освен 

това повечето диетолози съветват сутрин да из-

пивате по 1 ч. ч. прясно изцеден сок, който стимулира 

работата на бъбреците и благоприятства отвеждането на излишната вода и токсините извън 

организма. Известно е, че най-силните пикочогонни средства са пресните сезонни плодове и зе-

ленчуци, като дините, гроздето, зелето, цвеклото, ряпата и целината. 

черния дроб или с претоварването му. 
Стресът е една от основните при-
чини за стесняване на жлъчните ка-
нали, затова нервните хора, склонни 
към гневни изблици и въобще към гне-
вливост, често ги наричани жлъчни. В 
китайската медицина такива отрица-
телни емоции като гнева се лекуват 
именно чрез въздействие на енергий-
ния меридиан на жлъчния мехур. 

ВЕРНИЯТ ОТГОВОР Постарайте се 
да изхвърлите от дневния си храни-
телен режим продуктите, минали през 
промишлена преработка (като гото-
вите пици, пакетираните в найлони 
печени меса на скара и захарните из-
делия например), в които има прека-
лено много захар, мазнини и сол. Един-
два пъти месечно спазвайте вегета-
риански ден, за да разтоварите храно-
смилателните органи. Лимонът си ос-
тава най-ефективният детоксикиращ 
плод, номер едно в прочистването на 
черния дроб. Затова е добре всеки ден 
да изпивате прясно изцеден сок от 
1/2 лимон, който ще помогне за по-
бързото елиминиране на жлъчката. 
Ако усетите тежест в областта 

на черния дроб, сварете си билков 
чай. Копърът, шалфеят (какулата) и 
розмаринът благоприятстват прера-
ботката и елиминирането на жлъч-
ката, а репеят и глухарчето пома-
гат при отслабени функции на черния 
дроб. Не е препоръчително постоян-
но да пиете лечебните билкови чайо-
ве, а на курсове (например на две- или 
триседмични курсове през годината).

ВСЛУШАЙТЕ СЕ В КОЖАТА СИ

СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА Тя е орган, 

който ни дава информация (за студ, 

топлина, за нежно докосване) и едно-
временно с това играе ролята на на-
деждна бариера, която ни защитава 
от външни агресивни влияния. Кожата 
не само обменя информация с околна-
та среда, тя диша и отделя различни 
вещества: себум за защита, пот за 

поддържане на постоянна температу-
ра на тялото, метаболити (продукти 
от обмяната на веществата)… 
Нерядко кожните проблеми ни пре-

дупреждават за по-мащабни усложне-
ния в организма. Акнето, дермати-
тът, зачервяванията и лющенето на 
кожата, често съпроводени от нер-
вен или физически стрес, могат да 
сочат за дисфункция или системно 
заболяване на някой вътрешен орган. 
Кожните реакции е възможно да сви-
детелстват за интоксикация на ор-
ганизма (когато черният дроб и бъ-
бреците не се справят с отделяне на 
токсините, организмът се опитва да 
ги елиминира през кожата).

ВЕРНИЯТ ОТГОВОР Дайте на своя-
та кожа възможност да подиша: ми-
нимум синтетика (и минимум дрехи, 
когато това е възможно), въздушни 
бани и посещения в сауната или ха-
мама (турската баня) ще улеснят ес-
тественото извеждане на метаболи-
тите от тялото. Почиствайте ко-
жата всяка вечер, за да не се задъхва 
тя под остатъците от грим. Меки-
ят лимфодренаж е достатъчно ефек-
тивен метод за изхвърляне на токси-
ните (а ако го изпълнява квалифи-
циран специалист – още по-добре). 
Той също така стимулира и ра-
ботата на бъбреците. Фитоте-
рапията също е добро решение. 
При алергия и дерматит добре 
действа билковата смес от те-
менуга и копър.

Зехтин за хубост
Само 1 с. л. чист зехтин на ден, приема-

на половин час преди хранене, ще напра-

ви вашата кожа гладка и сияеща от здра-

ве. Вместо зехтин можете да пиете ленено 

масло (продава се аптеките), но то е дос-

та по-неприятно на вкус. Редувайте месец 

пиене на зехтин с месец без пиене на зех-

тин. Ако нямате възможност да пиете зех-

тин няколко пъти на ден, правете това поне 

сутрин преди закуска. Зехтинът облекчава 

и работата на черния дроб.

изъм са

з-
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Използвайте GLYSOLID пестели

во

 и редовно за максимален еф

ек
т

!

GLYSOLID

С МОДЕРНАТА СИ ФОРМУЛА ТОЙ ПО-

МАГА НА ГРУБАТА, НАПУКАНА И МНОГО 

СУХА КОЖА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В МЕКА, 

ГЛАДКА И ЕЛАСТИЧНА ЗА ЧАСОВЕ.

Най-богатият на глицерин крем (38–43%):

 Глицеринът възстановява и съхранява 

естествения баланс на кожата и я оме-

котява.

 Глицеринът е и великолепен овлажни-

тел, тъй като извлича ценна влага от 

въздуха и я транспортира до кожните 

клетки. Той е още по-ценен за кожата, ко-

гато въздухът навън е студен или сух.

 GLYSOLID съдържа алантоин, който 

подпомага клетъчната регенерация и 

прави кожата по-гладка и по-здрава.

 GLYSOLID е безцветен, без консерван-

ти, хипоалергичен, подходящ и за най-

чувствителната кожа.

 Пестеливо нанесен, той бързо се аб-

сорбира, без да омазнява излишно.

 Подходящ е за цялото семейство, дори 

и за бебета.

 Изключително ефективно омекотява 

кожата на ръцете, стъпалата, лактите 

и други загрубели участъци на кожата по 

цялото тяло.

 Намазването с GLYSOLID  непосред-

ствено преди работа защитава кожа-

та от всякакви вредни елементи и пре-

парати.

 Осигурява крайно необходимата еже-

дневна грижа за кожата през цялата го-

дина!

ПОМИСЛЕТЕ 
ЗА КОЖАТА СИ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА



ла б о р а т о р и я
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Р
едовно ли 
разпуска -
те с му-
зика, йога 

или разходки 
на чист въз-
дух след стре-

сиращ ден? Хапва-
те ли си пресни зе-
ленчуци, полети със 
зехтин? Изпивате 
ли вечер с огро-
мно удоволст-
вие чаша класно 
червено вино? 
Браво! С тези 
свои полезни на-
вици вие прави-

те удоволствие не 
само на душата и на 
небцето си, но съ-
щевременно, без 
дори да знаете, 
препрограмирате 
своите гени за 
дълъг и здраво-
словен живот. 
Когато през 

2000 г. бе разко-
диран човешкият 

геном (съвкупност-
та от всички гени 
в човешкия орга-
низъм), тогаваш-
ният президент 

Бил Клинтън заяви: „Това 
знание ще доведе до 

РЕВОЛЮЦИЯ 
В МЕДИЦИНАТА 

То ще направи възможно 
лечението на повечето, а 
може би и на всички бо-
лести.“ Но за настъпване-
то на тази революция ни 
се налага още да почака-
ме. Към днешна дата все 
още няма успешно разрабо-
тена генна терапия на ня-
кое заболяване, която да се 
прилага на практика. Как 
може да бъде обяснено за-
бавянето на въпросната ре-
волюция? С научния факт, 
че за предразположението 
към различни заболявания 
са отговорни различни гени, 
а учените не знаят точ-
но кои. Но дори и да зна-
ят, дори и когато успеят 
да идентифицират гените, 
причинители на дадена бо-
лест, се оказва, че не е 
толкова лесно да бъде „по-
правена“ дефектната на-
следствена информация в 
тези гени. 
Защо обаче въпреки това 

ние можем да манипулира-
ме генната експресия, без 

да проникваме и да проме-
няме генетичния код? За-
щото познанията по епи-
генетиката ни позволяват 
това. 
Епигенетиката е наука, 

на която тепърва є пред-
стои да се развива, но коя-
то вече разполага с безцен-
ни обяснения за еволюция-
та (развитието на органи-
змите във времето), мно-
го по-различни от тези на 
Дарвин.   

МАКАР ГЕНЕТИЧНИЯТ КОД ДА Е 
ЗАПИСАН В МОЛЕКУЛАТА ДНК И 
ДА Е ОСНОВАТА НА НАСЛЕДСТВЕ-
НАТА ИНФОРМАЦИЯ, ТОЙ НЕ СЕ 
ЯВЯВА ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО 
ЗА НЕЙНОТО ПРЕДАВАНЕ ПО НА-
СЛЕДСТВО. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ВЛИ-
ЯНИЕ ВЪРХУ ХОДА НА РАЗВИТИЕ-
ТО (ЕВОЛЮЦИЯТА) НА ЧОВЕШКИТЕ 
ОРГАНИЗМИ ИМА И СРЕДАТА. 

ВКЛЮЧВАНЕ И 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГЕНИ

Може да се каже, че епи-
генетиката е нещо като 
надгенетика, нещо като ге-
нетика с допълнения. Уче-
ните, които работят в 
тази научна сфера, се за-
нимават със структурите 

около и до гените. 

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ТЕЗИ БИОХИ-
МИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ КАТО ПРЕ-
ВКЛЮЧВАТЕЛИ, КОИТО ЦЕЛЕНА-
СОЧЕНО СА „ИНСТАЛИРАНИ“ КЪМ 
НАСЛЕДСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ И ОТ 
КОИТО ЗАВИСИ КОИ ТОЧНО ГЕНИ И 
КОИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВАШАТА ДНК 
ПО КОЕ ВРЕМЕ ДА СА АКТИВНИ 
(РЕСПЕКТИВНО НЕАКТИВНИ).  

Тези образно наречени пре-
късвачи (или превключвате-
ли, ако тази дума ви харес-
ва повече) определят дали 
дадена клетка да се профи-
лира (специализира) за ми-
слене, за храносмилане или 
за борба с различни заболя-
вания, а също така и кол-
ко бързо тя да остарее 
или колко чувствителна да 
бъде, т. е. колко бързо да 
реагира на дразнители от-
вън. Впрочем един от най-
показателните примери за 
действието на епигенетич-
ни фактори е клетъчната 
диференциация: от една оп-
лодена яйцеклетка се пръ-
кват всички други видове 
клетки, притежаващи точ-
но същия генетичен код, 
корено различни функции, 
но идентична ДНК!

EПИГЕНЕТИКА = ГЕНЕТИКА 
и още нещо

НА ДРЕВНОГРЪЦКИ ПРЕДСТАВКАТА „ЕПИ“ ОЗНАЧАВА „В 
ДОПЪЛНЕНИЕ“, „А СЪЩО И“. КОЕ Е ОНОВА „ОЩЕ“, С КОЕТО 
СЕ ЗАНИМАВА ЕПИГЕНЕТИКАТА КАТО НОВ И МОДЕРЕН ДЯЛ НА 
ГЕНЕТИКАТА, ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ВИ ОБЯСНИМ ПО-РАЗБИРАЕМО, 
КАТО ИЗБЕГНЕМ СТРОГО НАУЧНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ.

в Б К в Т в

НА ДР

ДОПЪЛ

СЕ ЗАН

ГЕНЕТИ

КАТО И
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НАЙ-ИНТЕРЕСНИЯТ И НАЙ-ЦЕННИ-
ЯТ ЗА НАУКАТА ЕПИГЕНЕТИКА НА-
УЧЕН ФАКТ Е, ЧЕ ЕПИГЕНЕТИЧНИ-
ТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ РЕАГИРАТ 
НА ВЛИЯНИЕ ОТВЪН (ОТ ОКОЛНА-
ТА СРЕДА), КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ 
СЕ ПРОМЕНЯТ. А ТОВА ОЗНАЧА-
ВА, ЧЕ ЧРЕЗ НАЧИНА СИ НА ЖИ-
ВОТ (ПУШИМ ИЛИ НЕ, ХРАНИМ ЛИ 
СЕ ЗДРАВОСЛОВНО, ИЛИ НЕ) НИЕ 
МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯМЕ АКТИВ-
НОСТТА НА НАШИТЕ ГЕНИ. 

За разлика от генетич-
ната еволюция, която се 
нуждае от векове, за да ре-
гистрира промени, епиге-
нетичните изменения мо-
гат да настъпят в рам-
ките на десетилетия. Уче-
ните са почти сигурни, че 
това епигенетично препро-
грамиране подлежи на унас-
ледяване (т.е. промените в 
организма, провокирани от 
начина ни на живот, мо-
гат да бъдат предавани по 
наследство). Колкото по-
млад е един човек, тол-
кова по-често и по-кате-
горично клетките му реа-
гират на дразнителите от 
околната среда. При опити 
с мишки на биолога Ранди 
Джиртъл (Randy Jirtle) от 
университета „Дюк“ в Дъ-
рам, щата Северна Кароли-
на, САЩ, някои гени могат 
да бъдат изключени чрез 
приема на определена храна 
още при ембриона в майчи-
ната утроба и по този на-
чин да бъдат манипулирани 
цветът на козината, както 
и предразположението на 
новороденото малко мишле 
към някои заболявания. На-
трупаните научни данни на-
веждат на мисълта, че при 
хората могат да протекат 
подобни процеси. Научно из-
следване, проведено в уни-
верситета в град Трир, Гер-
мания, предоставя на бре-
менните жени перфектния 
аргумент, защо те трябва 
по-често и по-дълго да си 
почиват по време на бре-
менността. Оказало се, че 
участничките в изследване-
то, чиито майки по време 

на бременността са били 
под голям стрес и са се 
товарели с прекалено мно-
го работа, са по-податливи 
на стрес от всякакъв ха-
рактер. В телата им било 
констатирано голямо коли-
чество хормони на стре-
са. Освен това въпросни-
те дами по-често страда-
ли от психически разстрой-
ства като депресия, безсъ-
ние или алергии. 
Стресът обаче далеч не 

е само психическо натовар-
ване, а и физическо – чрез 
алкохола, кофеина, никоти-
на и изтощителните дие-
ти например ние измъчваме 
и стресираме телата си на 
чисто физическо ниво.

ЛЮБОПИТНО Е, ЧЕ НЕ САМО ЖЕ-
НИТЕ МОГАТ ДА ПРЕДАВАТ ПО НА-
СЛЕДСТВО СВОЯ СТИЛ НА ЖИВОТ 
НА ДЕЦАТА СИ. НАЧИНЪТ НА ЖИ-
ВОТ НА БАЩИТЕ ОКАЗВА СЪЩО ОГ-
РОМНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 
НА ПОКОЛЕНИЕТО.

Английският генетик 
Маркус Пембри (Marcus 

Pembrey) използва резулта-
тите от едно изследване – 
анкета, проведена сред 14 
000 деца и техните бащи, 
– за да докаже, че колко-
то по-рано пропушат ба-
щите, толкова по-застра-
шени от затлъстяване са 
синовете им. 

ПОЗИТИВНИТЕ ФАКТОРИ 
които трайно повлияват 
здравето на следващото 
поколение, са любовта и 
грижата за себе си! Едно 
проучване на Принстънския 
университет, щата Ню 
Джърси, САЩ, сравнява 80 
деца на възраст между 9 и 
14 години, родени в стабил-
ни семейства, със 75 деца, 
отгледани в приюти и под-
лагани системно на физиче-
ско насилие. 

В КРЪВТА НА ДЕЦАТА, ОТГЛЕДА-
НИ С ЛЮБОВ ОТ РОДИТЕЛИ, КОИТО 
СЕ ОБИЧАТ, БИЛИ КОНСТАТИРАНИ 
ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКО НА БРОЙ 
АНТИТЕЛА СРЕЩУ ВИРУСА НА ХЕР-
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ПЕС СИМПЛЕКС, А С ТОВА ЕДНОЗ-
НАЧНО И ЕДНА МНОГО ПО-ЗДРАВА 
И „ОТЗИВЧИВА“ ИМУННА СИСТЕ-
МА В СРАВНЕНИЕ С ТАЗИ НА МАЛ-
ТРЕТИРАНИТЕ ДЕЦА.

Ние сме 

ДЕБЕЛИ ИЛИ СЛАБИ 
и често това силно зависи 
от факта, с какво основно 
са се хранели нашите баби 
и дядовци. Тази изненадваща 
констатация била направе-
на след обработка и анализ 
на данни, събрани за жите-
лите на шведското селце 
Йоверкаликс (Оverkalix).

СИНОВЕТЕ И ВНУЦИТЕ НА ПО-ЛА-
КОМИТЕ ДЯДОВЦИ И БАЩИ В СЕ-
ЛОТО УМИРАЛИ ПО-РАНО И СТРА-
ДАЛИ ПО-ЧЕСТО ОТ ДИАБЕТ ИЛИ 
СЪРДЕЧЕН ИНФАРКТ В СРАВНЕНИЕ 
С ДРУГИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА ЙОВЕР-
КАЛИКС ОТ МЪЖКИ ПОЛ. 

Наследниците от женски 
пол на същото това по-
коление били пощадени от 
тези заболявания, но в слу-
чай че майките и бабите 
им се били хранели по на-
чин, подобен на този на ба-
щите и дядовците, и на-
следниците от женски пол 
напълнявали и се разболява-
ли от диабет. 
Учените проучили влияни-

ето на различни храни вър-
ху активацията и деакти-
вацията на гени. Един ярък 
пример в това отношение 
е диетата на мишките от 
вида аготи, които са жъл-
ти, дебели и склонни към 
развитие на диабет и рак. 
Ако женските мишки обаче 
били хранени с коктейл от 
витамин B12, фолиева кисе-
лина и холин непосредстве-
но преди бременността, те 

раждат поколение от кафя-
ви, слаби и здрави мишле-
та. Ако новото поколение 
е на нормална диета, то 
предава своите нови харак-
теристики на своето по-
коление.
Онова, за което можем да 

благодарим на знанията на 
епигенетиката, е, че благо-
дарение на тях ние можем 
да бъдем 

ПО-ЗДРАВИ, ПО-ДЪЛГО 
ВРЕМЕ МЛАДИ 
И ДЪЛГОЛЕТНИ

Безброй научни изследва-
ния доказват, че чрез хра-
ненето, поддържането на 
нормалното тегло и дви-
жението ние можем да по-
влияем своята биомедицин-
ска съдба, така да се каже. 
При опити с животни се 
доказало, че например ре-

довното пиене на зелен чай 
може да предотврати раз-
витието на тумори в раз-
лични органи на човешко-
то тяло. Съдържащото 
се в зеления чай вещество 
EGCG се грижи за това из-
ключените, възпрепятства-
щи възникването на ракови 
клетки гени да не се ак-
тивират отново. Впрочем 
учени са установили, че и 
растителният хормон гени-
щайн в състава на соевите 
бонбони има подобно въз-
действие. 

ПУШАЧИТЕ ДОБРОВОЛНО УВЕЛИ-
ЧАВАТ СВОЯ ЕПИГЕНЕТИЧЕН РИСК 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 
ТУМОРИ. В КЛЕТКИ, ИЗОЛИРАНИ 
ОТ ЛИГАВИЦАТА НА УСТНА КУХИНА 
НА ПУШАЧИ, ГЕНИТЕ, ОТГОВОРНИ 
ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА АНТИРАКОВИ 
ПРОТЕИНИ, СЕ ОКАЗАЛИ БЛОКИРА-

Резултатът от експеримент на екип от 30 учени 
в Тексаския A&М университет в Колидж Стейшън, 
САЩ, сочи, че майчината кърма е далеч по-полезна храна 
за бебетата от изкуствените бебешки храни 

Информацията, която представям накратко в следващи-
те няколко реда, би могла да се изтълкува като по-

кана за съдебно дело, защото не е ясно доколко нарушава 
патентите закони на САЩ. Моето лично убеждение е, че 
знание за здравето на хората не може, а и не бива да бъде 
укривано зад привидно законови претексти. Става въпрос 
за това, как храненето на бебетата може да играе реша-
ваща епигенетична роля в тяхното развитие и в цялост-
ното им здравословно състояние от момента на раждане-
то им до естествения край на живота им. Странно защо, 
но ми се струва, че това е било добре известно на на-
шите баби, без да са били специалисти по биоинформати-
ка като мен. Съвременната наука най-сетне се доближава 
до народната мъдрост. Но да преминем към съществената 
част. Екип от близо 30 учени – генетици, инженери, мате-
матици (в това число и моя милост), биоинформатици, мо-
лекулярни биолози, лекари и една от най-известните в света 
компании за производство на бебешки храни – се занимава-
ме през изминалите 6–7 месеца с привидно невинната задача 
да разберем дали изкуственото хранене на бебета е различно 
в някакъв смисъл от това, което природата им е отредила – 
майчиното мляко. 
По тази тема се спори много. В по-голямата си част 

обаче аргументите на спорещите са или емоционални (аз 
като мъж предпочитам естествения начин на хранене), или 

комерсиални (компаниите, производи-
тели на бебешки храни, искат стока-
та им  да се продава успешно и да 
реализират печалба!). 
От научна гледна точка бебето спо-

ред определението на един мой колега биолог може да бъде 
разглеждано като едно... дебело черво – концепция, добре 
позната на всеки родител, който набавя памперси за люби-
мия си наследник. Оказва се, че това досадно детско про-
изводство има потенциала да отговори на въпроса „Как да 
произведем най-добрата бебешка храна (ако това изобщо е 
възможно)?“. Колегите ми молекулярни биолози от депар-
тамента по хранене в Тексаския A&M университет патен-
товаха наскоро методика за извличане на сигналите от ге-
нна експресия от бебешките папмерси. И тогава дойде ре-
дът на математиците като моя милост и на инженерите 
да анализират получените данни. Резултатът надали би из-
ненадал моята баба – бебетата, хранени с изкуствени храни, 
показват изключително еднакво и в повечето случаи заниже-
но ниво на активност на ключови за тяхното бъдещо разви-
тие гени. С други думи, храненето на вашето бебе е важен 
епигенетичен фактор за неговото развитие. Последствия-
та от тази занижена и уеднаквена генна активност са все 
още неизвестни, но едно е сигурно – необходима е промяна 
в начините на производство на бебешки храни, ако искаме 
да се доближим максимално до това, което еволюцията е 
имала предвид, създавайки вида „човек“.

Иван ИВАНОВ, 

професор по биоинформатика към департамента по 
физиология и фармакология в Тексаския A&М университет

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЪРВА РЪКА

Епигенетиката и бебешките храни
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НИ. А В КЛЕТКИ, ИЗОЛИРАНИ ОТ 
УСТНАТА КУХИНА НА ТЕХНИ БРАТЯ 
И СЕСТРИ – БЛИЗНАЦИ НЕПУША-
ЧИ, – НЕ.

Колко бързо остарява-
ме, също зависи от начи-
на ни на живот. Посто-
янният стрес е отрова за 
организма. Учени от Кали-
форнийския университет в 
Сан Франциско установи-
ли, че епигенетичните пре-
включватели при индивиди, 
на които им се налагало 
за дълъг период от време 
да се грижат за възрастен 
свой роднина или за хронич-
но болно дете, били проме-
нени до степен, че да ус-
корят остаряването с цели 
10 години! Затова се препо-
ръчва хора, които се нами-
рат в подобна ситуация, да 
потърсят помощ от стра-
на на другите роднини! 
Движението пък се явява 

anti-age средство. Много от 
столетниците на японския 

остров Окинава са физиче-
ски много активни. 
Какво още ни поддържа 

млади? Ако спите с поло-
вин час по-малко, откол-
кото обикновено, това ще 
активизира програмата за 
удължаване на живота в 
клетките. Доказват го ре-
зултатите от голямо про-
учване на университета 
в Колумбия, Южна Ка-

ролина. Но внимание! При 
хронично недоспиване чо-
век остарява много по-
бързо! 
Тези последни ре-

дове от ста-
тията ще 

с а 
като музи-
ка за уши-
те на лю-
б ит е ли -

те на 
ч е р -
в е -
ното 

в и н о . Е ж е -
дневното изпиване на 

чаша червено вино акти-
визира гена, отговорен за 
активността на LDL ре-
цепторите (нископлът-
ностни липопротеини) – 
образувания по клетъчните 
мембрани, които „хващат“ 
лошия холестерол (LDН хо-
лестерола) и го вмъкват в 
клетката. В резултат не 
се наблюдава отлагане на 
холестерол по кръвоносни-
те съдове. Още един бо-
нус, който печелим, ако из-
пиваме по чаша червено 
вино на ден – рискът от 
сърдечен инфаркт и инсулт 
намалява. 
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СМИСЪЛЪТ СМИСЪЛЪТ 
НА ЖИВОТА?

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

Толкова прозаични, колкото обикновено е и самият живот.“ 

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

В
ъпреки че човек се замисля за 
смисъла на живота не само ко-
гато нещо не му е наред, ние, 
психолозите, винаги смятаме по-

добни разсъждения за 

СИМПТОМ НА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Този въпрос обаче е чисто човешки, 
от категорията вечни и всеки, който 
го задава, може да намери отговора 
само за себе си. Много бележити умо-
ве на човешкия род са се занимавали с 
него, но никой не е дал отговор, кой-
то бих могла директно да копирам в 
този материал и да знам, че съм от-
говорила правилно. Но това съвсем не 
значи, че е излишно да си го задаваме. 
А дали пък всъщност не е по-добре 
да приемаме живота такъв, какъвто 
е, без да го анализираме?
По-важно е да се разбере смисълът 

не на живота, а на самия въпрос. 
Защо хората си го задават? Този въ-
прос не бележи степента на духовно-
то развитие на личността, макар и 
да има известно отношение към нея. 
Той е знак, че вътре в душата на чо-
века, който пита това, тече безмъл-
вен диалог (а може би спор, може би 
конфликт) за това, с какво си стру-
ва да се заеме в живота. 

НЕ ВСЕКИ КОНФЛИКТ 
Е НЕВРОТИЧЕН 

В известен смисъл този конфликт, 

за който споменах, е нор-
мален и здравословен. Въ-
просът „Защо живея?“ 
обикновено издава жела-
ние да се намери цел, ко-
ято да води до значим ре-
зултат за конкретния чо-
век. Оценката за степента 
на значимост на резултата е 
нещо много индивидуално оба-
че. За някой нещо може да е 
много значимо, а за друг съ-
щото това нещо да е 
незначително. Кон-
фликт може да на-
стъпи, когато тази 
оценка е съзнавано 
или несъзнавано не-
съответстваща на 
същинската вътреш-
ната оценка на ин-
дивида. Какво означа-
ва това?
Човекът трябва да 

осъзнае за какво всъщ-
ност копнее дълбоко в 
душата си. А това тър-
сене само по себе си съз-
дава известно 
напрежение. И 
кара индивида 
да се чувства 
дискомфортно. 
Но пък именно 
то е източник 

КАКЪВ Е

СЛУЧВАЛО СЕ Е ПАЦИЕНТ ДА МИ ЗАДАВА ТОЗИ ВЪПРОС, НО ДОСЕГА НЕ СЕ Е 
СЛУЧВАЛО ДА ЗНАМ ОТГОВОРА. И ЗАЩО ТОГАВА ПОДХВАЩАМ ТАЗИ ТЕМА?
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато четете историите, които раз-
казвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. Можете да се 
обадите на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обадете се на приятелка-
та си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

на онази енергия, които ни движи от 
вече постигнатото към това, което 
ни предстои да постигнем. Смисълът 
на живота е 

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ЗАДАЧА 
Няма един-единствен смисъл или 

„каталог“ с различен вид смисъл, от 
който да изберем някой за себе си. 
Смисълът на живота зависи от цен-
ностната система на човека. Някой 
може да реши, че смисълът на не-
говия живот е да изучава пеперуди. 
Друг – да развива бизнес, трети – да 
вярва в бог. Жените често приемат 
за смисъл на живота абсолютното 
безусловно посвещаване на децата си 
до края на дните си.
Сигурно ще бъдете разочаровани, 

ако ви кажа обаче, че всичко това са 
занимания от типа хоби, а не осно-
вен смисъл на живота. Защото как-
во се случва, когато хората по някак-
ва причина престанат да могат да се 
занимават с гореизброените неща? 

КРИЗА. ДЕПРЕСИЯ. ОТЧАЯНИЕ  
Смисълът на живота е жизнен ори-

ентир. Той не е цел. И в това си ка-
чество дава възможност на човека да 
определи своето място, път и посо-
ка. Степента на осъзнаване на смисъла 
може да бъде различна при различните 
хора. Ключов момент във възникване-
то на смисъла е неговата полезност. 
Безполезността го прави незначителен, 
убива го. Оценката за полезност и 
значимост може да се променя и в за-
висимост от обстоятелствата. При 
дадени обстоятелства смисълът може 
да бъде оценен като много значим, а 
при други – като незначителен. 

МОЖЕ ЛИ ОБАЧЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ 
БЕЗ СМИСЪЛ? 

И как? В отговор ще ви разкажа 
една историйка. Събужда се един плъх 
с махмурлук, световъртеж, болки в 
костите, пресъхнало гърло, натежали 
очи... Не може да ги отвори. Опип-
ва чаршафа. Чаршафът – набръчкан, 
а той самият лежи полуоблечен вър-
ху него и обут с една обувка. Отва-
ря едното си око. Ужас! Наоколо – 

бардак. Мебелите потрошени, на пода 
– консервни кутии, пепел от цига-
ри и фасове навсякъде, мръсни пет-
на по килима и мухи летят наоколо. 
Тежка смрад и мръсотия. Става плъ-
хът и се затътря към масата. Няма 
нищо за ядене – всичко е опустоше-
но. „Майната му – казва си той,– 
това живот ли е? Живея като отре-
пка, работа нямам, никому не съм ну-
жен, нищо хубаво не ме очаква, като 
се събудя. Майната му на такъв жи-
вот!“ Посяга към една връв, натри-
ва я с парче сапун, придърпва табу-
ретката под полилея, качва се, връзва 
връвта за полилея и надява примката 
на врата си. В този момент вижда 
на перваза недопита чашка. „Е, не е 
грях в предсмъртния си миг за по-
следно да пийна.“ Изхлузва примката 
и отива до мръсния перваз. Отпива 
глътка и… „Я, недопушен фас!“ За-
палва го, дръпва си, пак отпива глът-
ка и се замисля: „Хм, животът някак 
си започва да се нарежда...“
Фройд твърди, че главна грижа на 

всяко човешкото същество е 

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА 
ЖЕЛАНИЕТО ЗА УДОВОЛСТВИЕ 

по най-приемливия според конкретни-
те обстоятелства начин. 
Не мога да споря с това твърдение. 

Именно по тази причина за смисъл на 
живота най-често се приема щасти-
ето. А за щастие се приема... благо-
получието, липсата на проблеми. Но 
защо тогава човек разсъждава за сми-
съла на живота и когато всичко му е 
наред, и когато тъне в благополучие? 
Защото дори и при такива обсто-
ятелства той може да се чувства 
опустошен душевно. Въпреки че по-
требностите му са задоволени, той 
изпитва отегчение и не знае какво да 
прави със свободното си време, при 
все че може да си осигури всякакви 
удоволствия. Такива хора често се 
оказват в състояние, наречено 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ВАКУУМ

Екзистенциалният вакуум има и 
други маскирани проявления. Понякога 
фрустрираната потребност за нами-

ране на смисъл се изразява чрез воля 
за власт или за печелене на пари. А 
за какво ви говори т. нар. неделна де-
пресия, която сполетява някои хора? 
Тези хора също не знаят какво да 
правят със свободното си време, но 
не са толкова отегчени, колкото на-
прегнати и тревожни.
Преживяването на екзистенциа-

лен вакуум или липсата на смисъл 
е широко разпространено оплакване 
в днешно време. Но защо с това се 
занимава психотерапевтът? Защото 
усещането да живееш с това чув-
ство е сковаващо. И това усещане 
постепенно изпива жизнената енер-
гия, блокира и волята човешка. Поня-
кога може да стане толкова непоно-
симо, че човек да предпочете смър-
тта пред живота.  
В повечето случаи хората замест-

ват липсата на смисъл с 

АМБИЦИИ И ЦЕЛИ 
И са изключително старателни и 

всеотдайни в постигането им. Но 
чувството за пустота и неудовлет-
вореност продължава да ги владее въ-
преки постиженията им. Тук наблю-
даваме разминаване на смисъл и цели. 
Но да се върнем на удоволствие-

то. То има много измерения: физиче-
ско (хранене, сън, секс и т. н.), мо-
рално (слава, признание, привързаност, 
раждане на идея, самоусъвършенства-
не, творчество, общуване)... 
И когато говоря за удоволствието, 

неизменно ми идва наум като анти-
под страданието, което като част 
от живота не може да бъде избегна-
то. Всичките ни усилия да избегнем 
страданието могат да доведат в най-
добрия случай до неговото намаляване. 
Как тогава да живеем със страдани-
ето? Може ли намирането на смисъл 
да ни помогне да се спасим от стра-
данието? За съжаление, не. Но може 
да ни помогне да го понасяме по-лесно. 
Което всъщност може да бъде смисъл 
на живота. Защото, ако има смисъл 
на живота, то тогава той е снабден 
с всепобеждаваща сила. Ницше е казал: 
„Този, който има защо, може да поне-
се почти всякакво как.“
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

У
илис е прекалено добър в по-
добни филми, независимо дали е 
упорито ченге, дали е спасител 
на Земята от поредното бед-

ствие, или просто вижда мъртъвци. 
А и чувството му за хумор идеал-
но допълва всеки негов екшън образ. 
Макар и 

ПОПРЕХВЪРЛИЛ 50-ТЕ 
той винаги демонстрира отлична 
форма и дори сам изпълнява голяма 
част от своите каскади. Вярно, по-
край това често се сдобива с по ня-
кой и друг шев, а една експлозия по 
време на снимките на „Умирай труд-
но“ уврежда сериозно слуха на ляво-
то му ухо. Все пак ролята на Джон 
Маклейн в поредицата от  чети-
ри филма (засега!) превърна актьо-
ра в една от най-печелившите звезди 
на Холивуд. „С Джон си приличаме в 
едно – и двамата имаме подчертано 
неуважение към властта“ – казва с 

усмивка Брус. Иначе наред с актьор-
ството той има и доста успешна 
музикална кариера. А освен това е и 
сред съоснователите на веригата рес-
торанти „Планета Холивуд“. Парт-
ньорка в това му начинание е и Деми 
Мур – бившата му съпруга, с която 
все пак запазиха учудващо топли чув-
ства и заедно отглеждат трите си 
дъщери. 

СЛЕД РАЗВОДА 
им Уилис го удари на живот и бе за-
сичан в компанията на различни ко-
лежки и модели на Playboy. Той твър-
деше, че така му е много добре и 
няма никакво намерение да се жени 
повторно. Но през март тази година 
дойде новината за сватбата му с мо-
дела Ема Хеминг, която е 23 години 
по-млада от него. „Последните десет 
години бях самотен и през повечето 
време нещастен. Никога не съм ми-
слил, че ако до мен има някой, ще се 

почувствам по-добре. Залъгвах се, че 
съм сам, но не съм самотен. Когато 
обаче започнах да излизам с Ема, от-
ново се почувствах щастлив“ – от-
кровеничи звездата. В момента мла-
доженците се канят да свият лю-
бовно гнездо в луксозна сграда в Лос 
Анджелис. Според агенти на сграда-
та те са се спрели на апартамент за 
около 5,1 млн. долара – с три спални 
и четири бани, фитнес, библиотека, 
трапезария и винарна изба. Ако обаче 
си мислите, че Уилис ще се кротне 
в компанията на новата си съпруга и 
ще се отдалечи от снимачната пло-
щадка, определено се заблуждавате. 
Той се завръща с гръм и трясък и 

ОТНОВО Е ГОТОВ ДА... СПАСИ СВЕТА

Нищо чудно – бащата на родения в 
германското градче Идар-Оберщайн (в 
близост до границата с Люксембург) 
Уолтър Брус Уилисън е военен, който 
две години по-късно получава назначе-

БРУС УИЛИС

ЕКШЪНЪТ 

МУ ОТИВА
ЕКСПЛОЗИИ, ТЕРОРИСТИ, КРАЯТ НА СВЕТА ЩЕ 
НАСТЪПИ СКОРО… ОБИКНОВЕНО, КОГАТО ГЛЕДАТЕ 
ТАКИВА ФИЛМИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОЧАКВАТЕ ОТНЯКЪДЕ 
НА ЕКРАНА ДА ИЗСКОЧИ БРУС УИЛИС. ВЪПРЕКИ ЧЕ 
СЕ КЪЛНЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ПРИЕМА ЕКШЪНРОЛИ, 
ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА НАДВИЕ РЕПУТАЦИЯТА СИ 
НА НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗВЕЗДА В ЖАНРА.
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ние в Ню Джърси. В училище Брус е 
президент на училищния съвет. Из-
ненадващо за момче с типичния ра-
ботнически произход, той се записва 
в класовете по актьорско майстор-
ство. Може би фактът, че само на 
сцената младежът губи своето измъч-
ващо го от дете противно заеква-
не, го подтиква да вземе подобно ре-
шение. След като завършва гимназия, 
Брус, известен с прякора Бруно, реша-
ва да не се записва в колеж. Започва 
работа като шофьор на работниците 
в местна фабрика. След злополука, ко-
ято коства живота на негов колега, 
Уилис напуска фабриката и се проб-
ва на различни места като барман и 
като бодигард. Увлечен по музиката, 
той свири на хармоника в една група, 
но в един момент усеща, че актьор-
ството започва адски да му липсва. 
Записва се на курсове и постепен-
но започва да се изявява на сцена в 
постановки на „Полет над кукувиче 
гнездо“ и „Котка върху горещ ламари-
нен покрив“. След като се установява 
в Ню Йорк, младият актьор започва 
да се явява на прослушвания и 

ТРУПА ОПИТ 
В АМАТЬОРСКИ СПЕКТАКЛИ 

Успява да дебютира с малки роли и 
в киното, снима се в епизод на „Ма-
ями Вайс“, както и в реклама на дън-
ките Levis, където негова партньорка 
е друга бъдеща звезда – Шарън Сто-
ун. През 1984 г. Брус се запознава и 
с все по-популярната Мадона, с коя-
то се надява да участва заедно във 
филма „Отчаяно търся Сюзан“. Не го 
одобряват обаче за ролята, но тъй 
като така и така е в Ел Ей, той 
решава да се яви и на прослушва-
не за роля в нов сериал. Самият ак-
тьор признава, че не обича и не гле-
да телевизия от години, но сценарият 
на „Съдружници по неволя“ страшно 
му харесва. От компанията ABC оба-
че вече са избрали за главната женска 
роля звездата Сибил Шепърд и пред-
почитат за ролята на остроумния де-
тектив Дейвид Адисън някой по-по-
пулярен актьор. Продуцентът на се-
риала обаче е въодушевен от химия-
та между двамата актьори и успява 
да се пребори Уилис да получи ролята. 
„Съдружници по неволя“ се превръща 
в невероятен хит. Излъчван в продъл-
жение на четири сезона, той показва, 
че Брус е много добър комедиен ак-
тьор, увенчан за ролята си със 

„ЗЛАТЕН ГЛОБУС“ И „ЕМИ“ 
1987 г. е повратна в живота на Уи-

лис. Първо, той се запознава с Деми 
Мур, която придружава тогавашното 
си гадже Емилио Естевес на премие-
ра на негов филм. Само една размяна 
на погледи убеждава Уилис, че е срещ-
нал жената на мечтите си, и някол-
ко месеца по-късно той се жени за 
нея на пищна церемония в Лас Ве-
гас. Междувременно успява и да за-
пише колекция от любими фънкпарче-
та, която ще го превърне в музикал-
на звезда. Албумът The Return of Bruno 
постига завиден успех в класациите 
и сред музикалните специалисти. В 
края на годината идва и новината, че 
Брус е избран за участие в „Умирай 
трудно“. След като Арнолд Шварце-
негер и Силвестър Сталоун отказват 
да играят Джон Маклейн, продуцен-
тите се надяват актьорът да внесе 
повече топлина и хумор в ролята. И 
той се справя повече от добре, на-
реждайки се сред емблематичните ге-
рои в киното. 
Ще минат няколко години, преди Ку-

ентин Тарантино да го извади отно-
во на гребена на вълната с „Кри-
минале“. През следващите ня-
колко години той ще засен-
чи големите имена в жан-
ра Шварценегер и Сталоун, 
с които основава „Плане-

та Холивуд“, и ще изкачи своя връх 
с хитове като „Дванайсет маймуни“, 
„Петият елемент“ и „Чакала“. Хоно-
рарите на Уилис също скачат главо-
ломно – за „Армагедон“ той получава 
първия си чек за 20 милиона, а с про-
цента от печалбата на „Шесто чув-
ство“ слага в джоба си рекордните 
100 милиона долара!
Професионалните успехи обаче во-

дят до 

СЪТРЕСЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО 
Когато в края на 90-те се заговаря 

за развод, никой не вярва, че това е 
истина. Брус и Деми се разделят без 
скандали и без удари под кръста. Най-
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важни и за двете звезди са дъщерите 
им Румър, Скот Лару и Талула и два-
мата правят всичко възможно те да 
не страдат. „Много повече се гордея 
с това, че съм баща, отколкото с ак-
тьорските си постижения – твърди 
Уилис. – Да бъда добър баща, е най-ва-
жната ми мисия.“ Затова той купува 
къща в близост до Деми и момичета-
та. И досега бившите съпрузи ходят 
заедно на почивка с децата. „На много 
хора им е доста трудно да разберат, 
че аз все още обичам жена си, а знам, 
че и тя още ме обича. Винаги ще сме 
свързани, защото отглеждаме наши-
те момичета заедно. Въпреки всички-
те различия помежду ни решихме да 
поставим децата си на първо място“ 
– твърди Брус. Трудно е да се повяр-
ва, но той споделя, че харесва и Аш-
тън Къчър, новия завидно млад парт-
ньор на Деми – и че двамата много 
си били приличали по чувството си за 
хумор и по житейските си възгледи. 
Току-виж ги видим и като партньори 
в някой филм... 
Почувствал се като волна птица 

след развода, Уилис се оказа 

В КОМПАНИЯТА НА 
ВСЕВЪЗМОЖНИ КРАСАВИЦИ 

– Моника Белучи, Дрю Баримор, Ким 
Катрал, Естела Уорън и Рене Зелу-
егър, моделите Мария Браво Росадо 
и Ева Ясановска, порнозвездата Али-
ша Клас... Все пак трите най-важни 

жени в живота му са неговите дъ-
щери. „Те са моите ангелчета – сияе 
гордият татко. – Дъщерите ми ме 
поддържат млад и винаги във форма. 
Мога да се размотавам и да си гово-
ря с тях с дни. Винаги знаем как да 
се забавляваме заедно.“ Брус се пре-
връща в екшън татко, когато ста-
не въпрос за срещи на неговите мо-
мичета с момчета: „Момичетата ми 
се смеят: „Тате, всички момчета се 
страхуват от теб!“ А аз съм самата 
доброта! Понякога обаче ми се ще да 
строя всички тези момчета и да им 
кажа: „Имам за вас една добра и една 
лоша новина. Лошата е, че сега ще 
убия един от вас, а добрата – всич-
ки останали ще живеят. Искам после 
всички да разказват какво се случва с 
тези, които се опитат да преминат 
границата.“ После кажете, че не бил 
настроен войнствено! Всъщност явно 
под влияние на баща си той има осо-
бено отношение и респект към всеки 
униформен. „Най-много уважавам мла-
дите мъже и жени, които се стража-
ват за страната си. Всеки, който е 
готов да се пожертва за подобна ка-
уза, е моят герой“, гордо заявява Уи-
лис. Той е една от малкото холивуд-
ски звезди, които 

ОТКРИТО ПОДКРЕПЯТ 
ВОЙНАТА В ИРАК 

Дори има желание да се запише до-
броволец, но лично президентът 

Джордж Буш, който му е близък при-
ятел, го кара да се откаже. Все пак 
актьорът няколко пъти посещава 
Ирак и обявява по 1 млн. долара на-
града за този, който залови Садам 
Хюсеин, Осама Бен Ладен и Абу Мусаб 
ал Заркауи. Пред американските вой-
ници Брус изнася и няколко концерта. 
Той явно няма намерение да пренебрег-
ва и музикалната си кариера и заедно 
с неговата рокгрупа Bruce Willis and the 

Accelerators забавлява публиката с по-
редица шоуучастия в Лас Вегас. „Оби-
чам да живея на бързи обороти и да 
се забавлявам колкото се може повече. 
Все пак животът тече бързо и е пре-
калено кратък. Изгубвал съм прияте-
ли в нещастни случаи. Знаем, че смър-
тта е някъде там, чакайки ни, и въ-
преки това мнозина са изненадани от 
нея. Затова се опитвам да живея за 
момента“ – признава Уилис. А като 
се заговори за актьорски умения, той 
е от малцината големи в Холивуд, ко-
ито не страдат от мания за величие. 
„През по-голяма част от времето все 
още не знам какво правя и все още 
се уча да играя. За мен филмите са 
просто начин да се преборя с кризата 
на средната възраст.“ А как би искал 
да бъде запомнен? „Като човек, който 
невинаги е успявал, но се е опитвал с 
всички сили да си върши работата по 
възможно най-добрия начин.“

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки „Съни филмс“

Предлага солидна доза екшън и всичко останало, което оч-

аквате от филм с негово участие. Брус отново е предопре-

делен за спасител на вселената. В един футуристичен свят хората 

изживяват живота си от разстояние, в безопасността на собствени-

те си домове, с помощта на роботи двойници – секси и физически съ-

вършени механични репродукции на самите тях. Светът изглежда иде-

ален – в него няма престъпност, 

болка и страх. Няма и убийства, но ето че тази утопич-

на реалност е разтърсена от първото убийство. С разрешаването му 

се заема агентът на ФБР Гриър (Уилис). Той открива опасна конспира-

ция, която стои в дъното на феномена двойници, и ще рискува живота 

си за разкриването на мистерията.

Новият му хит „Двойници“ 
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с а л т ђ  п о  с в е т а

ПРЕДАВАНЕТО „АТЛАС“ 
ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

З
апазих опаковото 
значение в заглави-
ето, защото този 
човек се премята 

по света от десетилетия. 
Реките на неговите филми 
се вливат в националната 
телевизия вече много годи-
ни, но тягата, копнежът 
по пътуването извират от 
други дълбини, от самия 
човек и неговата съдба. 
Точно през октомври 

1968 г. се излъчва първото 
предаване „Атлас“, а той е 
автор и водещ на продукци-
ята от 1985 г. През 1980 г. 
прекосява Латинска Амери-
ка от Куба до Арженти-
на с една служебна „Нива“. 
Това е и най-дългото му 
пътуване, продължило цели 
седем месеца под емблема-
та „Един мъж, един авто-
мобил, една камера“. Днес 
формулата е още по-проста 
– „Един мъж, една камера“, 
– а пътешественикът при-
знава, че повече от 30 дни 
трудно издържа в чужбина. 
Ведър, умен и опитен, 

той пръв ме почна. „Надя-
вам се, че имате въпроси“ 
– каза ми. „Хм! Гледай го 
ти! Май ме пита взела ли 
съм си багажа, понеже вся-
ко интервю е пътешествие 
до определен човек“ – поми-
слих си аз.

– Питам се дали е вяр-

но, че напоследък разка-

зите ви за пътуванията 

са станали доста лако-

нични? 

– Дъщеря ми казва: „По-
рано, когато се връщаше 
отнякъде, разказваше надъл-
го и нашироко, а сега ста-
ваш все по-телеграфен.“ Но 
причината е проста – все 
по-малко неща ме изненад-
ват. Освен това установих, 
че когато се завърнеш от 
едно пътуване и го разка-
жеш няколко пъти, влизаш 
в едно клише и започваш да 
повтаряш вече само този 
разказ, който вътрешно си 
синтезирал за себе си. За-
това е хубаво да има въпро-
си. Не мога да говоря въоб-

ще за едно пътуване. От-
давна не разказвам от „А“ 
до „Я“. Като тръгнах от 
аерогарата, след това като 
кацнах там... Тези пътува-
ния, които са вече много 
през годините, в някакъв 
смисъл ми се отразиха зле. 
Не бих казал, че съм пре-
ситен, но вече видях мно-
го неща. Когато за първи 
път видиш тропик напри-
мер, това е такова неверо-
ятно изживяване; или пък 
Хималаите; или Антаркти-
да. Но когато видиш ня-
кои неща два, три, четири, 
пет пъти, те вече не кри-
ят онзи чар, който те кара 
да ахваш от изненада. Едно 

от хубавите неща в праве-
нето на филми е, че много 
бързо отсяваш нещата, ко-
ито са по-тривиални. 

– Какви са проблемите на 

„Атлас“ в момента?

– Лошото ситуиране в 
програмата на БНТ и лип-
сата на средства. До края 
на годината поради липса 
на средства „Атлас“ няма 
да показва оригинални фил-
ми, а само повторения. 
Ще се излъчва във втор-
ник, сряда и четвъртък от 
13.30 до 14.00 ч. и ще се 
покажат около 40 предава-
ния до края на годината. 

– Имало ли е цензура спря-

мо предаването? 

ПО ПРАВО НЕ СЕ ЧЕТЕ НАОБРАТНО, НО ДУМАТА „АТЛАС“, ПРОЧЕТЕНА НА ВРЪЩАНЕ, ЗВУЧИ КАТО „САЛТЂ“. 
СМИСЪЛЪТ НА СВОЕОБРАЗНОТО ЗАДНО САЛТО, С КОЕТО ЗАПОЧВА СЪЧЕТАНИЕТО МИ ПО ТОВА ИНТЕРВЮ, Е, 
ЧЕ ОТИВАНИЯТА И ВРЪЩАНИЯТА СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В ЖИВОТА НА СИМЕОН ИДАКИЕВ.

Перу, Мачу Пикчу
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– Не бих казал, че към 
„Атлас“ преди е имало цен-
зура, защото предаването 
не се занимава с политика, 
но съм имал неприятни слу-
чаи. Например направих ин-
тервю с Далай Лама, което 
не беше лесна работа, вър-
нах се тук, монтирах филма 
и интервюто с него; беше 
седем минути. Тогава в те-
левизията имаше програмни 
наблюдатели, които разпис-
ваха паспорта на предаване-
то, което без паспорт не 
можеше да излезе, и мадама-
та, която трябваше да сло-
жи подписа си, дойде и ми 
каза: „Този поп трябва да го 
съкратиш.“ Аз започнах да 
обяснявам, че той не е прос-
то поп, че е духовен, но и 
държавен глава на Тибет... 

– Кое е по-важно за един 

филм – камерата да бъде 

добър „разказвач“ или 

текстът да бъде доста-

тъчно живописен, че да 

охарактеризира доста-

тъчно добре мястото, 

което се показва?     

– Всеки филм има три 
изключително важни ком-
понента: картина, текст 
и музика. Аз се занимавам 
с картината и с текста. 
Моята колежка Диана Теке-
лиева озвучава предаването 
с великолепна музика. 

– В кое се чувствате по-

уверен – в писането на 

сценарии, в снимането...

– В писането. Не съм най-
добрият оператор на този 
свят, защото не съм профе-
сионалист, макар че снимам 
вече десетилетия, и както 
каза един мой колега: „Ей, 
браво, бе, най-после се нау-
чи да снимаш!“ Освен това 
снимачната техника се усъ-
вършенства много, което е 
страхотно облекчение. Пре-
ди години тръгвах на път 
с огромно количество ба-
гаж. Портативните филмо-
ви камери тежаха по 12 кг 
и за всяка от тях беше не-
обходим много филмов ма-
териал. Тръгвах на път със 
150–200 кг багаж. Сега мя-
там на гърба си една фото-

графска чанта, в която има 
една малка камера – касе-
тите са мини, – и с това 
нещо, без осветление, аз пъ-
тувам и снимам доста спо-
лучливо. Не че това е най-
добрият вариант, но той 
има и своите предимства, 
защото, където и да оти-
деш по света, особено на 
някои от най-важните кул-
турно-исторически обекти, 
обикновено или директно за-
браняват снимките, или пък, 
ако става дума за снима-
не с професионална камера, 
искат страшно много пари. 
Тази малка камера, с която 
аз снимам, навсякъде мина-
ва за любителска и това ми 
спестява главоболия. 

– Пътувате сам...

– В България пътувам с 
малък екип – двама-три-
ма души. С оператора Ка-
мен Колев се разбираме пре-
красно. Аз казвам какво ис-
кам да разкажа за даденото 
място и той великолепно го 
илюстрира с картина. Ня-
маме различия помежду си 
и в общуването в ежедне-
вието. Знам, че когато пъ-
туваш с някого в чужби-
на, това може да доведе до 
сериозни усложнения, които 
произтичат от различията 
в характерите, навиците и 
начина, по който виждаш 
света, до това, кога ти се 
спи, дали си ядосан, дали 
ти е горещо и т. н. Изклю-
чително трудно е да наме-
риш човек, с когото да пъ-
туваш в пълна хармония и 
еднакво да понасяте труд-
ностите освен радостите, 
които лесно се понасят. 

– Ако трябва да пътува-

те с жена? Жените са мно-

го капризни и е много риско-

вано, особено ако отивате 

на място, което е скарано с 

цивилизацията.  

– Бих поел риска да пъ-
тувам с жена. Не мисля, че 
жените са по-лоши спътни-
ци от мъжете. Напротив, 
виждал съм жени, много 
по-издръжливи от мъже-
те. Мога с лекота да си 
представя пътуване с жена, 

особено ако тя ми е мно-
го близка. Не виждам при-
чина да не се разбираме до-
бре по време на едно пъ-
туване, ако по принцип об-
щуваме прекрасно помежду 
си. По време на пътуване 
е още по-интересно, още 
по-екзотично. Бих искал да 
съпреживея една нейна емо-
ция, на тази хипотетична 
жена, с която бих пътувал. 
Най-хубавото на този свят 
е, че ви има вас, жените. 
Нали и вашето списание е 
насочено към жените?! 

– Да, така е. А случвало 

ли ви се е да отидете ня-

къде и да си кажете: „Тук 

искам да доведа еди-кого 

си.“ Например жена. 

– Ооо, хиляди пъти. В Хи-
малаите например. Но лич-
ните неща трябва да ос-
тават извън интервютата. 
Много обичам една фра-
за, която не всички мъже 

споделят: „Джентълменът 
люби и мълчи.“  

– До каква височина се из-

качихте в Хималаите?

– Два пъти съм се качвал. 
Първия път беше до базовия 
лагер на Еверест, на около 
5400 м височина. Трябваше 
да се кача за 12 дни, а аз 
го направих за 4 дни и по-
ловина, без аклиматизация, 
което не е редно и е мно-
го рисковано. Но това беше 
през 1984 г., когато пети-
ма българи изкачиха върха. 
Бързах, защото от шерпи-
те, които слизаха надолу и 
които срещах, разбрах, че 
нашите всеки момент ще 
атакуват върха. А то ста-
на такава беля тогава, та-
кова нещастие... Влязох в 
базовия лагер точно кога-
то Христо Проданов беше 
стъпил на Еверест и беше 
започнал спускането, при ко-
ето и загина. В палатката 
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на базовия лагер чух послед-
ните му думи. Беше много 
тежка нощ. Там разбрах, че 
никой не е в състояние да 
му помогне по какъвто и да 
било начин, дори да го на-
мерят. От този връх ни-
кой не може да те свали, 
ако ти не ходиш с двата си 
крака и не си служиш с две-
те си ръце. Това е едно от 
нещата, които никога няма 
да забравя. Защото поняко-
га ми се сливат пътувания-
та, затрупаха се. Казвам си: 
аз колко пъти ходих там и 
коя година беше? Някой ден 
трябва да започна да тър-
ся датите по филми, защо-
то ще ги забравя напълно. 
От друга страна, си каз-
вам: има време, нека да пъ-
тувам! Второто ми качва-
не в Хималаите беше отно-
во от Непал, до подножие-
то на Ама Даблам. Това е 
един двуглав връх, символ на 
страната.

– Единствено филмите ли 

са вашите дневници?

– Имам и пет книги, ко-
ито са излезли досега. Сега 
пиша един малък ръкопис за 
Златоград. Голям почитател 
съм на този град. Той е би-
сер в огърлицата на родоп-
ския туризъм, който се раз-
вива по един много добър, 
човешки начин. Та човекът, 
който направи този тури-
зъм възможен, ме помоли да 
го напиша, и направих един 
малък ръкопис, който се на-
рича „От Коста Рика до 
Златоград“. Потърсих па-
ралели между Перперикон и 
Мачу Пикчу; Перперикон и 

Пачакамак – има една та-
кова селище, което е било 
оракул в древно Перу; меж-
ду Татул и някои от оби-
чаите на някогашните оби-
татели на Алтиплано – 
това са хората от племето 
аймара, които имат едни 
соларни кръгове и гробници 
като тракийските. Това би 
трябвало да излезе до края 
на година като един три-
птих, бих го нарекъл, заедно 
с една книжка на професор 
Овчаров и на професор Бо-
жидар Димитров. 

– Как се отнасяте към, 

да ги наречем, новите пъ-

тешественици и техни-

те пътеписи? Много хора 

пътуват, много хора пи-

шат и правят филми.

– Някои от тези фил-
ми или писания са съвърше-
но повърхностни. Така мо-
жеш да напишеш материал 
и за място, на което не си 
ходил, достатъчно е да се 
поровиш малко в интернет. 
Но има и много интересни 
неща, които се публикуват. 
Така че добре се отнасям. 
Забавното за мен е желани-
ето на много хора да бъдат 
първи, да бъдат първооткри-
ватели. Преди години в „24 
часа“ се появи публикация на 
едно младо момче. Заглавие-
то беше „Българин за сефте 
в Бутан“. Петнайсет годи-
ни преди това бях направил 
два филма за Бутан и без-
спорно съм първият, който 
е влязъл там. 

– Това не са ли затворени 

територии – кралствата 

Мустанг и Бутан?

– В Мустанг не е точно 
така вече, но в Бутан и до-
сега не допускат много лес-
но хора. Освен това там не 
е разрешено да бродиш из 
страната сам. Винаги тряб-
ва да си в организирана гру-
па или с гид. Един от жиз-
неутвърждаващите лозун-
ги там е „Да пазим Бутан 
чист и зелен“. Страната е 
изключително добре съхра-
нена и много интересна, ма-
кар и тя да се променя под 
въздействието на туризма. 
И на бутанците им тряб-
ват пари. Аз, разбира се, 
съм бил там много отдавна, 
мисля, че през 1987 г. 

– Можете ли да направи-

те някакъв извод за това, 

кое най-много ви привърз-

ва към дадено място – хо-

рата му, природата му 

или пък историческите и 

културните му забележи-

телности? 

– Не може да се каже 
така. Даже не бива така 
да се говори, защото една 
любов, една привързаност 
не се обяснява. Нещо ви 
грабва. Например Коста 
Рика, тя е едновременно 
една от най-красивите дър-
жавици, които съм виждал 
– хем имам прекрасен при-
ятел там, и виждате, че 
и двете неща са верни. А 
казвам „държавици“, защо-
то Коста Рика е наполови-
на по-малка от България. 

– Някой беше казал, че 

държавите приличат на 

хората. Русия прилича на 

един човек, САЩ прили-

чат на друг човек...

– Не бих оприличил дър-
жавите на хора. За мен хо-
рата по света са доста ед-
накви въпреки всички разли-
чия – религиозни, национал-
ни, цвят на кожата. Пове-
че са общите неща помеж-
ду им.  

– Преди интернет как на-

мирахте местата и ин-

формация за местата?

– Това беше изключително 
голям проблем. Нямаше мно-
го публикации, защото кой 
беше ходил по тези мес-
та, за да пише?! Намирах 
по нещо, написано на руски, 
по нещо, написано на ан-
глийски език. Казвал съм го 
и друг път, но ще ви раз-
кажа за един човек, защо-
то е хубаво да се възкре-
си споменът за него. Навре-
мето имах интернет в ли-
цето на полиглота Свето-
слав Колев – един неверо-
ятен човек, който си слу-
жеше с над 40 езика, много 
от които редки, говорими 
от стотина хиляди души. 
Този човек поддържаше ог-
ромна кореспонденция с хора 
от цял свят, заради което 
имаше проблеми с Държавна 
сигурност. Той ми го е раз-
казвал. Един негов германски 
приятел, с когото се запоз-
нали с писма, го поканил на 
гости. Колев си подал доку-
ментите, но паспортът му 
не излизал. Оказало се, че 
има донос срещу него, като 
поводът за доноса бил голя-
мата му кореспонденция с 
чужбина. А той си общува-
ше с носители на Нобелова 
награда, пишеше си редов-

Израел. Тук е роден Исус Перу, платото Наска, подземен акведукт
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но с Агата Кристи. Неве-
роятен човек. Живееше на 
„Дондуков“ и апартаментът 
му беше изцяло задръстен 
от книги. Много хора, кои-
то тръгваха на път, ходе-
ха при него. И Петър Берон, 
и Дончо Папазов... Веднъж 
отидох при него и му казах, 
че ще пътувам за Азия – 
Индия, Непал, Пакистан, Бу-
тан. Той каза: „Да, ще ти 
подготвя някои неща.“ По-
лучих от него няколко спре-
тнати папки, в които има-
ше много полезни неща. Аз 
ги пазя и до днес. Едната 
папка беше озаглавена „Ази-
атски протокол“ и беше 
прелюбопитна като съдър-
жание. Имаше изключител-
но полезни съвети. В някои 
зони, които бяха точно оп-
исани, не бива да се дава 
храна с лявата ръка на ня-
кого, защото тя се счита 
за мръсна, понеже с лявата 
ръка там извършвали някои 
хигиенни процедури. Когато 
пък се минава покрай свеще-
ните стени, т. нар. мани, 
трябва да се минава така, 
че те винаги да остават от 
лявата ти страна, а не от 
дясната, което се счита за 
оскърбление на божеството. 
А такива стени дал господ 
в Азия и аз веднъж сбърках. 
Момчето, което ме придру-
жаваше, един шерп, ведна-

га ме помоли да се върна и 
да мина от лявата страна. 
Разбира се, добре е човек да 
е в съгласие с боговете на 
онези земи там. 

– Какво най-често пита-

те хората? 

– Обикновено разпитвам 
за местни обичаи и нрави. 
Понякога не питам, а прос-
то слушам, защото, когато 
срещнеш човек като Тенсинг 
Норгей, който е първият чо-
век, изкачил Еверест заедно 
с Едмънд Хилари... Та, ето, 
него само го слушах, защото 
той беше много, много ин-
тересен човек. Филмът ми 
за него се казва „Тигърът на 
снеговете“, каквато всъщ-
ност титла той има. Това 
беше през 1984 г. Отидох 
до Дарджилинг, където той 
живееше високо в Химала-
ите, и му гостувах някол-
ко дни на тибетската Нова 
година. Той не можеше да 
чете и пише, но беше издал 
книга, която също така се 
казва „Тигърът на снегове-
те“. Норгей започнал да учи 
говорим английски език и е 
разказал своя живот на ан-
глийския географ Джеймс Ул-
ман. След като Улман запис-
ва спомените му, междувре-
менно започват за Тенсинг 
да превеждат книгата на 
непалски и той казал: „Да, 
точно това исках да кажа.“ 

Така е създадена тази много 
интересна книга, която съ-
държа неговите възгледи за 
света, за хората, за религи-
ята, за върховете. 

– „Ревът на хилядите ти-

гри“ – чела съм, че така 

шерпът Тенсинг нарича 

бурите под Еверест. Вие 

какво си спомняте от 

това, което той ви каза?

– Много неща. Сигурно 
два часа мога да ви цити-
рам по памет.

– Кажете нещичко.

– „Много от нашите лами 
наистина са свети хора, ко-
ито знаят много тайни, но 
сред тях има и такива, на 
които не бих поверил ста-
до якове, камо ли човеш-
ки души. И те са стана-
ли такива само за да жи-
веят по-добре, без да пра-
вят нищо.“ 
„Аз шест пъти тръгвах 

към великата богиня Джо-
молунгма и тя едва на сед-
мия ми позволи да стъпя на 
челото є.“
„Аз съм дълбоко религио-

зен човек, вярвам в бога, 
но не смятам, че тази ре-
лигия е единствена. Защо-
то се срещах с много хора 
от цял свят, отдавна знам, 
че планините не са населе-
ни от демони и че не ние, 
будистите, сме единстве-
ните, които имат право. 

На този свят има място 
за всички вероизповедания и 
всички хора.“ 
„Аз съм роден от утро-

бата на Непал, израснах на 
коленете на Индия и съм 
колкото непалец, толкова и 
индиец.“ 
Невероятен човек, аз съм 

във възторг от него. Срещ-
нах го по-късно, когато се 
качвах пак нагоре към базо-
вия лагер на Еверест, а той 
водеше група американци и 
беше вече на 70 години, ми-
сля. Беше прекарал нощта в 
една палатка. После срещнах 
и Хилари в едно селце, къ-
дето каца самолетът, висо-
ко в Хималаите, на 2800 м 
височина. Хилари беше до-
шъл там, за да открие учи-
лище. Хилари направи много 
за Непал, макар че преживя 
една лична трагедия там. 
При кацане с такъв малък 
самолет загиват жена му и 
дъщеря му. 

– Вярно ли е, че предимно 

в планината човек може 

да срещне хубави добри 

хора?

– Планината е по-сурова и 
е нормално там повече да 
си помагат хората, но на-
всякъде може да попаднеш 
на добри хора. 

Интервю на 
Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив

С шерпа Тенсинг НоргейТайланд, Банкок, Гранд ПаласКамбоджа, храмът Байон
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– Наздраве за спорта за един мирен свят!– За Мечо Олимпийски!
– Ихааа, това е един от най-култовите талисмани на олимпийски игри. Когато бях малка, майка не даваше да използваме един пакет с корави бели салфетки с лика на Мечо Олимпийски. Пазеше го за мно-го специални гости. И понеже много дълго време никой от гости-те ни не се оказа на нивото на салфетките, аз им видях сметката, като разменях една твърда соцсалфетка за многопластови меки за-падногермански... Така си попълних колекцията. – Аз пък си спомням някакво честване на един стадион, не знам по какъв повод, но имаше страшно много хора и изведнъж с вертолет дойде Миша Олимпийски. Беше голяма сензация! – Сега на световното всеки от победителите, включително и Юсеин Болт, след всеки рекорд позираше с талисмана на първен-ството.

– Кой е този Юсеин Болт?
– Седни си! Двойка!

– Какво прави Вера Маринова, моята любима коментаторка?– Последно съм чела интервю с нея, когато беше депутатка.– Тя никога не е била депутатка.– А, то е било със сестра є значи, с Клара Маринова. – Само че те не са сестри. И двете толкова пъти са го опро-вергавали този слух... 
– Вярно ли не са сестри? 
– И ти си седни! Двойка!
– Мислите ли, че любовта към гледането на спорт се дължи на спортните коментатори? 
– Моето отношение към спорта го е формирал баща ми.

– Кой ви е любимият спорт?

– Аз имам няколко.

– Баскетбол. 

– Аз пък обичам да гледам художест-

вена гимнастика и фигурно пързаляне 

по телевизията.

– Които пък много добре се съчета-

ват със сериалите, които са по вкуса 

на повечето домакини. 

– Самата художествена гимнасти-

ка много се промени. Тя не е много за 

гледане, не е красива, превърна се в ня-

какво броене на елементи, започна-

ха да ги обличат тези момичета като 

циркаджийки, по-скоро като ромки...

– Рускините вече ни надминаха...

– Не са ни надминали толкова, колко-

то художествената гимнастика ста-

на съдийски спорт, а ние нямаме меж-

дународни съдии, доколкото ми е из-

вестно. 

– Пропускаме нещо много важно, ко-

гато говорим за баскетбол – „Войната 

на таралежите“. Сигурно много хора 

са се запалили по баскетбола, когато 

са го гледали.

– Хм! Едва ли! Можеш да се запалиш, 

ако гледаш НБА. Спомням си, че пър-

вият отбор от НБА, който случих да 

гледам по БНТ, беше „Атланта хоу-

кс“. Беше през 80-те години и мисля, че 

го даваха, защото Атланта играеше с 

един съветски отбор. Ха-ха-ха! 

– Ама, и ти ли си играла баскетбол?

– Тя и сега играе.

– Да, в едно училище и ми викат 

Джордан. 

– Ааа, ти на такова ниво ли?

– Е, ти на какво ниво искаш?

– Моля ви, всеки с три изречения да ми обясни защо го вълнува 

спортът. Чувствам се гадно, че мен тези неща като Миша Олим-

пийски и някакви рекорди не могат да ме развълнуват.

– Кажи теб какво те вълнува.

– Любовта.

– Защо? 

– Не ме кара да се съревновавам. Спортът ме кара. Съревнова-

нието ме отблъсква. 

– Спортът не е съревнование само. За мен той е и любов. Отно-

шението ми към спорта е по-скоро равно на любов, отколкото на 

съревнование. 

– Но аз питам защо ти е равно на любов?

– Харесват ми тези хора...

– Които спортуват ли?

– Които са спортисти. И ти спортуваш, но го правиш в бита си. 

– Е, значи все пак състезанието е важно. Пак стигаме до него, а 

то за мен е равно на агресия.

За спорта
ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– Аз няма да го забравя рекорда на Болт и бях суперщаст-

лива, че по една случайност включих телевизора няколко 

минути преди финала. Беше велико, така крещях... То това 

е и част от магията на спорта, че той е, както го нари-

чат някои, изкуство, което се случва пред очите ти.

– Не се вълнувам толкова, като застана пред „Мона 

Лиза“. Това момченце от Ямайка ме кефи повече. 

– Световното в САЩ... 

– Синът ми се гордее с фамилията си (Костадинов – бел. 

ред.) и иска да стане футболист. Но не беше роден тогава. 

– Чела съм как гимнастичките от онова поколение, което 

наричахме „златни момичета“, разказват как са ги посре-

щали на летището. Дори Нешка Робева разказваше как си 

припомняла случка, запечатана навремето в репортаж на 

Сашо Диков, когато някакъв старец є бутнал детето си в 

ръцете є и є казал: „Погали го, той много те харесва.“

– Ужас! Ей това не мога да го разбера и ме дразни.

– Ами, какво да ви кажа, тя, Нешка, неслучайно е изогра-

фисана в иконостаса на една църква. Може пък и да е нещо 

свята, но ние да не знаем...

– Ако не беше мърдала от спорта, по-свята щеше да е, но 

да не говорим за това сега.

– Много добре разбирам какво пали хората по спорта и 

че той е минимодел на живота – особено сега, когато ста-

на много модерно да се съревноваваш и амбицията се смята 

за ценно качество. Много често чувам: „Амбициозен е като 

спортист, пробивен е като спортист...“ 

– В такъв етап на развитието на спорта сме, когато ре-

кламата е много важна. Как се котираш сред медиите, е по-

важно от това, какъв спортист си. Какъвто е примерът с 

Бекъм.

– Бекъм е Мадона във футбола. Той не може да играе, тя не 

може да пее, но пък и двамата ги бива да правят шоу.

– Хайде, изброй ми десет футболисти, по-добри от Бекъм.
– Ромарио, Бербатов...
– Как беше онзи от Кот д’Ивоар?– Тигана. А, не! Кака...
– Не е Кака, а Тигана е футболист от-преди 25 години някъде. 
– Да не е този, който рекламира чипс с майка си?
– Роналдиньо е с чипса.
(В този момент тази от нас, която не може да се сети за името на футболиста, когото иска да спомене в нашия своеобра-зен Топ 10, телефонира на брат си и пита: „Как се казваше нашият малък братовчед, който е син на Дочето на сестрата? Заб-равих и нейното име. Оня, дето ти го на-ричаше с името на един футболист, но не знам как се казва футболистът. Аааа, Ру-униии!“) 

– Рууни, Рууни!
– Ех, голям зор! Дидие Дрогба е от Кот д’Ивоар. 
– Значи, Рууни, Роналдо, Перес, Кака, Меси...
– Ако брат ти е още на линия, я го по-питай какво би предпочел да гледа – кон-церт на „Металика“ или финал на евро-пейско първенство? 
(Отговорът беше: „Зависи от финалис-тите, но все пак концерт на „Металика“.)

– Спортът е секси наистина. Обичам да гледам хубави тела. 
– Да, бе! Някои спортове правят от жените големи гро-зотии. 
– В училище мен ме избираха за всички спортове, но щях да припадна, когато ме взеха за гюллетласкач. Тогава се видях в огледалото и станах анорексичка. 
– Да, и аз съм го преживявала това в училище, но продъл-жих да ям. Помолих майка да говори с учителя да не ходя на това състезание. 
– Моето гадже в училище беше най-добър на задна ножи-ца по футбол. (Изказването е на редакторката с малкия братовчед, който е син на Дочето на сестрата...) – Аз пък се сещам как прие едно устно изпитване в час по физическо, учителят попита една съученичка колко души участват в щафетата на четири по сто метра гладко бя-гане и онази съвсем убедено отговори: „Петима.“

– Театърът, музиката, всички изкуства – те 

могат да представят България по света, но не 

така, както спортът може.

– Сигурно защото е по-разбираем спортът...

– Защото е по-първичен.

– Аз много искам да заобичам спорта и съм съ-
гласна с всичко, което вие казвате – и за обеди-
няващата му функция, и за рекламната кауза... 
Но това е емоция, която не ме владее.

– Във всеки случай предпочитам обкръжение-
то ми да е от хора, които имат отношение по-
вече към спорта, отколкото към поезията, да 
речем. 

– Да, със спортистите е по-безгрижно. 
– И по-истинско! Имахме един такъв матери-

ал в нашата „Бела“ – „Спортът е истина“.
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С
тадиона „Васил Левски“, влиза-
те през централния вход, после 
– по дясното стълбище. На ох-
раната кажете, че отивате в 

музея, музея на спорта. И най-добре 
е да ви посрещне тя. 
Катя Иванова не е спортист, но 

е от хората, които имат специал-
но отношение към спорта, и точно 
в тази нейна особеност се отразява 
индивидуалността є. 
Понякога не осъзнаваме връзките 

между събитията в живота си, но 
щастливите случайности си знаят 
работата и точно те са запратили 
госпожа Иванова, историк, специали-
зирал археология, на позицията дирек-
тор на музея на спорта. 
Изобщо няма смисъл да я питам за 

духовната страна на нейната работа. 
Предметите тук са одухотворени не 
само от потта и победите на хора-
та, които са ги притежавали, но и 
от нейната любов към тях. 
Тук са разположени 

НЕПРИКОСНОВЕНИ ЗАПАСИ 
БЪЛГАРСКА ГОРДОСТ 

които дължим на спорта. Ако може-

ше да направим карта на това мяс-
то и да отбележим всичките му екс-
понати, то непременно би трябвало 
да нанесем и безбройните емоционални 
връзки, които я свързват с предмети-
те тук, както и с хората, от които 
са дарени. Цели 98% от фонда на му-
зея са съставени от дарения от голе-
ми състезатели и спортни деятели. 

Катя Иванова работи тук от 1990 
г. и се стреми да разказва всичко, ко-
ето знае, истории, които на нея са є 
били разказани, или на които е била 
свидетел и помни емоцията от тях. 
„Ние сме тленни – казва тя, – а ум-
ните хора, нали знаете, гледат да ос-
тавят нещо след себе си.“
Едно от моите обяснения за важ-

БЪЛБЪЛ--ГА-РИ! ЮЮ--НА-ЦИ!
РЕПОРТАЖ ОТ 
ТРИБУНИТЕ НА 
СПОРТНИЯ МУЗЕЙ

Оригиналната снимка на швейцарските учители по гимнастика 

от момента на тяхното пристигане. Седналият в центъра е Шарл Шампо. 

Мъжът с мустаците и лентата, в средата на правите, е Луи Айер

 Спортът е велико нещо. Имах големия късмет да разбера, че ако човек проследи спорта, може да си 

обясни много други неща. 

 Спортът (като изключим допинг скандалите) и българският фолклор са от много малкото неща, които 

наистина представят България така, както трябва. 

 Спортът е социален феномен. Още в гръцката античност е доказано, че в човека е заложено състеза-

телно начало, човекът обича да се състезава. 

 Спортът не е важен за всички хора, има такива, които въобще не се интересуват от него. Но аз твър-

дя, че спортът е единственото нещо, което възпитава у младите хора две много ценни качества – да бъ-

дат дисциплинирани и отговорни. А това води до големи успехи в живота. 

 Когато има добри треньори, тогава идват големите спортисти и тогава се раждат успехите.

 Аз съм от историците, които твърдо вярват в това, че за да можеш да коментираш едно събитие, 

трябва да мине малко време след него. Това не се отнася за спортните състезания – те се коментират 

на момента. Но каква е личността в спорта се оценява по-късно. 

 Силно обичам работата си, много съм се посветила на нея и много неща се събраха тук. Едно е да раз-

кажеш, че нещо е било, друго е да го покажеш и да застанеш пред него. 

КАКВО ОЩЕ НИ КАЗА КАТЯ ИВАНОВА В ЕКСПОЗИЦИОННАТА ЗАЛА НА МУЗЕЯ
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ността и популярността на 
спорта е това, че той не ни 
вади от истинския живот и 
не ни затваря в кула (или му-
зей) от слонова кост. Дори е 
повече съвместим с обикно-
веното ежедневие на усилени 
тренировки и по-малко с онези 
съвсем други реалности, наре-
чени състезания и победи, ко-
ито траят само мигове. Но 
помнете, че 

ГОЛЕМИТЕ СПОРТНИ 
ЛИЧНОСТИ СА ЧУДАТИ ХОРА 
малко нещо герои и истински 
големи юнаци. Защо ли? Не за-
щото това е в устата на 
агитките, а защото така е 
било писано за българите от 
швейцарците. Ето как започва 
юначната история на българ-
ския спорт...  
Само си представете! 1894 г. 

е, едва няколко години след Ос-
вобождението на България. То-
гавашният министър на про-
свещението Георги Живков 
обикаля големите европей-
ски градове и столици, за да 
види къде най-много ще му ха-
реса образователната систе-
ма. Вече споменахме, че както 
често се случва в живота, слу-
чайните неща се оказват кра-
йъгълен камък за какво ли не. 
Този министър Георги Живков 
попаднал на един кантонален 
събор в Лозана и много му ха-
ресала организацията на спор-
та там. Швейцарците и тях-
ната родина още тогава праве-
ли впечатление с изключител-
ното богатство и с най-голя-
мата скромност, която може 
да бъде видяна някъде. Той по-
канил десетина специалисти по 
гимнастика, които да дойдат 
в България и да поставят на-
чалото на обучението по фи-
зическо възпитание. За спорт 
въобще не се говори по това 
време, но започва възраждане-
то на българската държава и 
идването на тези швейцарци у 
нас доказва това. 
По много силен начин съдби-

те на двама от тези хора 

ШАРЛ ШАМПО И ЛУИ АЙЕР

се свързват с България. Из-
вестно е, че в античността е 

имало олимпийски игри, които 
през 334 г. от н. е. с идването 
на християнството са ликви-
дирани, защото са смятани за 
езически. Френският благород-
ник Кубертен, който е много 
завладян от гръцката антич-
ност, възстановява олимпизма. 
Първите модерни игри на но-
вото време се провеждат в 
Атина през 1896 г. и България 
е една от 14-те страни, кои-
то участват със своя делега-
ция там. В лицето на швей-
цареца Шарл Шампо, участвал 
в състезанията по гимнастика, 
ние имаме участник от името 
на България. 
Шампо оглавява и първо-

то гимнастическо дружество 
„Юнак“. По-късно, през 1898 г., 
е създаден съюзът на българ-
ските гимнастически друже-
ства „Юнак“. Оттук идва и 
прословутият възглас: „Бълга-
ри! Юнаци!“
Другият от групата швейца-

рци, който по драматичен на-
чин преплита живота си със 
съдбата на България, е Луи 
Айер. Освен че е един от най-
активните първи спортни пе-
дагози, Айер е и доброволец, 
участник на страната на Бъл-
гария в Балканската война. 
Швейцарецът е автор на кни-

гата Pro Bulgaria („За Бълга-
рия“), която издава на френ-
ски език през 1913 г. и в коя-
то защитава българските по-
зиции след Междусъюзническа-
та война. Луи Айер се включ-
ва в бойните български реди-
ци и по времето на Първата 
световна война и загива през 
1916 г. при защитата на Дой-
ран. Айер е преподавал спорт-
ни дисциплини преди идването 
си у нас в швейцарски град 
Веве. До смъртта на сина на 
Луи Айер – Марсел, в малкия 
семеен замък във Веве са се 
развявали две знамена – швей-
царското и българското. 
Факт, отразяващ влиянието 

на Европа върху България, е 
създаването на първото коло-
ездачно дружество през 1888 г. 
По това време много българ-
ски младежи, дори и от семей-
ствата с по-скромни възмож-
ности, са завършили образова-
нието си в чужбина и връщай-

Възпоменателен медал, който се е връчвал на всички учас-

тници. Своеобразно материално доказателство, че Бълга-

рия е участвала на олимпийските игри през 1896 г. с швей-

цареца Шарл Шампо – първия български олимпийски със-

тезател

Колоездачният екип на Александър Бичев. Ако си мислите, 

че спонсорите са рожба на новото време, погледнете тази 

фланелка от 1924 г., на която с големи букви пише „Гьори-

ке“ – германска фирма за производство на велосипеди

Медалите, които показват победния път на художестве-

ната гимнастика от големите първенства. От 1967, 1969, 

1971, 1980, 1983 и 1984 г. до средата на 80-те години, кога-

то възниква и терминът „златните момичета на българ-

ската художествена гимнастика“

Лавровият венец 

на Ненчо Христов

Бела, брой 10 (140), 2009 67



ки се в България, всъщност 
донасят и първите спортни 
уреди.

КОЛОЕЗДЕНЕТО 
е първият спорт, който за-
почва да се практикува у нас 
организирано и да се развива 
основно покрай дипломатите. 
До 1944 г. у нас са били прове-
дени само две колоездачни оби-
колки, защото все пак колоез-
денето е спорт, който е свър-
зан с добри пътища и с тех-
ника, а България е била бедна 
страна. Александър Бичев е 
участник в първата колоездач-
на обиколка на България през 
1924 г. Малко преди да почи-
не, донесъл в музея фланелка-
та, гащетата, каската и по-
бедната лента, на която пише 
„Български шампион на шосе“. 
Единственият българин, кой-

то е печелил Пробега на мира, 
най-силното колоездачно със-
тезание до 1989 г., което пе-
челеха обикновено руснаци и 
германци, е Ненчо Христов. 
Победителят е посрещнат 
тук от цяла София на Ор-
лов мост след победата му 
през 1957 г.     
Спортът има цялостна ис-

тория, а всеки спорт – своя 
собствена, която е много ин-
тересна с процесите и с лич-
ностите. Продължителното 
възходящо развитие на три 
спорта у нас е достигало да 
такива нива, че прави възмож-
но говоренето за 

БЪЛГАРСКИ ШКОЛИ 
В ТЕЗИ ТРИ СПОРТА 

Подобно голямо световно 
признание имат художествена-
та гимнастика, вдигането на 
тежести и борбата. Борец е 
и първият олимпийски шампи-
он на България. Никола Стан-
чев печели златния медал в 
Мелбърн през 1956 г. Първият 
олимпийски медалист на Бълга-
рия е Борис Георгиев–Моката. 
Катя Иванова сподели, че 

много от големите българ-
ски спортисти са лични ней-
ни приятели и често ги е мо-
лила да донесат медалите си 
в музея. Единственият, който 
подарил златния си олимпий-
ски медал на музея, е борецът 
Георги Мърков, който става 

олимпийски шампион в Мюнхен 
през 1972 г.
Олимпийският медал е най-го-

лямото отличие за всеки спор-
тист. До 1988 г. медалите са 
имали само златно покритие. 
След игрите в Сеул медалите 
вече са от истинско злато. 
Мнозина гледат на медала по-
скоро като на нумизматична и 
колекционерска находка, докато 
госпожа Иванова казва, че въз-
приема ценността на предме-
тите в музея от гледна точка 
на това, каква историческа ин-
формация носят те. 
Колко малка страна е Бълга-

рия и особено напоследък поч-
ти не си даваме сметка, че 
тя присъства много активно 
в световния спорт с изклю-
чение може би на 90-те го-
дини. „Това е напълно обясни-
мо – казва госпожа Иванова, 
– защото спортът е отраже-
ние въобще на социалния жи-
вот в страната. Когато за-
почнаха промените и всичко се 
обърка, за да стартира отна-
чало, това рефлектира и вър-
ху спорта, което не попречи 
в началото на новото хилядо-
летие отново да се вдигнем 
на крака.“ 
Впрочем работата ми по този 

материал съвпадна с европей-
ското първенство по волейбол, 
на което българите завоюва-
ха бронзовите медали, както и 
със световното първенство по 
бокс, откъдето Детелин Да-
лаклиев се завърна със златен 
медал, както и с европейското 
по художествена гимнастика, 
където на лента Силвия Ми-
това стана бронзова медалист-
ка. Класирания, които усилиха 
усещането ми, че по стълби-
те вдясно от главния вход на 
стадион „Васил Левски“ попад-
нах на духовно и затрогващо 
място, което не прилича точ-
но на музеите, в които човек 
изпитва необяснима тъга. Емо-
цията тук е приповдигната, а 
не минорна, защото спортно-
то минало надига в гърлото 
един друг спортен възглас: „Да-
вай! Давай! Давай!“ 
Което означава ни повече, ни 

по-малко път напред! 
Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки © BeLIGHT STUDIO

Ето откъде е тръгнала българската школа по вдигане на 

тежести: щанга от 30-те години на миналия век, която 

била запазена в един юнашки салон и донесена в музея от 

студенти, които превозили този атрактивен експонат до 

София с... влак

Снимка на Никола Станчев и кърпата, която е използвал 

по време на състезанието

Ръкавиците, с които Борис Георгиев–Моката е завоювал 

първия медал за България от олимпийски игри

Единственият златен олимпийски медал, дарен на музея
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И въобще спортът не е само за 
мъже. За да спортуват жените 
обаче, често трябва да бъдат 
провокирани и да имат 

ясна цел, която да преследват. На-
пример да отслабнат, да подобрят 
здравословното си състояние и 
защото лекарят им е препоръчал 
да спортуват, за да се харесат в 
новия си бански... Някои жени 
спортуват само 

ЗА ДА НЕ СЕ СРАМУВАТ 
ДЕЦАТА ИМ ОТ ТЯХ 

Тези пък, които имат внучета, се 
отдават на спорта, защото искат да 
могат да тичат след внучето си, без 
да се задъхват. Много са малко тези 
жени, които спортуват просто за да се 
чувстват добре и осъзнават, че нищо друго 
не повдига тонуса им така, както спортът. 
Само при колективните спортове жените 
рядко имат някаква конкретна цел, прак-
тикуват ги за удоволствие. Но и за своето 
неспортуване дамите си намират хиляди 
оправдания – липса на време, на обиграни 
съотборнички, на зала, на климатични ус-
ловия и на какво ли още не.

Фитнесът набира все по-голяма попу-
лярност. И неслучайно. Той 

РАБОТИ ЦЕЛОГОДИШНО 
Какво е времето навън, няма никак-

во значение. Фитнесът става все по-дос-
тъпен и от чисто финансова гледна точ-
ка. Доказателство за това е, че във всеки 
квартал има поне по един фитнес салон, 
макар че жените и при тези обстоятелства 

си намират оправдания да не ги посеща-
ват: „Фитнесът е спорт за мъже“, „Не ис-
кам да стана квадратна“; Не искам да из-
глеждам като гладиатор в рокля с мускули 
като на бате Арни!“; „О, не! Фитнес ли?! 
Та там е пълно с потни мъже и смърди!“, 
„Фитнес?! Да, бе! Нямам време. Трени-
ровката е поне час!“, „Не искам да вдигам 
тежести! Вдигането на тежести загрозява 
женската фигура“. 

Всяка една от изтъкнатите по-горе при-
чини вече може да бъде опровергана на-
пълно. Вече има фитнес 

САМО ЗА ЖЕНИ
Тренировката е 30 минути и дава отлич-

ни резултати. Уредите не работят с теже-
сти, а с хидравлика, защото са създаде-

ни специално за женското тяло. Не се 
трупат мускули, а се свалят килогра-

ми, като заедно с това се тренират 
и мускулите. А на всичкото отго-
ре този фитнес се доближава мно-
го до колективния спорт, тъй като 
тренировката е кръгова и позво-
лява 16 жени да тренират едно-
временно. 

Веригата „Фиткървс“ e създа-
дена неслучайно в САЩ – ясно е, 
че това е страната, която може да 

се „похвали“ с най-голям процент 
затлъстяващо население. Веригата 

се развива с такива темпове, че вече 
е завладяла целия свят. Жените в Пана-

ма, Мексико, САЩ, Англия, Гърция, Еги-
пет, Украйна, Испания, Бразилия, Италия, 
Никарагуа, Япония, Белгия, Боливия, Ав-
стралия, Австрия, Турция, Кувейт и още 
много други държави тренират в своя 
„Фиткървс“. Както вече и много жени в 
България. 

Всяка жена дължи на себе си поне 30 
минути, за да се чувства добре тонизира-
на и пълна с позитивна енергия. 

Жената се докосва до спорта поради ня-
каква причина, постига своите цели или 
напълно, или донякъде и после спортът 
отново минава на заден план. И така до 
следващия път. А колко по-лесно би било 
да тренира всяка седмица, за да бъде във 
форма постоянно. 

Роза МАСЛАРОВА

Фитнесът е спорт, 
но не само за мъже



ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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Н
е се укорявайте и не се измъч-
вайте с глупави мисли. С помо-
щта на съветите ни можете 
да направите живота си още 

по-интересен и привлекателен. Проче-
тете тази статия, за да се избави-
те от терзанията си.

КОЯ Е ТЯ?

1СТАРА МОМА – жена, която не е 
била омъжена никога и є е писна-

ло да „ловува“, затова поддържа удоб-
на сексуална връзка.

2РАЗВЕДЕНА ИЛИ ВДОВИЦА, на-
ивно вярваща, че децата є имат 

нужда от подходящ баща (по-добър 
от предишния). 

Забележка: Горните две категории 

предпочитат да си изберат необвързан 

мъж пред това да разведат женен. 

3ОМЪЖЕНА ЖЕНА, която не полу-
чава удоволствие в брака и зато-

ва практикува секс настрани. 

4СВОБОДНА ЖЕНА СЪС ЗАВИДЕН 
СЕКСУАЛЕН АПЕТИТ, която не 

крие, че има нужда от секс наяве, а 
не само във фантазиите си.
Жените от третата група (става 

дума за омъжените) могат да бъдат 
разделени на две подгрупи. Такива, ко-
ито не искат да спят със съпруга си, 
и такива, чиито съпрузи не искат да 
спят с тях (но не защото не могат 
да правят секс, а просто защото не 
искат да правят секс със законните 
си съпруги). Жените от втората по-
дгрупа – онези, които са пренебрегва-
ни от мъжете си – няма да ги съвет-
ваме да използват интимен дезодо-
рант, за да прелъстяват отново съ-
пруга си. Те могат да изневеряват без 
угризения на съвестта – така им се 
пада на техните мъже, щом не оце-
няват жените до себе си и не ги... 
уважават. А онези, които са изстина-
ли към съпрузите си, могат да изби-

рат: или да поддържат конспиратив-
на връзка, или да се разведат. Остава 
четвъртата група – на свободните и 
гладни за сексуални приключения жени, 
които не си поставят за цел да се 
омъжат на всяка цена. Те именно са 
класическите любовници. Не смейте 
да ги наричате блудници! 

УЧИЛИЩЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ 
Тъй като много от днешните лю-

бовници са забравили принципите на 
лондонските актриси и на парижки-
те дами на нощта, ще им припомним 
някои от тях:

ПРАВИЛО №1  Никога не се влюбвай-
те в женения си любовник – това е 
табу! Неговата жена го обича и това 
му е напълно достатъчно. И на нея, 
и на себе си ще спестите страдани-
ето и сълзливите драми. 

ПРАВИЛО №2 Наслаждавайте се на 
всеки час и всяка минута, прекара-

© Monkey Business – y

Луксът
ТИПОЛОГИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ И СЪВЕТИ ЗА САМОПОМОЩ

ЖИВОТЪТ СИ Е НАПРАВИЛ ШЕГА С ВАС. ВМЕСТО СЪПРУГА СТЕ СЕ ОКАЗАЛИ В РОЛЯТА НА ЛЮБОВНИЦА. 
НЯМА СМИСЪЛ ДА СЕ ВАЙКАТЕ И ДА СЕ ЧУДИТЕ КАК Е МОГЛО ДА СЕ СЛУЧИ  ТОЧНО НА ВАС. 
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ОТКЪМ ХУБАВАТА МУ СТРАНА...
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ни  с любимия мъж. Вие сте радост 
и празник в живота на този мъж, а 
съпругата за него е делник. Наистина 
делниците са много повече от праз-
ниците, но затова пък празниците са 
по-сладки. 

ПРАВИЛО №3 Не се натъжавайте, че 
официалните празници той прекарва 
със семейството си, а не с вас. Пър-
во, той самият би искал да избяга 
от това „задължение“, ако е възмож-
но, и второ – нека той не бъде за 
вас единствената „светлина в туне-
ла“. Къде са приятелите и другите 
ви обожатели? Нима само защото си 
имате любовник, сте занемарили лич-
ния си живот и сте забравили прия-
телите си? Припомнете си колко ве-
село сте прекарвали с тях на Нова 
година и Великден. А ако все пак 
всичко, което искате, е да празнува-
те с любовника си, то значи сте се 
влюбили. (Вижте правило №1.)

ПРАВИЛО №4 Захванете се за работа. 
Няма значение каква. Важното е да 
се занимавате с нещо. Колкото пове-
че сте заети, толкова по-специални и 
уважавани ще бъдете от избраника си. 
А на предложението да се видите, от-
говаряйте: „С удоволствие, скъпи, но 
нека да сверим работния си график.“

ПРАВИЛО №5 Бъдете естествени. 
Всички съвети, които сте прочели в 
гланцовите списания, че трябва ви-
наги да отивате гримирани на среща 
и прочие, ги забравете. Той вече ви 
е виждал гола и без грим. Видял ви 
е в нормални битови обстоятелства 
и щом не сте го отблъснали, значи 
няма да го отблъснете и ако случай-
но се появите на среща по-небрежно 
облечени. Като ви успокояваме обаче, 
съвсем не искаме да ви стимулираме 
да се запуснете и да престанете да 
полагате грижи за външния си вид. 
Последното би било първата крачка 
към раздялата. 

ПРАВИЛО №6 Не се превръщайте в до-
макиня в неговите очи. Ако искате 
да му сготвите нещо, нека това да е 
рядко. Правилната тактика е: „Мили, 
знам, че всеки мъж би огладнял след 
такъв секс. Но в хладилника ми има 
само кисело мляко. Хайде да излезем 
и да похапнем нещо навън.“ 
Ако все пак си сте се захванали да  

готвите, то направете такова яс-
тие, което не би направила жена му. 
Нека той знае, че такава страхотна 
манджа може да яде само у вас.  

ЛУКСЪТ СТРУВА ПАРИ

Преди всичко трябва да разберете, 

че вие за него сте лукс, а не сред-
ство за удовлетворяване на нагона 
му. А за лукса той трябва да пла-
ща. Няма излишни пари за любовни-
ца?! Тогава да си стои при жена си 
и да е доволен. 
Безвъзмездно и безусловно в ролята 

на любовници обикновено се оказват 
жените, описани в точка 1 и 2 на 
тази статия, които мислят, че с бла-
городството си ще събудят у мъжа 
нежни чувства и той от своя стра-
на ще ги обича заради тяхната безко-
ристност и алтруизъм. Което е на-
ивно. Именно тези бедни женици след 
време, ако уловят мъжа в мрежите си, 
се превръщат в алчни сметкаджийки. 
И отмъщават на мъжа за месеците 
и годините, през които им се е на-
лагало да крият своята същност под 
маската на благородни безсребърници. 
Именно те настояват за намалява-
не на издръжката и на броя на сре-
щите на съпруга си с децата му от 
първия брак. 

ПРОФЕСИЯ ДЪРЖАНКА

Професионалистки са само любовни-
ците, продали свободата си на мъж, 
който ги издържа. Иначе казано (из-
винете за нецензурните дум!), те са 
проститутки за продължително вре-
ме, проститутки, положили клетва 
за вярност. В повечето случаи тези 
жени са само инструменти за удов-
летворяване на мъжката похот. 
Любовницата трябва да може да 

приема от мъжа подаръци, но само 
луксозни! Парфюм – да, но шампоана 
трябва да си купува сама. Скариди-
те и шампанското той може да пла-
ти, но картофите и хляба – в ника-
къв случай. Златни обици можете да 
приемете с благодарност. Но сумата 

за плащане на наема на квартирата 
ви – не си го и помисляйте! Все пак 
трябва да си личи, че сте независи-
ма жена, иначе каква любовница сте?! 
Вие не просите пари от този мъж, 
нито подаръци. Вие заслужавате скъ-
пи подаръци, защото вие самите му 
подарявате нещо много скъпо – себе 
си. А ако парфюмът, който той е из-
брал, не е по вкуса ви, можете да му 
благодарите и веднага да се отървете 
от него, като го подарите на някоя 
приятелка, която ще му се зарадва... 
И помнете, човек не изоставя с 

лека ръка нещата, в които е инвес-
тирал много пари. 

ЗА ПОЛИГАМНОСТТА   
Жененият ви любовник спи и с вас, 

и с жена си. Хич не му се хващай-
те на приказките, че не спи с нея. 
Спи и още как! Но това вас изоб-
що не трябва да ви засяга. (Неговата 
сперма не е като паста за зъби, за 
да свърши.) Освен това никога не се 
сравнявайте със съпругата му. Това 
е все едно треторазреден състеза-
тел да си мери силите с майстор 
на спорта. Вие трябва да знаете, че 
сте майстор на спорта в секса. За-
това той ви е избрал за любовница. 
Така че всяко сравнение с жена му е 
губене на време и самоунижение. 

КОЛКО ЧЕСТО СЕ ВИЖДАТЕ? 
Веднъж в седмицата? Или веднъж на 

две седмици? Обяснява ви, че по-чес-
то не може заради работата, дома, 
децата и прочие... Напълно можете да 
му вярвате. Той би бил щастлив да е 
с вас, но отговорностите му невина-
ги му позволяват. Затова, ако искате, 
намерете си още един любовник. При 
това спокойно можете да информира-
те първия за решението си: „Скъпи, 
ти си толкова зает... А освен това 
имаш семейство, имаш и жена си, и 
мен. Аз имам само теб. Мисля, че ще 
ти е трудно да протестираш, ако в 
живота ми се е появил още един бли-
зък човек.“ 
Какво може да възрази той на това? 

Че ви обича? Как пък не! Иначе от-
давна да се беше развел и да се е 
оженил за вас. 
Запомнете, че във вашите отноше-

ния думата „изневяра“ е неуместна. 
Той не ви изневерява с жена си, а вие 
не му изневерявате с другия, защото 
с нищо не сте му длъжни. Не сте 
хлътнали по него, нали? Тогава всичко 
е наред. Живейте си живота.

Още няколко СЪВЕТА
 Изберете си женен любовник с положи-

телно отношение към семейството. Щом 

този мъж умее да се грижи за семейство, 

ще се грижи добре и за вас. 

 Изберете си любовник със собствен биз-

нес, мъж, който се отнася отговорно към 

работата си и изкарва добри пари. Така 

няма да ви мъчи съвестта, че децата му 

ще трябва да карат на хляб с лютеница до 

края на месеца, ако ви заведе в скъп рес-

торант. 

 Не си избирайте сексуален маниак за лю-

бовник. Вие трябва да сте тази, която да 

събуди тигъра в него. Така за съпругата му 

ще остава съвсем малко. 

 И накрая (но не на последно място!) – от 

време на време напомняйте на женения си 

любовник, че не се каните да му разваляте 

семейството. Нека да знае, че не сте прос-

то лукс, а цяло съкровище.
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танах гинеколог 

през 1971 г., на 

вълната на еу-

форията от по-

явата на контрацептиви-

те, в разгара на започнала-

та от много страни бор-

ба за правата на жените 

да прекъсват бременност-

та си по свое желание. Но 

всички ние се заблуждава-

хме, предполагайки по онова 

време, че сексуалният жи-

вот, лишен от забраните 

и заплахите на нежелана-

та бременност, ще ни носи 

несравнимо по-голяма насла-

да и ще бъде преизпълнен 

с освободеност и страст. 

„СЕЗАМ, ОТВОРИ СЕ!“ – 
ТОВА ЗАКЛИНАНИЕ ТРЯБВА 
ДА ИЗРЕКАТ ЖЕНИТЕ, 
КОИТО НЕ ИЗПИТВАТ 
УДОВОЛСТВИЕ ОТ СЕКСА. 
КОГАТО ВРАТАТА ЗА ПРИЕМАНЕ 
НА УДОВОЛСТВИЕТО 
СЕ ОТВОРИ ВЕДНЪЖ, 
ТЯ НИКОГА НЕ СЕ ЗАТВАРЯ.
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Ние се заблуждавахме, че за 

да изпиташ върховно удо-

волствие от секса, е дос-
татъчно да изпиеш едно 

хапче и да си легнеш с 

мъжа, който ти харесва. 

Уви, оказа се, че това да-

леч не е достатъчно!“ Тези 

думи са на Даниела Фло-

менбом, гинеколог, владеещ 

методите на китайската 

медицина, автор на книга-

та „Желаната жена“, в ко-

ято описва своя опит за 

разкрепостяване на женска-

та сексуалност. 
Две поколения след това 

обаче ситуацията продъл-
жава да изглежда толко-
ва безнадеждна, колкото и 
преди – и днес много жени 
страдат от сексуална не-
удовлетвореност, нищо 
че обществото ни уверя-
ва точно в обратното. За 
тези жени това е толкова 
дълбока рана, че започват 
сами себе си да лъжат и да 
се уверяват в обратното – 
че сексуалният им живот 
е суперудовлетворителен. 
Ние просто извървяхме 

пътя от забранена сексу-
алност към... отричане на 
сексуалните си проблеми. 
Дълбоко в женската същ-
ност здраво се е вкорени-
ла идеята, че е достатъч-
но да обичаш един мъж, и 
всичко между вас ще бъде 
наред. Включително и се-
ксът. Но когато искре-

но обичаме своя партньор, 
изпитваме смазващо чув-
ство на вина, ако по ня-
каква причина не успяваме 
да стигнем с него до орга-
зъм. И избираме заобикол-
ни пътища за задушаване 
на чувството си за вина: 
или обвиняваме партньора 
си в сексуална неумелост, 
или сами себе си убеждава-
ме, че всичко ще се нареди 
с времето, че всичко ще си 
дойде на мястото, когато 
се появят децата... Често 
обаче тези очаквания за-
вършват с присъдата: „Се-
ксът не е за мен. Явно не 
съм достатъчно талантли-
ва в леглото.“

И СЕ ПРЕДАВАМЕ 
Познавате ли наистина 

своята сексуалност? Любо-
вта към мъжа не е доста-
тъчна, за да накара наша-
та сексуалност да се раз-
гърне изцяло. Любовта към 
мъжа не променя модела на 
сексуално поведение, кой-
то сме наследили от май-
ките и бабите си във вид 
на разнообразни забрани и 
комплекси. А точно в ран-
ното детство у нас се 
формира бъдещата ни спо-
собност да се чувстваме 
разкрепостени в секса. В 
този смисъл неспособност-
та ни да изпитваме орга-
зъм днес се явява резултат 
от неспособността на на-
шите майки да обсъждат с 

нас въпросите на пола. До-
казателство за това е, че 
не са много жените, които 
в детайли познават анато-
мичните особености на по-
ловите си органи. Никой не 
е обяснил на девойката, че 
женското влагалище освен 
за раждане на деца е създа-
дено и за да приема в себе 
си половия член на мъжа и 
да получава от това удо-
волствие. Как жената да 
разбере, че тялото є е съз-
дадено за секс, след като 
никой не є е предал пред-
ставата за удоволствие-
то, което е възможно да 
изпита със същото това 
тяло?! Тя може и да е су-

перженствена и чувствена, 
но никога да не е успяла 
да разгърне докрай своята 
сексуалност. 

ТАЗИ ЖЕНА Е 
„ЗАКЛЮЧЕНА“ 

И НЕ ЗНАЕ ЗА ТОВА 
Тя, естествено, знае как-

во е сексуална възбуда, знае 
колко неудържимо може да 
бъде либидото, знае дори 
и разнообразни сексуални 
пози, но така и не познава 
оргазма. 85% от жените са 
в подобна ситуация. Тези 
жени не се чувстват ця-
лостни, фрустрирани са, че 
не могат да живеят сек-
суалния живот, който им 

„Преди да навърша 40 години, моят любим мъж, бащата на деца-

та ми, непрестанно ми повтаряше, че нямал жена до себе си. Не 

го разбирах. Една нощ обаче, докато правехме секс, с мен се случи 

нещо разтърсващо. Усетих как енергията му ме прониза и как тя-

лото ми жадно я изпи, всмука я в себе си... Дълго след това не мо-

жах да се опомня, но когато дойдох на себе си, се почувствах обно-

вена, друга, преродена. От там насетне моята сексуалност стана 

част от мен самата. Чувствах се цяла, нормална. Това е.“
Откъс от книгата „Желаната жена“ 

(Femme desiree, femme desirante, Payot, 2006)

„Тогава аз се преродих...“

Седнете удобно, отпуснете тялото си. Представете си как по 

него циркулира жизнена енергия. Поред на номерата си представе-

те всички ваши вътрешни органи, мислете за тях, постарайте се 

да ги почувствате. Концентрирайте се върху яйчниците, матката 

и влагалището.

Не бързайте. Внимателно се вслушвайте в усещанията си: вибра-

циите, зачервяването на тялото, топлината... Представете си, 

че долу, ниско в корема ви, има дупка, която постоянно се запъл-

ва с енергия. И изведнъж тази енергия прелива и се стича по кра-

ката ви.... Почувствайте как потокът на енергията, изтичаща от 

корема и половите ви органи, се съединява със земята. След това 

си помислете как този поток се повдига и протича обратно наго-

ре – от земята към половите ви органи. Колкото може по-често си 

представяйте това протичане и бариерите във вас постепенно 

ще паднат, а вашите полови органи и матката ви ще се „съживят“, 

ще се отключат за приемане на удоволствието.

Упражнение за събуждане 
на сексуалността
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се иска. 
Тялото усеща сексуалнос-

тта като вибрации. Орга-
змът не е нищо друго освен 
вибрации, които възникват 
от сливането на две тела. 
При получаването на орга-
зъм жената усеща как ви-
брациите на нейния парт-
ньор се сливат и хармони-
зират с нейните, как  жен-
ската енергия ин се слива 
с мъжката ян и пулсират 
с еднаква честота. 
Клиторният оргазъм хар-

монизира нашата собстве-
на енергия и ни позволява 
да установим контакт със 
самите себе си. Вагинал-

ният оргазъм, онзи, който 
възниква благодарение на 
движенията на пениса във 
влагалището, ни позволява 
да установим контакт с 
другия, с мъжа, да приемем 
мъжката енергия в себе си, 
за да я хармонизираме с на-
шата женска енергия. Това 
не може да стане, ако же-
ната е „заключена“. 
И обратно, ако тя е от-

ключена, отворена, от-
крита за получаването на 
това удоволствие, освобо-
дената от мъжа енергия 
ще протече по шийката 
на матката є, ще „нахра-
ни“ всички вътрешни ор-

гани, ще се изкачи до мо-
зъка и оттам ще се раз-
лее по цялото тяло като 
вибрация. В този върховен 
момент жената се чувства 
върховно –

ЦЯЛА, ПЪЛНА, ЗРЯЛА 
На тази възстановяваща 

енергия китайската меди-
цина приписва силата да 
лекува болести. Защото 
това е енергията на живо-
та. Какво става, ако же-
ната е „заключена“? Цяла-
та тази енергия се блокира 
някъде дълбоко във влагали-
щето є и често дори про-
вокира появата на хронич-
ни заболявания като цис-
тит и микоза. 
За щастие нищо в този 

живот не е затворено и за-
ключено завинаги. Ние, же-
ните, се налага сами да се 
заемем със своето сексуал-
но благополучие и да прес-
танем да виним за него мъ-
жете. Даже и ако мъжът 
може да помогне на една 
жена да се „отключи“ за 
приемане на удоволствие-
то, не мъжът е този, кой-
то трябва да направи от 
жената жена. В нея сама-
та е заключено всичко не-
обходимо, за да стигне тя 
до върховната наслада. 
Да се отключите за удо-

волствието, означава да 
влезете в контакт със 
своята сексуална енергия, 
да я опознаете и да може-
те да я насочвате и кон-
тролирате. Нали знаете, 
че енергията в тялото 
може да бъде направлява-
на от съзнанието?. Като 
концентрираме вниманието 
си върху определен учас-
тък от тялото си, ние 
всъщност изпращаме към 
него енергия, която можем 
да усетим като вибрация, 
боцкащи иглички или раз-
ливаща се топлина. Вслуш-
вайки се в тези усещания, 

можем да почувстваме 
„живот“ в тази част на 
тялото. Да усетиш сво-
ята сексуалност, означа-
ва да включиш енергията 
в своята полова система, 
да я накараш да циркулира, 
да я съживиш. 

НАЙ-ВАЖНАТА ЧАСТ 
ОТ ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ

Тази промяна предпола-
га обучение и тренировки, 
към които трябва да се 
отнесете сериозно и на ко-
ито трябва да отделите 
време. Възстановяването 
на контакта със собстве-
ната енергия не става бър-
зо. Това е свързано с вни-
мателно изследване първо 
на самите себе си с цел 
„отключване“, отваряне 
към другия, отдаване, пре-
даване... 
За таоистите сексуал-

ността е част от жизне-
ния път и като такава тя 
предполага активно учас-
тие, работа над себе си 
и уважение към себе си и 
партньора си. А ние поня-
кога се държим като варва-
ри в леглото. Правим секс, 
без да чувстваме желание 
– въпреки умората, набързо 
и без да си обръщаме дос-
татъчно внимание един на 
друг... Важно е да прида-
дете на сексуалния живот 
полагащото му се значение, 
да отделяте време да ми-
слите за него, така как-
то мислите за правенето 
на кариера. За да е качест-
вен сексът, трябва предва-
рително да сме подготви-
ли и ума, и тялото си да 
приеме другия човек. Тряб-
ва да „съобщим“ на тяло-
то си, че му предстои да 
изпита удоволствие. За да 
се сдобие сексът с живи-
телна сила, той трябва да 
има свое специално място 
в нашия живот.

Различните поколения жени се отнасят различно към оргазма. До-

колкото може да се разчита на откровените изповеди на жените, 

то 50% от дамите под 30-годишна са изпитвали върховното удо-

волствие. А тези, които не са, по-често се обръщат за помощ към 

сексолози, гинеколози и ендокринолози. Младите жени все пак ис-

кат да изпитват оргазъм. За разлика от по-възрастните, които са 

по-стеснителни дори когато говорят за оргазъм. Някои от тях са 

живели с мъж повече от 20 години и твърдят, че въобще нямат и 

представа що е то оргазъм. Но което е по-лошо – не се стремят 

да го изпитат. Паднали са жертва на забраните, страховете и не-

знанието. 

Но нищо, нито сродството на душите, нито възпитанието на де-

цата, не може да замени пълноценната физическа близост. И зато-

ва не бива да се притесняваме да говорим с другите (със специа-

листите и с интимния си партньор) за нея – без да се преструва-

ме, без да играем роли.

Цивилизованият човек е толкова откъснат от своята природа, 

че сексът е едва ли не единствената възможност той да се вър-

не към нея, да възстанови контакта с тялото си по естествен 

път. Темата за секса е много популярна напоследък. В т. нар. при-

митивни култури обаче за секса не са говорели, а са го правели – 

той просто е бил приоритет за хората и е заемал специално мяс-

то в живота им. 

Прието е да се смята, че в западните общества сексуалните по-

требности не се удовлетворeни, защото на хората им е трудно 

да си намират партньори, половинки. В природата обаче не е така. 

Излиза, да кажем, разгонената котка на улицата и пред нея тутак-

си се появява котарак. А когато една жена си намери най-накрая 

партньор, тя веднага започва да го оценява: как е облечен, дали е 

обръснат, каква професия упражнява. Така съвременният човек из-

мества секса от областта на тялото в областта на съзнанието. 

Оттук и безкрайното „преживяне“ на темата секс в социума, и не-

удовлетвореността от секса на ниво тяло.

Физическата близост е 
НЕ по-малко важна от духовната

За секса не се говори, 
той се прави
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...СЕ СДОБРЯ С ПАРТНЬОРА СИ 
Доста често сексът се използва 

като средство за помиряване. Интим-
ността между чаршафите е специ-
фична близост, при която няма нуж-
да от думи и обяснения. Агресията, 
избухнала на воля по време на семе-
ен скандал, държи партньорите в на-
прежение, което те могат да тран-
сформират в сексуална енергия. Усе-
щането, че за едното нищо си можел 
да загубиш другия, действа като мо-
щен афродизиак. Ако подобни сексу-
ални сдобрявания се случват от вре-
ме на време и във вашата двойка, не 
е проблем. Но ако те системно за-
местват разговорите помежду ви, то 
това означава, че живеете в условия 
на скрита агресия, готова всеки мо-
мент да избухне. Тази агресия посте-
пенно ще убие отношенията ви. Тя 
може да се превърне в открит кон-
фликт, който да избухне с такава 
сила, че да се окаже нерешим. 

...ЗАДЪРЖА МЪЖА НА МЕЧТИТЕ СИ

Това намерение издава един от ос-
новните женски страхове – да не из-
пусне жената мъжа, за когото с но-
кти и зъби се е борила. Ако се отда-
вате по причина да задържите мъжа 
до себе си, означава, че сте неуверена 
и много зависима от него. За жалост 
и всички пози от „Камасутра“, взе-
ти накуп, не са в състояние да пре-
дотвратят изневяра. Както знаем, 
най-силният афродизиак е желанието. 
Свободно, капризно, неуловимо, крехко 
и точно затова толкова ценно.
А и качеството на сексуалните от-

ношения не се определя по количест-
вени показатели. Правенето на любов 
два пъти дневно не гарантира нито 
сексуално удоволствие, нито вярност 
от страна на партньора. Той под-
съзнателно ще улови сигнали на не-
увереност и страх в преднамерено-
то ви сексуално поведение. А стра-
хът и неувереността са убийствени 

за любовта. 

...ИЗКУПЯ ВИНАТА СИ 
СЛЕД ИЗНЕВЯРА

Тази класика в жанра е по-характер-
на за поведението на мъжете. Но и 
при жените издава стремеж за ома-
ловажаване на забежката встрани. 
„Щом мога да правя секс с постоян-
ния си партньор, значи всичко е наред 
и сексът с другия/другата не е бил 
нещо специално и важно в моя жи-
вот. Да не говорим, че на този прин-
цип сексът с постоянния партньор 
дори може да стане доста по-страс-
тен от обикновено.“ 
Но не се заблуждавайте. Чувство-

то за вина се появява именно когато 
близостта ви с другия партньор ви е 
доставила неизмеримо удоволствие...

...ОСВОБОДЯ НАПРЕЖЕНИЕТО

Сексът няма нищо общо с благород-
ството. Хората са бозайници, чието 
поведение до голяма степен се опре-
деля от хормоните. А правенето на 
любов наистина е един хубав начин за 
освобождаване от стреса. Прекрасна 
възможност да усетиш ликуването и 
на тялото, и на душата си. Кога-
то изпитва сексуална наслада, тяло-
то отделя ендорфини, предизвикващи 
еуфория. Организмът изпитва усеща-
не за лекота и безметежност. Про-
блем възниква, когато жената усети, 
че мъжът постоянно използва тяло-
то є като фитнес уред. 

...ДОСТАВЯ УДОВОЛСТВИЕ 
НА ДРУГИЯ

Ако очаквате синхронност на жела-
нието, сексуалните контакти на двама 
дългогодишни партньори за една година 
биха могли да се преброят на пръсти-
те на едната ръка. В това да доста-
виш удоволствие на другия, когато на 
теб не ти е до секс, няма нищо осъ-
дително. А и често пъти насладата 
идва, когато най-малко си я очаквал, 
дори и когато не си го очаквал. 
Стига обаче да не насилвате парт-

ньора си да прави секс (по-често мъ-
жете насилват жените от позиция на 
силата). Такова доставяне на удоволст-
вие се превръща само по себе си в до-
броволно жертвоприношение. То поста-
вя единия от партньорите в ролята 
на молител, на когото му се отпуска 
нещо като подаяние. Сексът не е пода-
яние все пак, а споделена радост.
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НЕ ИСКАМ, 
НО ПРАВЯ СЕКС, 

ЗА ДА...
ВСЕКИ МЕЧТАЕ ЗА НЕУГАСВАЩА СТРАСТ В ЛЕГЛОТО, НО МНОГО ХОРА 

ПРАВЯТ СЕКС И ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА СТРАСТНО ЖЕЛАНИЕ. 
НЯМА НИЩО ОСЪДИТЕЛНО В ТОВА. СТИГА СЕКСЪТ ДА СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА 

ЗА ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО Е БИЛ ИЗПОЛЗВАН КАТО СРЕДСТВО.
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ДЕЦАДЕЦА

Н
апоследък светът на въз-
растните е изпъстрен с 
все повече и повече стра-
хове – от глобалното за-

топляне, от войни и размирици, от 
покачване на цените на парното и 
тока... Българинът се страхува все 
по-силно сутрин, когато прочете във 
вестника промените в поредния за-
кон, страхува се през обедната си 
почивка, когато се сблъска с новите 
цени на готвените ястия, страхува 
се вечер, когато чуе по новинарските 
емисии за поредното 

ИЗБУХВАНЕ НА АГРЕСИЯ 
СРЕД ДЕЦАТА 

Страхува се за децата си, за бъде-
щето им... А децата? Те от какво се 
страхуват? Колко лесно ни е на нас, 
възрастните, да им заповядаме: „Я, 
не се страхувай! Не се излагай, ти 
си голямо момче/момиче!“ 
А тях също ги е страх – от па-

яци, от зъболекар, че госпожата ще 

ги изпита точно когато не са учи-
ли, че пак са забравили тетрадка-
та си с домашна работа и че как-
во ли още не... Все дреболии, ще си 
каже родителят, който за себе си 
смята, че се страхува от къде-къде 
по-сериозни и страшни неща. За жа-
лост така мисли родителското мно-
зинство и точно това е причината 
децата да търсят помощ от училищ-
ните психолози. 
От страх да не им се присмее, де-

цата първо разкриват неохотно стра-
ховете си – със свян и със сълзи на 
очи, – но накрая все пак изричат  на-
стойчивото 

„ПОМОГНЕТЕ МИ!“ 
Страховете съпътстват детето по 

целия му път до зрелостта. Стра-
хът е съвършено естествена реакция, 
твърди психоложката Диана Хорсанд, 
но не тогава, когато той се превър-
не в доминанта на поведението ни. 
А иначе страховете следват дори ня-

каква последователност на появяване 
през годините: 

Новородените се боят от силни зву-

ци и падания.  Във възрастта око-

ло 10 месеца децата започват да се 

боят от непознати хора и да реаги-

рат на срещите с тях със силен плач 

 Около 1-годишна възраст детето 

се страхува от раздялата с майка-

та и всяко нейно отсъствие е огласе-

но от виковете на бебето.  Децата 

на възраст от 2 до 5 години се стра-

хуват да не загубят родителската 

любов и да останат сам-сами. Този 

страх би могъл да се усили и от това, 

че детето постъпва в ясла или в гра-

дина, или заради честите конфликти 

в семейството. През същия този пе-

риод детето се страхува от страш-

ните приказни персонажи.

Психолозите от години спорят по 
въпроса, дали трябва, или не трябва 
да се четат 

ЦЦААДД ЦЦААДЕЦАЦЦААЦАДДЕЕЦЦААДЕЦААААДДЕЕЦЦААДЕЦАДЕЦА

Детските Детските 
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СТРАШНИ ПРИКАЗКИ 
на децата. Много от тях отиват 
дори в крайност да обвиняват Бра-
тя Грим или Андерсен, че са напи-
сали такива страшни приказки. Дру-
ги пък ревностно защитават тезата, 
че детето рано или късно трябва да 
се срещне със страха и да изработи 
свои механизми за справяне с него. 
Приказните сюжети в този сми-
съл са най-подходящи – първо, защо-
то страшилищата са въображаеми, и, 
второ, защото четящият приказката 
родител е здравата опора на дете-
то в превъзмогването на този страх. 
Така малкият човек осъзнава, че след 
страха и напрежението отново може 
да се почувства спокойно. 
Около 7-годишна възраст (и малко 

по-рано) много активен е 

СТРАХЪТ ОТ ТЪМНОТО 
Това е периодът, когато детето 

мисли предимно в картини и му се 
привиждат ужасяващи неща. Дървото 
в тъмното изглежда като змей, куп-
чинката с книги на нощното шкафче 
– като някакво влечуго, което все-
ки момент ще тръгне към леглото, 
вратата – аха! – ще се отвори все-
ки момент и оттам ще влезе ужас-
на беззъба бабичка. Колко ли е сладък 
и спокоен сънят на това дете и как 
ли се чувства то сутрин, ако вече 
е тръгнало на училище? Преди годи-
ни работих с дете, което не може-
ше да спи нощи наред заради закачена 
картина на стената –сюрреалистично 
произведение на изкуството, което в 
представите на детето всяка нощ се 
превръщало в гнездо на гущери. Дете-
то се беше гърчило нощи наред от 
ужас, докато не сподели проблема си 
в моя кабинет, и последвалият разго-
вор с родителите наложи сваляне на 
картината от стената. Е, изкуство-
то загуби, но спечелихме спокойствие 
за детето. 
Малко след този случай друго дете 

заяви проблем, свързан със страх от 

НАШЕСТВИЕ НА НЛО 
Скърцането на пода в стаята и лю-

шкането на отвореното крило на про-
зореца от вятъра го карали да вярва, 
че нашествениците идват. Беше си 
измислило въображаем диалог с тях, 
в който го удряло на молба да не го 
вземат на чуждата планета. Поредица 
от срещи с детето, както и елими-
нирането на тревожните шумове вър-

наха психическия му комфорт.
Във възрастта между 5 и 7 години 

се активизира и страхът от тръг-
ване на училище и за жалост в мно-
го лоша комбинация с него – страхът 
от закъсняване. Виждали ли сте мо-
миченца и момченца с раници на гръб, 
които бързат за училище презглава, 
ужасени, че звънецът вече е бил? Тези 
деца плачат и се сърдят на родите-
ля, който ги води, че ще закъсне-
ят (малките за разлика от големи-
те са изпълнителни и ходят навреме 
на училище). 
За децата, които 

СЪС СТРАХ ТРЪГВАТ 
НА УЧИЛИЩЕ

на 15 септември, може да се пише 
много. Те трудно възприемат своята 
нова социална роля – било защото тя 
много е преекспонирана вкъщи, било 
пък защото детето не е подготвено 
за нея. Мисля си, че училищните пси-
холози трябва да бъдат освободени 
от други ангажименти през първите 
два месеца от учебната година, за да 
могат да отделят необходимото вни-
мание на тези иначе малки първоклас-
ници с големи проблеми.
Във възрастта между 7 и 12 годи-

ни децата имат пред себе си предиз-
викателството да се справят с нова 
голяма група страхове: страха някой 
от родителите да не умре; страха 
да не ги набедят за лоши деца, как-
то и страха от влечуги и/или природ-
ни бедствия.
Спомням си случая с едно момичен-

це, което постоянно се сравняваше с 
съседката си по чин (а за зла беда, и 
по живеене). То все 

ИСКАШЕ ДА Е КАТО АСЯ 
Да е облечено като Ася, да получава 

шестици като Ася, да умее да говори 
като Ася. Страхуваше се, че самото 
то не е толкова успяващо като Ася, 
а искаше да бъде, защото родители-
те му боготворяха същата тази Ася. 
Ако Ася вдигнеше ръка, то, дори и 
да знаеше отговора, се свиваше в че-
рупката си, ако Ася кажеше, че има 
домашно, то заявяваше, че няма, и 
криеше тетрадката си в чантата и 
т.н., и т. н. Седнах с това дете и 
направихме списък на неговите поло-
жителни качества, на уменията, ко-
ито го правят специално и уникал-
но. Днес този списък стои закачен 
на хладилника в дома на семейство-
то и всеки път, когато родителите 

му споменат името Ася, то поста-
вя под списъка огромна червена уди-
вителна, която трябва да им напом-
ни, че то също има качества, и с ус-
мивка напуска кухнята.
От 12- до 16-годшна възраст тий-

нейджърите изживяват едни от най– 
сложните страхове, а именно страха 

ДА НЕ ЗАГУБИШ СЕБЕ СИ 
Задачата им е сложна – хем да от-

стояват индивидуалността си, хем 
да се приобщят без проблеми към 
групата. Затова те постоянно се пи-
тат дали са достатъчно умни, или 
пък достатъчно красиви... Ако из-
питват и най-малко съмнение в своя 
интелект, се съсредоточават върху 
своята външност. А ако се окаже, че 
и тя не е наред, тогава може да се 
стигне до... анорексия и до помощ от 
психолозите.
За профилактика на детските стра-

хове Хорсанд „предписва“ няколко пра-
вила за родители:  

 Бащата трябва да съдейства на 

детето при неговото прохождане, 

защото мъжете се отнасят много 

по-спокойно към неизбежните пада-

ния.  Препоръчително е борбата с 

детските страхове да започне, пре-

ди детето да е тръгнало на училище. 

В по-късна възраст страховете се 

бетонират, наслагват се един върху 

друг и психологът или родителят се 

затрудняват да открият причината 

за тях.  Ако родителят има еднакъв 

страх с този на детето, добре е пър-

во той да се справи с него. Иначе по-

стоянно ще го предава на детето си. 

По правило страховете 

ИДВАТ И СИ ОТИВАТ 
С ВЪЗРАСТТА 

не се засилват и задържат, ако въз-
растните, с които живее детето, 
са уверени в себе си личности, а до-
мът, в който то живее, е пропит 
от спокойна атмосфера. Детето, ко-
ето е получило любовта на възраст-
ните, чуло е похвали по свой адрес 
и е уверено в това, че във всеки 
един момент ще бъде подкрепено, ако 
това се налага, много лесно преодоля-
ва страховете си. Доказателство за 
това е, че уверените в себе си деца 
много рядко сънуват кошмари.

Венета МЛАДЕНОВА, 
детски психолог
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П
реди всичко, елате. Много 
родители пропускат първа-
та за учебната година ро-
дителска среща с обясне-

нието, че е безсмислена, че ще слу-
шат само „общи приказки“, щом де-
цата им нямат още оценки. Но така 
се губи възможността за градивно 
и позитивно начало на диалога роди-
тел–учител. 

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ

От опит знам, че най-добър кон-
такт се получава, когато се запоз-
навам с родителите в началото на 
учебната година. След като сме се 
уверили, че целта ни е една – качест-
вената подготовка и увереността на 
детето, че ще се справи с изпитани-
ята в училище, – след това е и по-
лесно, и по-ефективно да разговаряме 
за всеки евентуален проблем. 

НЯКОИ УЧИЛИЩА ОБЯВЯВАТ ДЕН НА ОТВО-

РЕНИТЕ ВРАТИ, В КОЙТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 

ЧАСОВЕ РОДИТЕЛИТЕ ОБИКАЛЯТ УЧЕБНИТЕ 

СТАИ, СРЕЩАТ СЕ ИНДИВИДУАЛНО С УЧИТЕ-

ЛИТЕ И РАЗГОВАРЯТ НЕПРИНУДЕНО ЗА ТОВА, 

ЗАЩО НЕ ЧЕТАТ ДЕЦАТА, НАПРИМЕР.

Тогава имам чудесната възможност 
да „спася“ някое дете от любими-
те книги на родителите му от рода 
на поотживелите „индиански“. Мисля 
обратното – родителите трябва да 
прочетат любимите книги на деца-
та си.

НА ПРАКТИКА ОБАЧЕ

по-често се случва следното: родите-
лят отива, след като са получени бе-
лежки и детето вече е обявило кате-
горичната си преценка за учителя. 

КАТО МАЙКА ЗНАМ, ЧЕ Е ТРУДНО ДА НАД-

МОГНЕШ МИСЪЛТА: „ИВАНОВА Е ТАЗИ, КОЯ-

ТО ПИСА НА ДЕТЕТО МИ ДВОЙКА И КОЯТО ТО 

МРАЗИ, ЗАЩОТО ТЯ ГО МРАЗИ.“ НО АКО РО-

ДИТЕЛЯТ ОТИДЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ИЗ-

НЕРВЕН, РАЗТРЕВОЖЕН ИЛИ ДОРИ АГРЕСИВ-

НО НАСТРОЕН СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НИСКА 

ОЦЕНКА  ОТ ДЕТЕТО НАПРИМЕР, УСТАНОВЯ-

ВАНЕТО НА КОНТАКТА Е В НЕГАТИВЕН КОН-

ТЕКСТ. 

Учителят също може да започне да 
се държи отбранително или настъпа-
телно в тази ситуация. Жалка, без-
плодна и дори вредна е срещата меж-
ду родителя и учителя, ако тя пре-
минава в атмосфера на взаимно по-
дозрение или дори неприязън. Нито 
като учители, нито като родители 
сме безпогрешни, но бихме могли да 
установим отношения на уважение и 
сътрудничество.

 „ЧУЙ И ДРУГАТА СТРАНА“ 
е доказал валидността си принцип. 

ДОРИ ДУМИТЕ НА ДЕТЕТО ДА ЗВУЧАТ ПРАВДО-

ПОДОБНО „ИМАМ ДВОЙКА, ЗАЩОТО НИЩО 

НЕ НИ ОБЯСНИ/НЕ МЕ ПОНАСЯ, ЗАЩОТО Є 

КАЗАХ В ОЧИТЕ ЕДИ-КАКВО СИ/МЪРЗИ Я ДА 

ПРОВЕРЯВА КЛАСНИТЕ И ПИШЕ ОЦЕНКИ ПО 

ИНЕРЦИЯ“, ПРОВЕРЕТЕ НЕПРЕДУБЕДЕНО.

Родителската среща е почти един-
ствената възможност да се чуе, пре-

БЪДЕТЕ 
НАСРЕЩА

ПОПИТАХМЕ ШЕЛИ БАРУХ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛ В ЦЕНТЪРА 

ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
„ЛОГО 3“, КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ  

НИЕ, МАЙКИТЕ И БАЩИТЕ, ЗА ДА 
БЪДЕ РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ПОЛЕЗНО 
ЗАНИМАНИЕ И В ИМЕТО НА ДЕТЕТО.
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цени и приложи в полза на детето 
мнението на учителя, както и да се 
включи родителят със своите виж-
дания, съгласия и несъгласия в съста-
вянето на това мнение. 

КАКВО ДА СПОДЕЛИМ

Може би всеки учител е преживял 
поне веднъж следния кошмар. 

УЧЕНИКЪТ ЗАПОЧВА ДА СЕ ДЪРЖИ НЕОБИ-

ЧАЙНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ИЛИ ПАСИВНО. ЗА 

ДА ГО ИЗВАДИ ОТ ТОВА СЪСТОЯНИЕ, УЧИТЕ-

ЛЯТ СТАВА ВСЕ ПО-СТРОГ И ВЗИСКАТЕЛЕН, НО 

БЕЗРЕЗУЛТАТНО.

След време учителят научава, че 
неприемливото държане на ученика 
всъщност е било следствие от кри-
за в семейството – смърт, тежък 
развод или друга травма. Най-често 
в този случай родителят нищо не е 
съобщил в училище по настояване на 
самото дете, „за да не го съжаля-
ват“, и е сгрешил. 

ИМА НЕЩА, КОИТО УЧИТЕЛЯТ ДИСКРЕТНО 

БИ НАПРАВИЛ, ЗА ДА ПОМОГНЕ НА ОБЕЗПО-

КОЕНИЯ УЧЕНИК ИЛИ ПОНЕ ДА НЕ УТЕЖНЯВА 

СЪСТОЯНИЕТО МУ. РОДИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЪ-

ОБЩИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВКЪ-

ЩИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ НА ПОВЕДЕ-

НИЕТО НА ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕ. 

Разбира се, никакви подробности не 
са необходими. 

КАКВО ДА ПРЕМЪЛЧИМ

„Предишният є преподавател беше 
във възторг от нея, не знам какви са 
вашите изисквания, че не може да ги 
удовлетвори.“ 

„УЧИТЕЛКАТА В ШЕСТИ КЛАС МУ УБИ ЛЮ-

БОВТА КЪМ ЛИТЕРАТУРАТА. ПРЕДИ ПИШЕШЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ, СЕГА – НИЩО!“ 

Стотици пъти съм чувала подобни 
фрази и никога не съм знаела каква 
реакция се очаква от мен като про-
фесионалист. Не бих могла да комен-
тирам подобни изказвания не само за-
щото не е колегиално. Не разполагам 
с обективна информация за тези ко-
леги, освен това говорим за минал пе-
риод, детето също се променя. 

КОЙ ХОДИ 
ПО РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

В много семейства се назначава 
„отговорник“ за ходенето на срещи. 
Той, всъщност в повечето случаи е 

тя, ги посещава и после разказва на 
другия какво се е случило. Вярно е, че 
така се икономисва време. 
Винаги се радвам да видя и двамата 

родители на срещата. Първо, за де-
тето това е знак, че обучението и 
възпитанието му се приемат за ва-
жна семейна задача. Второ, няма да 
се препредава информация, а ще се 
сравняват и балансират впечатления-
та и на двамата родители. Неведнъж 
ми се е случвало следното: баща на 
ученик, когото съм учила 2–3 годи-
ни, идва, за да се запознаем, с обяс-
нението: „Бях оставил жена ми да се 
занимава с училището, аз съм много 
зает, и ето го резултата – детето 
закъса.“ Резултатът не е „закъсване-
то“, детето би могло да си понижи 
успеха дори бащата да е бил „от-
говорникът по училището“; резулта-
тът е, че един родител е пренебрег-
нал детето си. 

ВПРОЧЕМ ВИНАГИ СЕ УДИВЛЯВАМ НА ГОР-

ДОСТТА, С КОЯТО СЕ ИЗРИЧА: „АЗ МОЯ СЪМ 

ГО ОСТАВИЛ, НЕ ГО ЗНАМ В ПЕТИ ЛИ Е, В 

ШЕСТИ КЛАС ЛИ Е, НАЛИ СЕ СПРАВЯ, КАКВО 

ДА СЕ ЗАНИМАВАМ.“ 

Как би се почувствал самият роди-
тел, ако чуе детето си да казва, че 
баща му е лекар, ама УНГ ли е, оф-
талмолог ли е, няма значение, нали 
носи пари?! 

ЛИЧНИЯТ КОНТАКТ

Като преподавател предпочитам ин-
дивидуалния разговор пред говоренето 
пред „клас от родители“. Хубаво е, 
когато учителят е обявил приемно 
време – например всеки петък между 
10.00 и 12.00 ч. (Намирам за полезна 
идеята на бившия просветен минис-
тър за осемчасов годишен отпуск на 
родителите за посещения в училище 
и се надявам да се осъществи.) Ако 
няма такова обозначено време, бихте 
могли да изпратите имейл на учите-
ля или да се обадите на телефона на 
училището с молба за среща. 

„БАЩА МИ ИСКА ДА ГОВОРИ С ВАС“ – ТОВА 

НЕ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ВАРИАНТ ЗА ПОКАНА; БА-

ВЕН Е И ИЗНЕРВЯЩ ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ. АКО 

КАЖЕТЕ ИЛИ НАПИШЕТЕ „БИХ ИСКАЛА ДА 

ПОГОВОРЯ С ВАС ЗА ОТНОШЕНИЯТА НА КА-

МЕН СЪС СЪУЧЕНИЦИТЕ МУ“ ИЛИ „ИСКАМ 

ДА РАЗБЕРА ПОВЕЧЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЯНА 

С ПРАВОПИСА“, УЧИТЕЛЯТ ЩЕ СЕ ПОДГОТВИ 

ЗА СРЕЩАТА.

Например ще разпита свои колеги 
как се проявява Камен в другите ча-
сове; ще прегледа отново писмените 
работи на Яна. И срещата би била 
по-полезна.

СЛЕД СРЕЩАТА

Хубаво е и учителят да отбележи 
нещо положително и у най-„трудното 
дете“ и родителят да предаде тази 
преценка на детето си. 

„ВСИЧКИ СЕ ОПЛАКАХА ОТ ТЕБ“ ИЛИ „ЗА 

НИЩО НЕ СТАВАШ“ ЗАТВАРЯ ВЪЗМОЖНОСТ-

ИТЕ ЗА ДИАЛОГ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА: УЧИ-

ТЕЛ–УЧЕНИК, РОДИТЕЛ–УЧИТЕЛ, УЧЕНИК–РО-

ДИТЕЛ. 

Добре е и родителят да се опита 
да не уронва авторитета на учите-
ля пред детето, така както нито 
един учител не може да си позволи 
да накърнява авторитета на родите-
ля. Всеки път, когато приятели и по-
знати пред децата си и пред мен об-
съждат с наслада „смешната жилет-
ка на учителката“, се питам на кого 
помага това 

СТРУВА ЛИ СИ ИЗОБЩО

Детето никога не крие оценките си 
и те ви удовлетворяват. Не може ли 
изобщо да не ходите на родителски-
те срещи? Ако искате да опознаете 
детето си, идвайте на всяка! В до-
машната обстановка майката и ба-
щата могат и да не забележат стра-
ховете на детето си или пък качест-
вата му, които се проявяват в ко-
лектив от връстници – лидерски дух, 
чувство за справедливост. 

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ НА 

УЧИТЕЛЯ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕ-

ТО СИ И КОНТАКТА МУ СЪС СЪУЧЕНИЦИТЕ. 

„ИМА ШЕСТИЦИ И НЯМА ПРОБЛЕМИ С ДИС-

ЦИПЛИНАТА“ – НИМА ОТ ТОВА СЛЕДВА, ЧЕ 

ВСИЧКО Е НАРЕД?

Може да получава шестици и все 
пак да работи под възможностите 
си; мълчанието в клас би могло да оз-
начава не дисциплинираност, а скри-
то напрежение или апатия. Разбира 
се, учителят не е задължително да е 
добър психолог, но все пак ще полу-
чите информация за цялостното раз-
витие на детето си от друга глед-
на точка. 

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-
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„И
скам да спя при 
вас!“ – плачей-
ки, детето заявя-
ва категоричното 

си желание да прекара но-
щта в леглото на мама и 
татко. Нито увещанията, 
нито обещанията, нито 
дори заплахите на родите-
лите му могат да го нака-
рат да легне в собствено-
то си легло. Перспектива-
та да бъде само в тъмната 
стая реактивира онзи 

ПЪРВИЧЕН СТРАХ 
ОТ РАЗДЯЛА 

чието начало датира от 
четиримесечна възраст. И 
тъй като всяко дете из-
питва нужда от сигурност, 
чувството за изоставеност 
е едно от най-тревожните, 
най-болезнените за него. 

ОТКАЗЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ ДА ГО 
ПРИЕМАТ В ТЯХНАТА СПАЛНЯ ЗА 
МАЛКИЯ ЧОВЕК Е РАВНОСИЛЕН 
НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СЕМЕЙНАТА 
ОБЩНОСТ, НА ИЗОЛИРАНЕ.

Всяко дете през първи-
те години от своето жи-
тейско развитие е свърза-
но органически и психиче-
ски със своята майка. Тя е 
тази, която осигурява обич 
и закрила, създава условия 
за добър живот, кара го 
да се чувства спокойно. И 
ако при двегодишните деца 
е твърде рано да се говори 
за едипов комплекс, то не 
трябва да се игнорира фа-
ктът, че те все още не са 

преодолели 

УСЕЩАНЕТО ЗА СЛЯТОСТ 
С МАЙКАТА 

Именно това усещане ги 
подчинява на различни жела-
ния – да разкъсат родител-
ската двойка, да имат май-
ката само за себе си. 
Преодоляването на страха 

от раздяла е немислимо без 
категоричната намеса на 
бащата. Той е този, който 
е призван да помогне на де-
тето да се откъсне безбо-
лезнено от своята майка и 
да направи първите уверени 
крачки към самостоятелно 
и адекватно вписване във 

външния свят. 

ЕТО ЗАЩО ГРИЖАТА ЗА ПРИСПИ-
ВАНЕТО НА МАЛКИЯ ЧОВЕК ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ПОЕТА ОТ БАЩАТА. ТОЙ Е 
ТОЗИ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЪЗДА-
ДЕ РИТУАЛИ, КОИТО ДА СЕ ПОВТА-
РЯТ НЕИЗМЕННО ВСЯКА ВЕЧЕР – 
ОПРАВЯНЕ НА ЛЕГЛОТО, ОБЛИЧАНЕ 
НА ПИЖАМКАТА, ЧЕТЕНЕ НА ПРИ-
КАЗКИ...

За да успокои детето, 
може да прибегне и до до-
пълнителни действия – ос-
тавяне на вратата полуот-
ворена или светеща нощна 
лампа. Единственото нещо, 
което не бива да правите, 
е да се показвате мекуша-

ви. Бащата трябва да ус-
тои на плача на детето, 
но едновременно с това 
да обясни своята позиция: 
„Аз и майка ти имаме нуж-
да от сън. Не сме далече. 
Няма нищо страшно, след 
като аз съм вкъщи. Утре 
отново ще бъдем заедно.“

БЕЗ ПАЗАРЛЪК 
Без обещания от рода на 

„Ако спиш сам, утре ще 
ти купя нова играчка, ще 
те заведа в парка“ и т. н. 

НЕЩО ПОВЕЧЕ, РОДИТЕЛЯТ ТРЯБ-
ВА ДА СИ ДАВА СМЕТКА, ЧЕ ДЕТЕТО 
ВЪЗПРИЕМА ПРАВИЛАТА НЕ САМО 
ЧРЕЗ ДУМИ, КОИТО НЕРЯДКО ЗВУ-
ЧАТ АБСТРАКТНО ЗА НЕГО, НО И 
ЧРЕЗ ЕМОЦИЯТА, КОЯТО ВЪЗРАСТ-
НИЯТ ПОКАЗВА.

Яростта и безпомощ-
ността от ваша страна 
биха объркали малкия човек 
и биха засилили още повече 
неговите страхове. 
Важно е също 

МАМА И ТАТКО 
ДА НЕ СИ ПРОТИВОРЕЧАТ 
нито пък мама да проверя-
ва по няколко пъти всяка 
нощ детето, влизайки в не-
говата стая. 

ТОВА СЪЩО ПОДХРАНВА ДЕТСКИ-
ТЕ СТРАХОВЕ, СЪЗДАВА ЧУВСТВО 
ЗА НЕСИГУРНОСТ. ЕДИНСТВОТО НА 
РОДИТЕЛСКАТА ДВОЙКА Е СПАСИ-
ТЕЛНИЯТ ПОЯС. 

И най-вече активната и 
решаваща роля на бащата 
ще помогне на детето да 
преодолее първичния страх 
от раздялата и ще осигури 
спокойния му сън. 

Райна АНГЕЛОВА,

психолог

Искам да спя Искам да спя 
при мама при мама 

и при таткои при татко

© Sean Prior – Fotolia.com
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Н
икога няма да на-
учим точно кога 
и в кой ден, но 
в даден момент, 

преди 10–15 години, човек, 
чието име също никога 
няма да научим, е закачил 
една особена снимка на една 
особена стена в Ню Йорк 
Сити. Този странен фото-
плакат, поставен в скромна 
рамка, е причина за днешна-
та статия. 
Но нека първо ви върна 

110 години назад, за да ви 
разкажа за 

НЕОЧАКВАНАТА 
СМЪРТ НА ЧАРЛЗ 

ФРЕНСИС КОГЛАН 
Роден и израсъл в малко 

рибарско селище на канад-
ския остров Принц Еду-
ард, Чарлз обичал сурова-
та северна красота на своя 
край и дори приветствал 
с радост лютите виели-
ци, пристигащи ярост-

но директно от арктиче-
ския кръг. През 1899 г. оба-
че Коглан се озовал по ра-
бота в Галвестън, Тексас – 
на самия ръб на Мексикан-
ския залив, сред палми, из-
цеждаща влага и субтропи-
чески климат. За нещастие 
сърцето на канадеца реши-
ло да спре завинаги точно 
там, в далечния американ-
ски юг, на цели 5000 км от 
любимото му рибарско сел-
це, където живеели всички 

хора, които познавал и оби-
чал. Чарлз бил погребан в 
масивен ковчег и положен в 
малък гранитен мавзолей в 
тексаско гробище. 
Спомних си инстинктивно 

историята на Коглан, въ-
преки че и аз не съм съв-
сем сигурен, че проумявам 
напълно връзката между не-
говата смърт и лъчезарно-
то момиче, за което искам 
да ви разкажа. Името му е 
Джаклин Мърфи и въпреки 

СЪДБА НА ИМЕ 
ДЖАКЛИН

Иво Иванов е направил тази снимка от снимката в болницата 

„Слоун–Кетеринг“ в Манхатън. После е написал този текст, 

в който освен всички важни изречения има и едно, в което се 

казва, че „спортистите са герои в очите на децата“...

Бела, брой 10 (140), 200982



че в момента изглежда ус-
михната и щастлива като 
всяко друго дете, преди ня-
колко години ситуацията 
била отчайваща. Един ро-
дител никога не бива да 
чува името на детето си 
и израза „злокачествен ту-
мор в мозъка“ в рамките 
на едно и също изречение. 
Но точно това сполетяло 
горкия Денис Мърфи през 
март 2004 г. 

ДАДОХА Є 30% 
ШАНС ДА ОЖИВЕЕ 

– спомня си с навлажне-
ни очи бащата. – Не зна-
ех какво да є кажа. Как да 
я успокоя, като самият аз 
бях съсипан?!“
След рискована шестчасо-

ва операция на мозъка ту-
морът е отстранен, но 
това е само началото. Рак-
ът е толкова масивен и с 
такъв голям риск от ме-
тастазиране, че се налагат 
опасни серии от радиацион-
на и химиотерапия. Крех-
кото деветгодишно тел-
це на момичето е съсипа-
но. Панкреасът му е почти 
унищожен и животът му 
виси на косъм. Някога гъ-
стата є красива коса ока-
пва напълно, което в емо-
ционално отношение е съ-
крушително за едно моми-
че. „За да повдигна малко 
духа є, я помолих да ос-
триже до кожа с машинка 
и моята коса – спомня си 
всеотдайният баща, – но 
и това не помогна особе-
но. Всеки ден бяхме в дет-
ския раков център на де-
ветия етаж в болницата 
„Слоун–Кетеринг“ в Манха-
тън – казва Денис с въз-
дишка и очите му отново 
се навлажняват, спомняйки 
си за мнoгoбройните изтер-
зани от болестта деца. – 
Ооох, деветият етаж... Де-
ветият етаж на „Слоун–
Кетеринг“ е най-тъжното 
място на света.“ 
Веднъж момичето забеляз-

ва голяма цветна 

СНИМКА, ЗАКАЧЕНА 
В ДЪЛГИЯ КОРИДОР 

НА БОЛНИЦАТА

по пътя към кабинета за 
химиотерапия. На преден 
план е двадесетинагодиш-
на състезателка по лак-
рос, скочила в прегръдките 
на своя съотборничка. Мо-
мичето явно е уловено от 
фотографа само миг след 
като е отбелязало гол. Ли-
цето му е озарено от три-
умфален вик и щастлива еу-
фория, а от всяка клетка 
на тялото му сякаш блика 
неистова енергия. Скокът 
в обятията на съотбор-
ничката е разпилял стег-
натата му опашка в пи-
щен кестеняв фонтан от 
коси. От снимката бликат 
толкова живот и настро-
ение, че човек има усеща-
нето, че момичето всеки 
момент ще се откъсне от 
фотохартията, за да на-
влезе с вик в тъжната ти-
шина на болницата. Денис 
забелязва, че дъщеря му ви-
наги се вглежда замечтана 
в снимката. 
„Всеки божи ден в про-

дължение на месеци мина-
вахме покрай снимката и 
всеки божи ден казвах на 
Джаклин: „Някои ден и ти 
ще бъдеш толкова силна и 
щастлива. Някой ден и ти 
ще играеш като тях.“ 
Денис решава да напра-

ви нещо за дъщеря си и 
се свързва с позната, коя-
то на свой ред има позна-
та, която е приятелка с 
треньорка по лакрос в уни-
верситета „Нортуестърн“ 
в близост до Чикаго. Тре-
ньорката на име Кели Хи-
лър се оказва истински ан-
гел спасител и ръководен 
от добрината и ентусиа-
зма є

ОТБОРЪТ НА 
„НОРТУЕСТЪРН“ 

БУКВАЛНО ОСИНОВЯ-
ВА БОЛНОТО ДЕТЕ 

Играчите веднага му из-

пращат колет с малки по-
даръци, снимки и автогра-
фи. Въпреки че е на пове-
че от 1000 км, Кели нами-
ра начин да запознае целия 
си отбор с момичето. Вся-
ка една от състезателки-
те става нещо като по-го-
ляма сестра на Джаклин. 
Треньорката разбира кол-
ко е важно в такава си-
туация едно дете да не се 
чувства изоставено и само 
и поощрява състезателки-
те си да пращат на мал-
ката есемеси, имейли, кар-
тички и писма. 
„Трудно е да опиша ка-

къв ефект имаше тяхно-
то приятелско отноше-
ние върху мен – спомня си 
Джаклин. – Те ми вдъхва-
ха сили и болката му ся-
каш изчезваше.“ Кели Хи-
лър дори дава два „спешни“ 
телефонни номера на баща-
та, на които да може да 
звъни по всяко време и да 
иска някоя състезателка да 
се свърже с дъщеря му, ако 
тя не се чувства добре. 
„Обикновено пращаха про-
стички есемеси като „Бъди 
силна! Ние мислим и се мо-
лим за теб!“ или просто 
„Какво ще кажеш за вче-
рашния Мюзик айдъл (Му-
зикален идол).  
Малко по малко Джаклин 

започва да оздравява, оста-
тъците от тумора – да се 
стопяват. Но и още нещо 
започва да се случва с учуд-
ващо постоянство в обра-
тна посока: отборът на 
„Нортуестърн“ започва да 
печели... Непрекъснато. 

ЛАКРОСЪТ Е 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

ПОПУЛЯРЕН СПОРТ 
В АМЕРИКА 

Конкуренцията в универ-
ситетското първенство е 
страхотна и включва хиля-
ди състезателки и 88 от-
бора в първа дивизия. Като 
бивш олимпийски спорт лак-
росът е сложна смесица от 
хокей на трева, баскетбол 

и футбол. Но исторически 
този древен спорт винаги е 
бил доминиран от отбори, 
разположени на Източния 
бряг. „Нортуестърн“ никога 
не бе печелил нищо, дока-
то не се сдоби с новия си 
талисман – крехката, болна 
от рак Джаклин. 
Отборът стигна чак до 

финала срещу Вирджиния 
с 21 победи и нула загу-
би! Въпреки това техният 
богат на традиции съпер-
ник бе сочен за абсолютен 
фаворит. В пълно проти-
воречие с препоръките на 
докторите, родителите на 
момичето го завеждат в 
Мериленд, за да присъст-
ва на финала. На полувре-
мето „Нортуестърн“ пада 
с 8:7 и Джаклин е покане-
на за интервю в комента-
торската кабина. На въпро-
са, какъв ще бъде крайният 
резултат, момичето от-
говаря категорично: „13:10 
за „Нортуестърн!“ Малко 
по-късно отборът дейст-
вително изумява специали-
стите 

ГРАБВАЙКИ 
ПЪРВАТА ТИТЛА 

В ИСТОРИЯТА СИ 
Крайният резултат? 13:10, 

разбира се! 
Опиянени от щастие, със-

тезателките откриват де-
тето на трибуните, граб-
ват го и го понасят върху 
раменете си по игрището. 
Кели Хилър пък е награде-
на с титлата треньор на 
годината. 
Но това не е всичко. Със-

тезателките от „Норту-
естърн“ стават шампион-
ки и през следващата го-
дина… и през по-следваща-
та… и през по-следваща-
та… и през по-по-следва-
щата! Всъщност, откакто 
се срещнали с Джаклин, от 
„Нортуестърн“ не са губи-
ли шампионат. Постепенно 
се превръщат в най-голяма-
та династия в този спорт! 
Тази пролет отборът граб-
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на петата си поредна тит-
ла и на този етап на „та-
лисмана“ Джаклин просто 
не є е разрешено да не при-
съства на финал. Момиче-
то от своя страна е в 
изненадващо добро състоя-
ние. Ракът е в ремисия, а 
Джаклин изглежда здрава и 
лъчезарна като всяко дру-
го 14-годишно момиче. Дори 
играе лакрос в гимназията 
и се надява някой ден да 
бъде състезателка на „Нор-
туестърн“. 
Вдъхновен от ситуация-

та, Денис Мърфи реши да 
намери отбори „осиновите-
ли“ и за други болни деца и 
създаде фондацията „При-
ятелите на Джаклин“. До 
този момент организация-
та е намерила отбори на 
100 деца с рак на мозъка. И 
то не само отбори, които 
играят лакрос, а и такива, 
които играят футбол, во-
лейбол, бейзбол и т.н. Неве-
роятното е, че тук, в Ща-
тите, има още 

НАД 300 ОТБОРА, 
КОИТО СА ПОДАЛИ 

МОЛБИ 
и са сред чакащите спорт-
ни „осиновители“. Не е съв-
сем ясно защо, но тази бо-
лест е най-големият уби-
ец на деца и младежи под 
20-годишна възраст и „При-
ятелите на Джаклин“ е 
една от малкото светлин-
ки в най-мрачния им час. 
„Това не е щастлива исто-

рия – казва Денис. – Мнoгo 
от децата, на които наме-

рихме отбори, не са вече 
между нас, но ние искаме 
да се концентрираме вър-
ху сегашния момент, вър-
ху днешния ден и да напра-
вим страданието на тези 
невинни души малко по-по-
носимо.“ 
Знаете ли, наближавайки 

края на статията, осъзна-
вам, че ако се върна на-
зад, навярно ще открия, че 
най-невероятното изрече-
ние в нея е следното: „Де-
нис... се свързва с позна-
та, която на свой ред има 
позната, която е приятел-
ка с треньорка по лакрос 
в университета „Нортуес-
търн“. Защо точно то ли? 
Заради снимката. Наскоро 
Джаклин  пак трябвало да 
иде на преглед в болница-
та и се вгледала продължи-
телно и почти уплашено в 
снимката: „Татко, няма да 
повярваш! Това момиче на 
снимката май е Кели Хелър 
като млада!“ – „Майтапиш 
ли се?“ – възкликнал Де-
нис. Но Джаклин се оказа-
ла права: от хилядите въз-
можни състезателки по ла-
крос именно 

ОБРАЗЪТ НА ТЯХНАТА 
ТРЕНЬОРКА 

БЛАГОДЕТЕЛКА 
ги гледал с триумфиращ 
вик от снимката, направе-
на 17 години по-рано. 
„Иво, виж какво – каза 

ми преди няколко дни Де-
нис, – аз винаги съм вяр-
вал, че цялата тази исто-
рия е начертана от съдба-

та. Не знам защо трябва-
ше да ми се случи точно на 
мен и Джаклин, но знам, че 
е било необходимо, защото 
ние сме част от някакъв 
по-важен, по-голям от нас 
самите план. Искам да има 
„Приятели на Джаклин“ не 
само тук, но и навсякъ-
де, където има болни деца. 
Дано да чуят историята 
ни и в България.“ 
Аз те чувам, Денис, но 

по-важно е да те чуят 
„Левски“, ЦСКА, „Лукойл“ 
и всички останали. Не се 
иска много. Нито много 
пари, нито много усилия. 
Просто малко добрина и 
още по-малко време. 
Спортистите са герои в 

очите на децата. Титлите 
и победите ще ти спече-
лят премии и преходна сла-
ва, но ако подадеш тихо и 
без пиар ръка на паднало 
дете, ще си спечелиш късче 
безценно благородство зави-
наги и може би дори 

УСМИВКАТА 
НА СЪДБАТА 

Някакъв неразгадан, мра-
чен процес кара клетки-
те да се делят неконтро-
лируемо мозъка на невинно 
дете, да го убиват и да 
ни принуждават да се пи-
таме има ли капка справед-
ливост на този свят. Ня-
какъв човек прави снимка 
по време на мач преди 17 
години. Някакъв друг човек 
слага снимката в дървена 
рамка и я окачва на най-
тъжното място на света. 
Някаква странна верига от 
събития накарва снимката 
да оживее и да даде сили 
и по-голямо семейство на 
страдащо момиче. Някак си 
отбор, който никога пре-
ди не е печелил, сега вече 
не може да загуби. Няка-
къв неразгадан, светъл про-
цес кара клетките да сп-
рат да се делят. Някак си 
всичко това дава възмож-
ност на 100 деца да полу-

чат малко щастие в най-
мрачния си час. По някакъв 
начин цялата тази история 
пристига на другия край на 
света, в България, и някак 
си ми се струва, че това е 
само нейното начало… Как-
то казва Денис, тя сигур-
но е част от нещо много 
по-голямо. 
Върху планетата ни има 

милиарди други, по-мал-
ки планети. Всяка съдба е 
кръстена със свое собстве-
но име. Всеки човек при-
тежава свой собствен ми-
кросвят и всички ние се 
носим, подхвърляни от об-
стоятелствата, в привидно 
произволни посоки. Поняко-
га обаче орбитите ни се 
пресичат по красив и мис-
териозен начин и ни карат 
да вярваме, че може би в 
хаоса ни има ред и в реда 
ни има хаос. 
През 1900 г. жесток ура-

ган връхлита Галвестън, 
унищожавайки половина-
та град. Гранитното мав-
золейче на Чарлз Френсис 
Коглан е разрушено, а ков-
чегът му – погълнат от 
океана. Осем години по-къс-
но рибари откриват изуме-
ни ковчега с тленните ос-
танки на Коглан на брега 
на остров Принц Едуард, 
на две крачки от неговото 
родно място. Дървената 
кутия е пропътувала 7000 
километра сред вълните на 
Атлантическия океан, за 
да върне Френсис у дома. 
Днес той е погребан в жи-
вописно гробище до същата 
църква, в която е бил кръ-
щаван като дете. 
Понякога съдбата ста-

ва наш приятел. Дали от 
скука, или защото просто 
є се играе, е без значение. 
Важното е, когато имаме 
възможност, да направим 
нещо хубаво, да отворим 
длан, да подадем ръката си 
и да приемем приятелство-
то є. Особено ако нейното 
име е Джаклин.

Иво ИВАНОВ, Канзас
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КЪДЕТО КЪНТРИТО
НЕ СПИ

Т
ова е мястото, на ко-
ето кънтри музиката 
живее и днес като в 
романтичното си ми-

нало. Както става с ико-
ните от стари времена – 
славата им е малко позапа-
днала, но пък придобитата 
във времето патина внуша-
ва усещането, че човекът, 
който ги наблюдава, е част 
от нещо велико. Нужно е 
само да се престрашите и 

ДА СЕ ГМУРНЕТЕ 
В КЪНТРИТО 

за да му дадете възмож-
ност да ви очарова. Голе-
мият бизнес и голямото 
кънтри в наше време оба-
че малко са се поразминали. 
Доказателство за това на-
пример е сцената на попу-
лярния фестивал „Гранд Ол 
Опри“, която била жертва-
на в средата на 90-те зара-
ди също толкова гранд мол, 
израснал на нейно място. 
Тази година пък беше голя-
мата схватка с икономиче-
ската криза, която заплаш-
ваше провеждането дори на 
легендарния кънтри фести-
вал, който събира стоти-
ци изпълнители и десетки 
хиляди зрители в Нашвил. 
Липсата на средства роди-
ла идеята домакинството 
да се предостави на друг 
град, колкото и еретично 
да прозвучало това за фе-

новете на кънтрито. Асо-
циацията за кънтри музика 
обаче обяви, че пари ще се 
намерят и 

МОРЕТО ОТ КАУБОЙСКИ 
ШАПКИ 

ботуши, шпори и всякакви 
китари пак ще залее града, 
чиято съвременна физионо-
мия, насечена от небостър-
гачи, не е особено приятна 
за гледане.
Златните години за Наш-

вил обаче са златни и за 
кънтрито. Тази история 
я пише във всеки местен 

бар, при това с големи бук-
ви. Не бива да ви учудва, 
че където и да свърнете, 
ще откриете нещо автен-
тично – било то от Джо-
ни Кеш, или пък от Джо-
ни Райт, а в краен случай 
от... Елвис Пресли. Като 
за столица на кънтрито е 
нормално и това всяко за-
ведение, което разполага с 
повече от четири маси, да 
е озвучено на живо от ня-
кое все още бъдещо от-
критие на кънтри сцена-
та. Музиката се лее де-
нонощно, така че може да 

пропуснете взривоопасните 
нощни часове и да подсла-
дите например кафето си 
рано сутрин с някоя сърце-
раздирателна кънтри мело-
дия. Изпята само за вас!

ГРАДЪТ СИ ИМА СВОЙ 
„БРОДУЕЙ“

но в тон с традициите, 
там се предлага само едно 
изкуство – изкуството на 
кънтри музиката. Десетки-
те заведения, разположени 
по авенюто, са в различен 
стил, но това, което звучи 
вътре, си е само в един... 

ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

В Нашвил славата на Джони Кеш, Боб Дилан и Елвис Пресли е по стените, а музиката им е във въздуха

ФЕЕРИЯ ОТ ЦВЕТОВЕ И КИЧ 
ВЛАСТВАТ В СТОЛИЦАТА НА ЛЕГЕНДАРНИЯ 

МУЗИКАЛЕН ЖАНР НАШВИЛ
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Вместо указателни табе-
ли по тротоарите седят 
китари, китари те насоч-
ват и към масата вътре, 
не се урежда с китари и 
музика единствено сметка-
та, за която трябват съв-
сем обикновени щатски до-
лари.
Да припечелят от кън-

трито, в Нашвил опитват 
всички. Гидът ни води на-
пример и до историческа-
та „Принтърс Али“ – мал-
ка уличка, която получила 
името си заради печатар-
ските компании, разполо-
жени тук навремето. На 
тяхно място и тук има... 
музикални клубове. Освен 
името на улицата недокос-
ната от времето остана-
ла и една печатница. За 
печатницата „Хач Шоу“ 
казват, че е най-старата 
действаща в Щатите, съз-
дадена точно по времето, 

когато руснаците са ни 
освобождавали от петве-
ковното турско робство. 
Тази слава обаче не є сти-
га и от превърнатата в 
полумузей мастилена фа-
брика веднага научавате, 
че тук печатали плакати-
те си всички – 

ЕЛВИС, БОБ ДИЛАН, 
ДЖОНИ КЕШ... 

Сега славата е по стени-
те, а музиката – във въз-
духа. 
Най-много кънтри оба-

че има в залата на кън-
три славата, към която в 
комплект върви и музей. И 
ако във всички клубове сте 
се чувствали като в му-
зей на легендарната музи-
ка, то пък в музея е поч-
ти като в клуб. Музикал-
ни кабинки обясняват ис-
торията на разни предме-
ти, така че веднага да на-

Витрина на магазин за каубойски атрибути и аксесоари. В такива магазини можеш 
да се загубиш... във времето и в музиката...

Баровете по света си приличат по предвидимата си барова лежерна атмосфера. 
Тези в Нашвил не правят изключение

Пак бар. То тук баровете са толкова много, че да ги посетиш всички за една вечер, е 
абсолютно невъзможно, дори и да стоиш по 5 минути във всеки

Известното Хард рок кафене (Hard Rock Cafe). Среднощните лимузини не са необи-
чайна гледка по улиците на Нашвил

„Откраднат“ ка-
дър от града, на-
правен от про-
зореца на наша-
та „Клаудия“ (ко-
лата, с която се 
движехме)

Бар до бара на 
улица „Бродуей“
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правите връзката, а да не 
се блещите на някое пра-
шасало кънтри пособие на 
още по-прашасала кънтри 
звезда. Един от най-големи-
те приятели на кънтрито, 
разбрахме от музея, бил 
рокендролът. Най-големите 
икони пък са Ханк Уилямс 
и – ето го отново – Джо-
ни Кеш. До тях обаче са 
по-непознатите, но не по-
малко талантливи Лестър 
Флет и Бил Монро. Всички 
те са в историята и в му-
зея, всички те са и в зала-
та на славата!
Кънтрито 

МОЖЕ И ДА СЕ ТАНЦУВА 
Изненадваме се прият-

но, когато от минало-
то се опитваме отново 
да се върнем в настояще-
то на Нашвил. То пак е 
в тон с традициите, но 
е и много, много забавно! 
Уайлдхорс салон (Wildhorse 

Saloon) предлага всеки ден 
безплатни уроци по танци, 
при това пространството 
е достатъчно голямо, за 
да настъпите колкото се 
може повече от гостите 
– цели 20 хил. кв. м. Дома-
кините ни обаче твърдят, 
че това е само загрявка, и 
ни водят в ярко пурпурна 
сграда на местния „Броду-
ей“. Съмнителният є цвят 
обаче няма нищо общо с 
това, което заварваме въ-
тре – тук се помещава 
„Тутсис“ (Tootsies), който 

сигурно е 

НАЙ-ИЗВЕСТНИЯТ ХОНКИ 
ТОНК КЛУБ В СВЕТА 

За несведущите хонки 
тонк е музикален стил, но 
и американски модел за ор-
ганизиране на градски фес-
тивали. След малко оба-
че аз губя точната брой-
ка на баровете и клубове-
те, но пък научавам едно 
важно правило – никога не 
ядосвай американец, докато 
слуша любимото си кънтри 
парче!
Кънтрито не е най-ста-

рото нещо в Нашвил, раз-
бирам пък, когато съзирам 
един съвсем гръцки... Пар-
тенон. Местните обаче 
имат с какво да се пох-
валят не само в областта 
на копията, защото тук 
е и най-старият действащ 
Капитолий в САЩ. Ер-
митажът (The Hermitage) 
също има доста история 
зад гърба си – представля-
ва нещо като президент-
ски дом, но днес е отворен 
за посещение. Форт Нег-
ли пък напомня за Граж-
данската война, макар че 
сега енергията си местни-
те изразходват по един на-
истина миролюбив начин – 
в много фитнес центрове, 
които, досущ като кънтри 
клубовете, работят дено-
нощно.
Колкото и американско 

обаче да е кънтрито 

„Не плюйте на пода!“ гласи преводът на текста на тази табелка, закачена в един 
нашвилски бар... Малко странно звучи това предупреждение в ушите на един европеец

Фотота-
пет(?!) от ед-
нодоларови 
банкноти

Едва ли има известен, а и не толкова известен кънтри изпълнител, който да не е 
сложил автографа си на място като това
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АНГЛИЙСКИЯТ ТУК 
Е РЯДЪК ЕЗИК 

Но за да бъдем по-точни, 
той е сред най-рядко дочу-
ваните на улицата езици и 
причината за това съвсем 
не са тълпи от туристи. 
Повечето от гражданите 
на Нашвил са от френски, 
испански и китайски произ-
ход, което води до стра-
нен парадокс – по изчисле-
ния на кметството повече 
от 600 хиляди долара го-
дишно отиват за... преводи 
на документи от английски 
на някой друг „роден език“.
В музиката обаче живее 

романтичният дух на мяс-
тото. Рокаджии като Бон 
Джоуви и попизпълните-
ли като Джесика Симпсън 
търсят вдъхновение тук. 
Градът се превръща в ин-
тересна дестинация дори 
за кинозвезди – в Нашвил 

прекарва част от годината 
например Никол Кидман. А 
самият град продължава да 
е ексцентричен в музиката 
и облика си, понякога и не-
логичен заради присъствие-
то например на местните 
в класацията за най-възпи-
тани щатски шофьори или 
пък просто симпатичен – 
по решение на градската 
управа Нашвил се побрати-
мил с... нашия Перник.

Текст 
Красимир ПРОДАНОВ

Снимки Дона ЗЛАТАНОВА

Факти без музика
 Нашвил е един от малкото градове в све-

та, чиито създатели са известни – Джеймс Ро-

бъртсън и Джон Донълсън.
 Годината на създаване на града е 1779.

 Името си получава в чест на героя Франсис 

Наш.
 Днес е вторият по големина град на щата Те-

ниси след Мемфис със своите повече от поло-

вин милион жители и столица на щата Тенеси.

Дори и през деня всички барове тук са отворени и живата музика се лее от тях 
като из ведро. А по полиците – каубойски ботуши за украса...

По Бродуей

Паметник на Анд-
рю Джаксън – 7-ия 
президент на Ща-
тите през периода 
1829–1837 г. Жи-
вял е в Тенеси и бил 
сенатор от този 
щат, преди да ста-
не президент. За 
любопитните, не-
говият портрет е 
на 20-доларовата 
банкнота

Елвис 
наднича 
между не-
бостъргачи-
те...

Тенеси стейт капитол (Tennessee State Capitol) – правителствената сграда на щата, 
в която се помещават парламентът, правителството и офисът на губернатора на 
Тенеси, както и огромна библиотека

Каляски и автобуси във всички цветове на дъгата се разминават 
по нашвилските улици
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Ето какво не бива да пропускате 
да разгледате в Португалия.

ПОРТО  Дворецът Palacio da Bolsa e построен през 
XIX век, известен с уникалната си неокласическа архи-
тектура, защетин обект от ЮНЕСКО.   Винарските 
изби на Порто.  Площада Ribeira, известен с многото 
си ресторантчета и барове.

ФАТИМА е важен поклоннически център. Казват, че 
тук Дева Мария се била явила на няколко деца.  Базили-
ката  Манастира Santa Maria de Vitoria – Batalha, кой-
то също  е обявен за световно културно наследство от 
ЮНЕСКО. Основан е през 1388 г. от крал Жоао в чест на 
битката за независимостта на Португалия. 

АЛКОБАСА е градче, известно с манастира на 
Цистерицианския орден, които подслонява великолепни-
те гробници на Крал Педро и Инеш де Кастро. Построен 
в готически стил, манастирът датира от 1222 г.

НАЗАРЕ е живописно рибарско градче, известно с же-
ните си,  които носили по седем поли едновременно, и 
мъже, които са покорили бурният Атлантически океан.

ОБИДОШ е старинно градче, все още заобиколено 
от своите крепостни средновековни стени, придаващи 
му неповторима атмосфера за посетителите. 

ЛИСАБОН – столицата на Португалия е град с уни-
кално разположение – там, където река Тежу се влива 
в Атлантическия океан, с население над 2,5 млн. души. 

 Мостът Vasco da Gama е най-дългият в Европа.  Пар-
кът Eduardo VII e най-големият парк в Лисабон, известен 
с екзотичните си растения.  Площадът Rossio е сърце-
то на Лисабон.  Ако тръгнете по Avenida de Liberdade, 
все едно сте се разходили по португалската „Шанз Ели-
зе“.  Praca dе Comѓrcio е търговският площад, където 
са и статуята на Жосе I, и Триумфалната арка. Постро-
ен е на мястото на Кралския дворец, който по-късно е 
разрушен от заметресението през 1755 г. Днес това е 
мястото, където се намират повечето министерства 
и държавни учреждения.  Стария квартал Alfama с жи-
вописни лъкатушещи улички, малки къщи, сгушени една 
до друга.  Кулата Belѓm е разположена на брега на ре-
ката, контролира входа към града. Екслибрисът на Лиса-
бон е богато декориран в стил „Мануелино“.  Манасти-
ра „Свети Жером“ – шедьовър на португалския стил от 
XVI в. За построяването му са използвани средства, на-
трупани от Васко да Гама по време на пътешествията 
му из Индия.

СИНТРА се намира на няколко километра от Лисабон. 
Градчето е заобиколено от гори и замъци. 

КАШКАЙШ И ЕЩОРИЛ са красиви и съвременни 
курорти, които се считат за едни от най-престижните 
зони за отдих на лисабонци. Впечатляват красивите им 
яхтени пристанища.

АЛГАРВЕ е най-известната курортна област на Пор-
тугалия.  Силвеш е стара столица на Алгарве по време-
то на арабското присъствие.  Лагош и Сагреш са мал-
ки китни градчета, разположени на брега на Атланти-
ческия океан.  Нос Свети Винсент е най-югозападната 
точка на Португалия и Европа. Тук човек има усещането, 
че се намира на края на света...

Португалия
през „обектива“ на професионалистите 

от SOFIA tour

Отпразнувайте Нова година на брега 

на Атлантическия океан!

28 декември – 2 януари

Пакетна цена: 999 евро
Цената включва: 5 нощувки в Лисабон, Порто и Алгарве с вклю-
чени закуски и вечери, празнична новогодишна вечеря, екскурзо-
водско обслужване по целия маршрут на български език, само-
летни билети София–Мадрид–Лисабон–Мадрид–София с включе-
ни летищни такси

Предстоящи програми от Sofia Tour

Изглед от Порто

Нос Сент Винсент

Паркът Eduardo VII
Изглед от Лисабон

Замъци в Синтра

Крепостта в Обидош

Площадът RossioМанастирът 

JERONIMOS

Кулата Belѓm 

в Лисабон

Търговският площад в 

Лисабон с Триумфалната арка

Манастирът на Цистер и-

цианския орден в Алкобаса
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На остров Тасос сякаш е събрана цяла-
та гръцка култура, всички гръцки тра-
диции. Тук земята нашепва за истори-
ята си, започнала още през далечния 
VII в. пр. Хр. Днес Тасос привлича като 
магнит туристите с обширните си 
плажове в съчетание с високите пла-
нини и боровите гори.

ЛИМЕНАС е административният и търговски 
център на острова. Тук ще откриете едно място, 
пълно с хотели, ресторантчета, барове и магазин-
чета, но също така и място на богата вековна ис-
тория.  Посетете древните останки в археоло-
гическия музей и агората (главния площад). Ако се 
качите до останките на амфитеатъра, пред вас 
ще се открие невероятна гледка към столицата 
на острова и към обширното Егейско море.

СКАЛА ПАНАГИЯ е живописно селце и ста-
рата столица на острова. За него казват, че е 
„Венецията“ на остров Тасос.  Тук може да види-
те църквицата Панагия–Света Богородица, на ко-
ято е кръстено и самото селце. Посетете задъл-
жително старинната зехтинена фабрика, в която 
и до днес се използва методът за студено пресо-
ване на маслините. Задължително минете по мос-
тчето на влюбените. Селцето е известно и със 
сладката си от малки орехчета, смокини, домат-
чета и тикви.

СКАЛА ПОТАМИЯ е малко селце, разположе-
но в прекрасно крайбрежие, заобиколено от високи 
тополи, вековни борове и малинови храсти.  Раз-
ходете се до живописното пристанище и стара-
та манастирска арсана (пристанище с кули, което 
днес функционира като увеселително заведение).

АЛИКИ е местност, съчетаваща кристални 
плажове и гъсти борови гори, между които е запа-
зен древен античен храм от VII в. пр. н. е.

МАНАСТИРЪТ „АРХАНГЕЛОС МИХА-
ИЛ“ Той носи името на светеца, покровител на 
Тасос. Известен е с това, че в него се пази част 
от един от свещените гвоздеи, с които е бил раз-
пнат Христос. Благодарение на тази свята релик-
ва манастирът се посещава целогодишно от мно-
жество поклонници. Ще се учудите колко е запазен 
и богат, а от двора му пред погледа ви ще се от-
крие невероятна панорамна гледка.

ЛИМЕНАРИЯ е едно от големите градчета 
на острова – любима туристическа дестинация 
на много посетители.  Тук също ще откриете 
гостоприемството на местните жители и ще 
може да посетите етнографския музей.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: БЪЛГАРИЯ, София, бул. „Дондуков“ № 86 Б (до Дарик радио) 
тел. +359 2 943 13 43, факс +359 2 943 49 79, моб. тел. 0896 76 31 96,

е-mail sofiatour@dir.bg , електронен адрес www.sofiatour.net

организирани от Sofia tour

 23–25 октомври – 3-дневна екскурзия с включени транспорт, 2 но-
щувки със закуски, туристическа програма, застраховка и фериботни 
билети – 160 лв.

 Нова година – 4-дневна програма с включени транспорт, 3 нощув-
ки със закуски, новогодишна вечеря с програма, екскурзовод по целия 
маршрут, застраховка и фериботни билети – 280 лв.

 Летни почивки – всяка седмица през лято 2010.

Предстоящи програми до Тасос

Ферибот, пристигащ на 

пристанището в Лименас

Традиционна 

къща на Тасос

Изглед от Лименас

Кристалният плаж – Йанис

Таверна

Манастирът 

„Св. Архангел Михаил“

Алики

Тасос – изумруденият 
остров

Фабриката за зехтин 

в Скала Панагиа
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Mika – The Boy 
Who Knew 
Too Much
Преди две години Мика от-

беляза един от най-силни-

те музикални дебюти за 

последните години и пре-

взе музикалните класации 

със своя хит Grace Kelly. Ро-

деният в Бейрут англича-

нин бе обявен за новия Фре-

ди Меркюри, а дебютни-

ят му албум Life in Cartoon 

Motion се продаде в близо 6 

млн. копия по цял свят и му донесе няколко престижни награди. Сега на-

ред е вторият му албум, записан през последните две години в Лондон 

и Лос Анджелис. Очакванията към него са големи и Мика засега ги оп-

равдава с пилотния сингъл We are Golden. Заредено с много настрое-

ние и епичен пауър поп, парчето загатва за потенциала на младия та-

лант. Повлиян от стила на Пати Пейдж и Хари Нилсън, Мика се готви 

за нов удар.

Madonna – 
Celebration
След разбиващия си кон-

церт у нас Мадона ще ни 

зарадва и с нов албум – 

уникална компилация от 

най-известните й песни. 

Всички парчета са пре-

записани и подбрани от 

самата Мадона и фено-

вете й. Хитовете обхва-

щат близо 30-годишната 

й кариера, а сред тях са 

Everybody, Express Yourself, 

Vogue и 4 Minutes. Албу-

мът Celebration ще е дос-

тъпен както в опаковка от 2 CD, така и на единичен носител. Към ком-

пилацията ще излезе и DVD, което ще включва най-популярните клипо-

ве на певицата заедно с няколко неиздавани досега. Албумът ще пред-

стави и две нови песни, наскоро записани в Ню Йорк. Едната от тях 

вече чухме на стадион „Васил Левски“ – едноименната Celebration.

„Секретен 
отряд“
Притежателите на паранормал-

ни сили могат да бъдат истин-

ски супергерои, но дарбата им 

може да се превърне и в прокля-

тие. Този изпълнен с впечатля-

ващи ефекти филм ни потапя в 

смъртоносния свят на хората 

с паранормални способности. 

В него уменията да се местят 

обекти със съзнанието и да се 

вижда в бъдещето, да се създа-

ват нови реалности и да се уби-

ва жертвата без дори да е до-

косната превръщат човека в 

смъртоносно оръжие или в... ми-

шена. Телекинетик, който може 

да мести обекти в пространството, тийнейджърка с таланта да виж-

да и променя бъдещето и млада жена, която притежава способността 

да влиза в съзнанието на другите, обединяват силите си срещу могъ-

ща организация, който иска да се възползва от уменията им.

„Отново на 17“
Ако сте се забавлявали с фил-

ма „Голям“, с който изгря звез-

дата на Том Ханкс, ще хареса-

те и тази комедия. В нея пък 

главната роля е поверена на 

тийнидола Зак Ефрон. Да вър-

не времето назад – за това 

си мечтае неудачникът Майк 

(Матю Пери). Нищо в живота 

му не е, както му се иска – съ-

пругата му все повече не може 

да го понася, а децата му го 

смятат за идиот. Ех, ако Майк 

можеше да се върне 20 години 

назад, когато бъдещето му се 

струва толкова розово. Тога-

ва той е звездата на баскет-

болния отбор, но вместо да се 

възползва от стипендията в престижен колеж, се жени за своята бре-

менна приятелка. Една сутрин Майк се събужда в прекрасна форма и с 

изненада открива, че... отново е тийнейджър (Ефрон).

„Рок радио“
Перфектно чувство за хумор, 

чудесни актьори и саундтрак, 

който ще разтопи сърцето на 

всеки истински рокаджия. С 

това се отличава новата ко-

медия на Ричард Къртис, съз-

дателят на „Четири сватби 

и едно погребение“ и „Наисти-

на любов“. Той отправя топъл 

и изпълнен с носталгия поглед 

към 60-те, когато рокмузика-

та е в разцвета си. Тя рядко 

звучи в ефира на консерватив-

ното британско национално 

радио. Затова повечето англи-

чани слушат единствено ради-

опиратите, които пускат де-

нонощно любимите им рокпар-

чета. За диджеите в едно такова пиратско радио купонът никога не 

спира. Въпреки опитите на правителството да ги спре те винаги на-

мират начин да забавляват многобройната си и вярна аудитория.

„Бездомници“
В съвсем различно от традици-

онното си екшън амплоа се из-

явява Вин Дизел в този филм. 

Това е неговият режисьорски де-

бют и той пише сам сценария 

за опитите на млад мъж да по-

стави ново начало. Уморен от 

краткотрайните връзки, без-

крайните купони и припечелване-

то на дребно от дрога, Рик (Ди-

зел) решава да се дистанцира 

от своята нездравословна ком-

пания. Към това го подтиква Хе-

дър – красива млада жена, в ко-

ято той се влюбва. Но старите 

навици на Рик умират трудно и, 

изглежда, той не може да се от-

ърси от уличните си навици и бруталния си характер. Докато се опит-

ва да се впише в прекрасния свят на Хедър, той е подиграван от при-

ятелите си, за които опитите му да стане по-добър са истинско пре-

дателство.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Трактат 
за махмурлука“
Според народните традиции 

махмурлукът се лекува с проти-

вен зелев сок. Е, може да опита-

те и с това ръководство по оце-

ляване, написано за онези, кои-

то пият, без да изпитват жаж-

да. Книгата е изпълнена с про-

вокативен хумор, на моменти 

непочтителен и черен на фона 

на анекдоти и весели истории. 

Смесица от фикция и реалност, 

пропита с провокации – това е 

историята на махмурлука, пред-

ставена с много примери и за-

бавни анекдоти. Видовете мах-

мурлук, историческите събития, 

повлияни от него, както и увеко-

вечаването му в киното и лите-

ратурата, гарнирани с опит от първа ръка, гарантират опияняващо, 

смешно и може би за някои отрезвяващо приключение.

„Най-важният 
клиент“
Анди Прескот е най-посредстве-

ният млад адвокат в Остин. Той 

се занимава с рутинни дела за 

пътни нарушения и няма големи 

амбиции за престижна кариера. И 

така, докато един ден в малката 

му кантора се появява милиарде-

рът Ръсел Рийвс. Той наема Анди 

за свой адвокат срещу запла-

щане, за което младежът не е и 

мечтал. Задачата му е да открие 

многобройните бивши любовници 

на Рийвс и да им плати по 1 ми-

лион долара като компенсация за 

това, че са били изоставени от 

милиардера. Анди издирва жени-

те, но разбира, че те имат нещо 

общо помежду си, което все повече го плаши. Рийвс не е просто щедър 

филантроп, а отчаян човек, който е готов на всичко, за да спаси своя 

умиращ от левкемия осемгодишен син.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Съпругът“
Този трилър на майстора в жан-

ра Дийн Кунц е за това, докъде 

сме готови да стигнем за оне-

зи, които обичаме. Холи, съпру-

гата на Мич, е отвлечена. Похи-

тителите му дават 60 часа да 

намери два милиона долара от-

куп и за да докажат категорич-

ността си, пред очите му за-

стрелват случаен минувач. Ука-

занията им са ясни, Мичъл Ра-

фърти трябва да осигури пари-

те. Проблемът е, че семейство-

то далеч не е от най-замож-

ните. От тук нататък в пъзе-

ла от неочаквани и шокиращи 

събития са въвлечени не само 

Мич, но и брат му Ансън, как-

то и техните родители, отвле-

чената Холи, психопатът Джими Нъл, престъпниците и инспектор Та-

гарт, който може да се окаже техен съучастник.

„Големите 
стъпки“
Действието в този майстор-

ски написан трилър, посветен 

на проблемите на екологията и 

политическите злоупотреби с 

нея, се развива в една неопреде-

лена африканска държава. Млад 

англичанин се оказва случайно 

замесен в борбата между два-

ма най-типични представители 

на белите постколониални оби-

татели на Африка. Единият е 

стар, честен и всеотдаен бивш 

ловен надзирател в резерват, 

безкрайно предан на каузата за 

спасяване на африканските сло-

нове от изтребление. Другият 

е млад, безскрупулен и жесток 

бизнесмен, който с помощта на съвременната техника изтребва диви-

те слонове, за да търгува с техните бивни, кожа и месо в индустриал-

ни количества.

„Магическият 
кръг“
През 1989 г. специалистката по 

ядрена безопасност Ариел вне-

запно наследява огромна сума 

пари и семейни документи, кои-

то се оказват древни ръкописи. 

Ръкописите ще отключат неве-

роятни тайни не само от мина-

лото, но и на приближаващия нов 

Милениум; ще отведат героиня-

та в центъра на смъртоносна 

интрига и в мистерия, която се 

развива през вековете. Катрин 

Невил, авторката на бестселъ-

ра „Осем“, създава история за 

трансформацията и прехода, за 

повратните моменти и за оцеля-

ването, както личностно, така и 

глобално. Тя смело съчетава в романа си съвременни характери от ис-

тинския живот с исторически фигури като апостолите, Калигула, Чин-

гиз хан, Исус, бог Дионисий, Александър Велики.

„Горещи следи“
Двама души се оказват в смър-

тоносен капан на екзотичен ос-

тров. Бившият полицай Лутър 

Малоун има способността да из-

трива злонамерени мисли от чо-

вешкото съзнание и по този на-

чин да попречи на реализиране-

то им. Грейс Ренкуист е надарена 

с умението да разчита аурата. 

Двамата са изпратени на хавай-

ския остров Мауи, за да заловят 

мъж със силни паранормални спо-

собности, който е заподозрян за 

убийство. Скоро след пристига-

нето си Лутър и Грейс откриват, 

че на Хаваите ще се проведе кон-

грес на „Нощните сенки“ – под-

земна организация, чиито члено-

ве са развили свръхсензорни спо-

собности с помощта на силни опиати. Двамата трябва да се изпра-

вят срещу тези обитатели на мрака.
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ного българи са 
влюбени в рока. 
Ако беше другоя-
че, едва ли легенди 

като „Деф лепърд“, „Уайт 
снейк“, Алис Купър и без-
брой други щяха да се над-
преварват да посещават 
малката ни балканска дър-
жава. Ето че (може би съв-
сем закономерно) дойде ред 
и на ветераните от „Зи зи 
топ“ да заредят БГ атмос-
ферата с истински рок. 
Това, което обаче отли-

чава триото от Хюстън, 
щата Тексас, от болшин-
ството останали рокгрупи, 

са не само 

НЕИЗМЕННИТЕ БРАДИ 
кожените якета и слънче-
вите очила, а фактът, че 
вече 40 години тези мом-
чета са на сцена, не спи-
рат да творят и са си все 
в оригиналния състав. Под-
виг, достоен само за въз-
хищение...
Били, Дъсти и Франк се 

събират за пръв път през 
далечната 1969 г. и въоду-
шевени от своя идол – соул 
иконата Би Би Кинг, – ре-
шават да се кръстят „Зи 
зи топ“ (кралят е вина-

ги на върха, нали?). Голе-
мият пробив идва с тре-
тия албум на бандата Tres 

Hombres и хита La Grange 
от 1973 г. Макар и да са 
известни и до днес със спе-
цифичното си лицево окос-
мяване, Били и Дъсти (ба-
рабанистът Франк Биърд, 
противно на фамилията си, 
има само мустаци) решават 
да си пуснат бради неза-
висимо един от друг едва 
през 1979 г. Запазената им 
марка дори ще накара коз-
метичния гигант „Жилет“ 
да им предложи по милион 
долара на калпак

ЗА ДА СЕ ОБРЪСНАТ 
Твърдейки, че без брада са 

прекалено грозни, рокерите 
отклоняват съблазнителна-
та оферта.
В началото на 80-те, по-

влияни от тенденциите в 
световната музика, „Зи зи 
топ“ променят звученето 
си, използвайки електронни 
мотиви. От този период е 
и признанието на Били Ги-
бънс, че за да свири на ки-
тарата си, използва монета 
песо вместо перцето, кое-
то традиционно служи за 
тази цел. От тези години 
са и едни от най-обичаните 
им хитове: Gimme All Your 

Lovin, Legs и Sharp Dressed 

Man. Използвайки силата на 
прохождащото MTV, музи-
кантите популяризират и 
един от другите си симво-
ли – червен форд купе от 
1933 г. Возилото играе ва-
жна роля в клиповете им, 
като често е замесено в 

странни ситуации с учас-
тието на трио мистериоз-
ни, но и адски секси мац-
ки. Страстта на „Зи Зи 
Топ“ към 

ВИСОКИТЕ СКОРОСТИ

– мотори и автомоби-
ли, запалва милиони фено-
ве по света да преустро-
ят собствените си коли по 
подобие на тези на свои-
те идоли. Освен със спо-
менатия вече форд група-
та става известна и с т. 
нар. CadZZilla, кадилак, ту-
нингован точно за нуждата 
на музикантите. 
Въпреки че бандата про-

дължава да твори, и то 
доста успешно, и през 90-
те години (хитът Viva Las 

Vegas е от 1992 г.!), мул-
типлатиненият успех на 
албумите им Eliminator и 
Afterburner от 80-те си ос-
тава ненадминат и до наши 
дни. С 14 албума зад гърба 
си (напоследък се заговори 
усилено и за нов!), приемане 
в Залата на славата през 
2004 г., та дори и участие 
в третата част на култо-
вата поредица „Завръщане 
в бъдещето“ едва ли обаче 
има нещо, за което музи-
кантите да съжаляват. А 
за нас остава възможност-
та да се уверим лично в 
неувяхващата им сценична 
мощ на концерта им в Со-
фия на 21 октомври. Ста-
дион „Академик“ ще бъде 
разтърсен от мощна рок-
вълна.

Траян КОЯНКОВ

„ЗИ ЗИ ТОП“
ЕДНА РОКЛЕГЕНДА НА 40 ГОДИНИ
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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

КУХНЯ ВЪВ ФАЛШИВ 
АНГЛИЙСКИ СТИЛ
Представете си дълга 10 метра кухня в 
многоетажен панелен блок, претрупана 
от излишности в интериора. Ще ви я 
покажем преобразена в просторна сто-
лова, където може да се събира цялото 
семейство през студените зимни дни. 
Преобразяването е лесно, ако следвате 
законите на английския стил на обза-
веждане и организиране на простран-
ството и препоръките ни на стр. 96–97.

ПОДГОТОВКА НА КЪЩАТА ЗА ЗИМАТА
Какво е необходимо да направите, за да подготви-
те къщата си за зимните студове, ще научите 
на стр. 98.

ГРИЖA ЗА КОЖЕНИТЕ МЕБЕЛИ
Кожените дивани никога не излизат 
от мода. Те изглеждат стилни и 
солидни и вдъхват респект, но само 
ако се поддържат в отлично състоя-
ние. За да се радвате дълги години на 
кожените си мебели, трябва правил-
но да се грижите за тях.  Какво значи 
„правилно“, ще разберете на стр. 99.

ДАРОВЕТЕ НА ЕСЕНТА
Ябълки, сливи, тиква, лук и орехи са достъпни за всич-
ки през цялата година, но сега е времето да се насла-
дим по-дълго на вкуса им. Как да приготвите тиква с 
чесън и люта чушка, лучен пирог с картофи, ябълков 
пай и песто с орехи, прочетете на стр. 102–103.

ОРХИДЕИТЕ
Те се славят като капризни 
и трудни за отглеждане 
растения, но с малко повече 
старание и внимание от страна 
на любителите им могат да 
красят всеки един дом. Как да ги 
отглеждате безпроблемно, ви 
съветваме на стр. 110.
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ин т е р и о р

К У Х Н Я  В Ъ В  Ф А Л Ш И В

АНГЛИЙСКИ 
СТИЛ

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДЪЛГА 10 МЕТРА КУХНЯ В МНОГОЕТАЖЕН ПАНЕЛЕН БЛОК, ПРЕТРУПАНА 
ОТ ИЗЛИШНОСТИ В ИНТЕРИОРА. ЩЕ ВИ Я ПОКАЖЕМ ПРЕОБРАЗЕНА В ПРОСТОРНА 
СТОЛОВА, КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ СЪБИРА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ ЗИМНИ 
ДНИ. ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО Е ЛЕСНО, АКО СЛЕДВАТЕ ЗАКОНИТЕ НА АНГЛИЙСКИЯ СТИЛ НА 
ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО.

З
а интериор на новата кухня е избран 
класическият английски стил, чийто ос-
новен принцип е съчетаването на скъ-
поструващи отделни модули, вследствие 

на което се постигат обща издържаност и еле-

гантност на обстановката. Всички повърхно-
сти трябва да бъдат идеално гладки, а при не-
обходимост – да бъдат подложени на изкустве-
но състаряване. Дървото в кухнята е допусти-
мо да бъде заменено от керамични плотове.
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1. Декоративен фалшив прозорец на цялата стена

2. Ленени салфетки със златна „бродерия“

3. Открити полици за съхраняване на бурка-

ни и шишета

4. Имитация на камина (от по-

тесните варианти) – допълнител-

ни места за съхраняване на дреб-

ни кухненски предмети. Не заема 

много място

5. Розетка на тавана от полиуретан, успеш-

но имитиращ гипс. Закрепена е със специално 

лепило за полиуретан

6. Декоративна украса за колоните. При желание 

можете да я махате

МЕБЕЛИ 
Кухненската мебел е подбрана в стил ретро – от естест-

вено дърво, боядисано в бял цвят. Мебелите и входната 

врата са изкуствено състарени. Върху тях са залепени по-

лиуретанови модули и правоъгълни летви, боядисани с бяла 

боя. След изсъхване на боята модулите са боядисани със 

специална бронзова боя. Първо боята се нанася върху гъба 

(по-точно с гъбата се загребва малко количество боя), след 

което от гъбката с не много голяма суха четка се взима 

боя и се нанася с неправилни мазки върху повърхността. По-

дът е покрит с ламинат, имитиращ теракотени плочки.

ФАЛШИВ ПРОЗОРЕЦ 
Основният акцент в кухнята е точно този фалшив прозо-

рец, заемащ цялата широка стена. Това позволява опти-

чески да се увеличи пространството в кухнята. На стена-

та е залепен фототапет (има ги и в модерни варианти), на 

който е изобразен парк с раззеленили се дървета. Отгоре 

фототапетът е „запечатан“ с органично (акрилно) стъкло 

и с помощта на бели полиуретанови модули са наподобени 

рамките на прозореца. След това пред „прозореца“ са спус-

нати драпирани завеси от органза. 

От тавана се спуска малък перваз, зад който е скрит кор-

низът, на който се крепят завесите. Голямата кухненска 

маса, около която ще се побере без никакъв проблем цяло-

то семейство, е сложена точно пред фалшивия прозорец. 

Да се добави уют към това пространство, несъмнено е по-

могнал и кокетният минилампион, сложен на един шкаф бли-

зо до масата.

ЛЕНЕНИ САЛФЕТКИ 
Цветът на салфетките е избран да бъде в тон с възглав-

ничките върху столовете и едната от завесите пред фал-

шивия прозорец. Златната „бродерия“ (всъщност това не 

е бродерия, а щампа, имитираща бродерия) във вид на роза 

стои изключително елегантно. Можете да „избродирате“ 

и сами тези салфетки – с помощта на златиста боя и... 

ютия.

ЛАМПИОН
От шперплат по шаблон е изрязана кана, която е обработе-

на с шкурка, а след това от едната страна е боядисана в 

бяло. С помощта на златист спрей са нарисувани украсите 

на каната (вж. снимка 4).
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ПОДГОТОВКА НА КЪЩАТА 
ÇÀ�ÇÈÌÀÒÀÇÀ�ÇÈÌÀÒÀ

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОДГОТВИТЕ 
КЪЩАТА СИ ЗА ЗИМНИТЕ СТУДОВЕ?

ЗА ВСИЧКИ

ПОПРАВЕТЕ ПОКРИВА

Преди настъпването на студовете 
проверете дали покривът на къщата 
ви не тече. Най-слабите му места са 
ъглите, отворите за вентилационни-
те шахти и комините. На тези мес-
та трябва да има надеждна хидроизо-
лация. При комините тази хидроизо-
лация освен че защитава от проти-
чане, е и важна мярка за противопо-
жарна безопасност. 

ПОЧИСТЕТЕ УЛУЦИТЕ

Падащите листа и сухи клонки от 
дърветата замърсяват и запушват 
водосточните тръби, затова през ес-
ента те трябва да се прочистват. 
Това можете да направите със силна 
струя вода от маркуч, като задъл-
жително преди това трябва да про-
верите дали улуците са надеждно зак-
репени за къщата. 

ПОДКАСТРЕТЕ ДЪРВЕТАТА 
В ГРАДИНАТА

Необходимо е да направите зимно 
подкастряне на дърветата и храсти-
те в близост до дома ви, особено на 
тези, които са откъм страната на 
къщата. Отрежете всички стари и 
изсъхнали клони, така че при ветро-
вито време да не могат да повредят 
покрива или прозорците на дома.

РЕМОНТИРАЙТЕ ВЕРАНДАТА 
Ако верандата на къщата ви е от 

дървен материал, проверете дали 
няма процепи и пукнатини по повърх-
ността є. Влагата, която попада в 

откритите процепи през есента, през 
зимата замръзва и разваля дървото. 
Използвайте импрегнант за дърво и 
грундирайте с него дървената повърх-
ност.

МОНТИРАЙТЕ СНЕГОДЪРЖАТЕЛИ 
Първо, това е необходимо за безо-

пасност. Второ, през периода на то-
пене на снега тежките пластове ще 
се оттичат равномерно, а няма да се 
пързалят изведнъж надолу, надирайки 
повърхността на покрива. 

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОСТАВАТ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА

Добре изолираният покрив ще пази 
топлината в дома ви. Затова напра-
вете допълнителна изолация на по-
крива и стрехите. Това значително 
ще намали разходите ви за топлинна 
енергия през зимата.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА КОТЕЛА 
ЗА ГОРЕЩА ВОДА

Това пък ще ви помогне да запази-
те температурата на водата за къ-
пане по-дълго време висока. За котли 
се предлага специална топлоизолация 
Заслужава си също така да „опако-
вате“ с топлоизолационни материа-
ли всички тръбопроводи, които мина-
ват през неотопляемата зона на къ-
щата, за да предотвратите замръз-
ването им. 

УПЛЪТНЕТЕ ВРАТИТЕ 
И ПРОЗОРЦИТЕ

Прегледайте уплътненията на до-
грамите. С времето гумените загуб-
ват еластичността си и е възмож-

но стъклопакетът да протече. Сред-
но срокът на годност на уплътне-
нията при пластмасовите дограми е 
пет години. 

ЗА ТЕЗИ, КОИТО 
ЗАМИНАВАТ

ПОЧИСТЕТЕ КЛАДЕНЕЦА

Ако водата в кладенеца е помътня-
ла, най-добре е да я изпомпате, да 
почистите мръсотията от дъното 
и стените на кладенеца и да смени-
те слоя чакъл на дъното му. След-
ващата пролет ще имате чиста пи-
тейна вода.

ЗАТВОРЕТЕ 
ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ

Така ще защитите жилището си от 
гризачи. Приберете всички хранител-
ни продукти и заложете отрова за 
мишки.

ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО 
И ГАЗТА

През зимния период е най-добре е да 
изключите електричеството и да спре-
те газовата инсталация централно.

ИЗТОЧЕТЕ ВОДАТА

Източете водата от тръбите. За-
почнете от горния етаж. Спрете по-
даването на вода в къщата и отворе-
те всички водопроводни кранове. Во-
дата в тръбите и сифоните тряб-
ва да се източи до капка. За по-го-
ляма сигурност можете да добавите 
във водата сол и таблетка глицерин. 
След това спрете и водонагревател-
ната система. 
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„Любовта на мъжа минава през 

стомаха“ е една много ста-

ра, но вярна максима. Затова в 

този брой реших да си поговоря с 

вас за готварските печки. Кога-

то избирате печка или пък готвар-

ски плотове за вграждане, е важно 

да вземете кардиналното решение, 

каква искате да е 

ПОВЪРХНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ
– стълкокерамична, газова, с елек-

трически котлони или смесена (газ 

+ електрически котлони). Поради 

липса на централна газификация у 

нас се продават печки с предимно 

стъклокерамични и електрически 

повърхности (или със смесени котлони – газови плюс електриче-

ски). Следва да решите и какъв вид фурна желаете. Напоследък се 

търсят предимно печки с 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ФУРНИ 

които предлагат функцията за готвене на няколко нива. Специ-

фичното при тези фурни е наличието на вентилатор, който вър-

ти и разпределя равномерно горещия въздух из целия обем на фур-

ната (за разлика от традиционните статични фурни с долен и го-

рен реотан, познати ни от миналото). Поради липсата на венти-

латор силният долен или горен реотан може много бързо да изго-

ри сладкиша, както и обратно – от страх да не прегорим ястие-

то рискуваме да го поднесем недопечено отвътре. 

Днешните мултифункционални фурни са „умни“ и мислят вместо 

нас – програматор или символи ни помагат да изберем подходя-

щата програма „готвач“ – за пици, сладкиши, за барбекю, за бър-

зо готвене (за замразени храни), за печене на месо и т.н. По този 

начин няма нужда постоянно да отваряме фурната, за да проверя-

ваме ястието, защото времето и температурите за готвенето 

му са изчислени предварително за постигане на оптимален резул-

тат. След като програмата приключи, печката сама ни информи-

ра, че вече можем да отворим фурната. 

След като сме избрали вида на фурната и типа на повърхността 

за готвене, трябва да се спрем на 

ПОДХОДЯЩАТА ШИРИНА НА ПЕЧКАТА
– 50 или 60 см? Това зависи предимно от пространството, с кое-

то разполагаме в помещението, и е добре да го знаем предвари-

телно, тъй като има съществена разлика в цената. 

По отношение на цвета имаме избор между традиционното бяло, 

модерния инокс и все по-налагащия се черен цвят (антрацит). Ви-

наги обръщайте внимание на енергийния клас и купувайте само 

уреди с висок клас.

ЛЮБОВТА НА МЪЖА МОЖЕ И ДА МИНАВА ПРЕЗ СТОМАХА, 
НО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ЗА УСПЕХИТЕ В КУХНЯТА Е НУЖЕН 

НАДЕЖДЕН ПОМОЩНИК. УСПЕХ В ТЪРСЕНЕТО МУ!

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

За готвенето 
и любовта

НАШИЯТ СЪВЕТ: За да постигате успехи в кухнята, ви 

е нужен надежден помощник

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com©
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ГРИЖA ЗА 
КОЖЕНИТЕ 

МЕБЕЛИ

К
ожените дивани никога не излизат от мода. Те изглеждат стил-

ни и солидни и вдъхват респект, но само ако се поддържат в 

отлично състояние. За да се радвате дълги години на кожените 

си мебели, трябва правилно да се грижите за тях.  

Внимателно транспортиране 
Кожата не е плат. Ако по повърхността є се появи дефект, ще бъде 

много трудно де се маскира. Затова, когато купувате кожени мебели, 

внимателно следете за правилното им транспортиране. Всички час-

ти трябва да са опаковани поотделно и покрити с плътна материя. 

При пренасянето диваните и креслата не бива да се хващат нито за 

задната, нито за страничните облегалки, а ниско в основата. 

Правилното място 
Не е препоръчително да сложите кожената мебел на място вкъщи, 

което постоянно се огрява от слънцето. Те не бива също така да бъ-

дат в близост до парното и до други електрически отоплителни уре-

ди. Кожата не обича рязка промяна на температурата – може да се 

напука или да загуби формата си, ако бъде изложена на това. 

Контактът с цветни предмети 
забранен 

Дори и качествено обработената от производителя кожа не е изцяло 

„спасена“ от реакция при контакта си с цветни материи. Затова из-

бягвайте постоянния контакт между кожата и предмети в наситени 

цветове – възглавнички и играчки например. 

Хигиената като профилактика
Почиствайте вашите кресла и дивани само със специален препарат 

за кожа. При това е добре да знаете, че почистващото средство за 

кожа се прилага профилактично, а не само в случай на нужда. Грижа-

та за кожените мебели включва поне два пъти годишно да обработ-

вате диваните и креслата със специален препарат за кожа, съот-

ветстващ по цвят на цвета на вашите мебели. За да не си навлече-

те неприятности, ви препоръчваме първо да тествате препарата 

върху скрит участък от някоя кожена мебел. Ако няма поражения, то-

гава третирайте спокойно цялата мебел.

Особен случай
Някои от препаратите съдържат разтворители, които е възможно 

да отмият боята на кожата. Ако нямате специален препарат под-

ръка, можете да почистите кожените мебели с гъба, напоена с то-

пла вода. Ако това не помогне, добавете и малко течен перилен пре-

парат. Нанесете пяната на замърсения участък, изчакайте да пос-

тои малко и внимателно я изтрийте със суха кърпа. Има опасност да 

протриете кожата, ако натискате прекалено силно с парцала или гъ-

бата върху нея. 

Кожата обича... мляко 
Натопете мека гъба в прясно мляко, изцедете я и оберете мръсотия-

та от мебелите. Това ще направи кожата на диваните ви много мека 

и блестяща. 



РЕШЕНИЕ

1Махнете всичко излишно Изберете за себе си 
един чифт обувки, който носите постоянно, и 

оставете още един втори чифт за смяна. Помолете 
всички членове на семейството да направят също-
то. Така можете да постъпите и с връхните дрехи, 
шапките, ръкавиците и шаловете. Всички останали 
сложете в отделни кошници и пренесете в стаите, 
които се обитават от притежателите на съот-
ветните вещи. Ако нещо се нуждае от пране, не го 
отлагайте за после, а веднага напълнете пералната 
машина. След това вземете една пазарска торба, на-
пълнете я с вестниците, списанията или каталози-
те, които още не сте успели да разгледате. Оста-
налите смело можете да изхвърлите, като си оста-
вите една малка купчинка вестници, която ще ви 
потрябва за действията, описани в точка 2.

2Подсушете обувките Постелете останалите 
вестници под мръсните и прогизнали ботуши, 

за да се отцеди мръсната вода. Смачкайте няколко 
страници от вестниците и ги напъхайте в ботуши-
те и ботите, което ще помогне да запазите форма-
та им и ще абсорбира неприятната миризма.

3Завършете с пода Не се захващайте да миете 
пода на антрето, докато мръсотията не е за-

съхнала. Сухата кал изметете с метличка, а след 
това изтъркайте пода по бързия начин – или с пар-
цал от микрофибър, или с влажен моп. Останалите 
от обувките кални ивици можете да изтъркате с 
малко количество сода бикарбонат.

ЗА ДА ВИ Е ПО-ЛЕСНО 
СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ... 

 Монтирайте на стената още няколко малки зака-
чалки за чанти, ключове и мокри връхни дрехи. За-
щото, когато помолите близките си да си оставят 
връхните дрехи на мястото, обикновено те отго-
варят, че са забравили кое е точно това място. Е, 
в този случай им покажете някоя свободна закачал-
ка в антрето. 
 Поставете няколко кошници или сандъци за съби-

ране на пощата, вестниците и списанията (да съ-
бирате писмата, можете и в кухненска поставка за 
салфетки). Старите вестници и списания трупайте 
на една купчина, която да можете лесно да граб-
нете и да изхвърлите, когато излизате да хвърля-
те боклука. 
 Ако килимът в антрето е прекалено малък, за-

менете го с пътека или постелка, която може-
те да перете в пералната машина. Колкото по-го-
лям е килимът до входната врата, толкова по-мал-
ко кал и пясък ще се нанася в коридора и съответ-
но в стаите. 
 Въведете строго правило за всички членове на се-

мейството – да събуват обувките си пред, а в кра-
ен случая близо до входната врата. Ако успеете да 
ги убедите да правят това, вие не само ще се из-
бавите от излишната мръсотия, но и от вредните 
за здравето микроби. До входната врата оставете 
кошница, пълна с чехли, за да се сещат гостите ви, 
че трябва да се събуят, и да има веднага какво да 
обуят, когато влязат в дома ви. 

ПРОБЛЕМИ
 Огромно количество шалове, ръкавици, диадеми и все-

възможни още дреболии върху шкафа в антрето. 
 Влажни палта, сака и ботуши, които няма къде другаде 

да съхранявате и сушите.
 Вечната мръсотия – пръст и пясък на пода на антре-

то, които после се разнасят из цялата къща.

ЗА ПО-ЧИСТО 
АНТРЕ
ЗНАЕМ, ЧЕ ЗНАЕТЕ КАК ДА СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ МРЪСОТИЯТА И 
БЕЗПОРЯДЪКА. НО НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ГО НАПРАВИТЕ 
ПО-БЪРЗО, ПО-ОРГАНИЗИРАНО И НАЙ-ВАЖНОТО – ДА ЗАПАЗИТЕ 
РЕЗУЛТАТИТЕ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ.
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Ябълки, сливи, тиква, лук и орехи са достъпни 
за всички през цялата година, но сега е времето 
да се насладим по-дълго на вкуса им.

ПРОДУКТИ:

 1 голяма тиква  1 скилидка чесън  1 с. л. зех-

тин  1–2 ч. л. сушена и стрита люта чушка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Загрейте фурната до 200 °С. Нарежете тиквата 

на парчета полумесеци, отделете семената є. Че-

съна разрежете наполовина и натрийте с него ме-

ката част на тиквата. 

2. Сложете я в тавата с кората надолу, намажете 

я със зехтин, поръсете я с чили и я запечете 45–50 

мин във фурната до омекване. 

Време за приготвяне: 55 мин

Запечена тикваТИКВА Тя превъзходно 

подхожда за запичане: 

меката є част леко се 

отделя от кората и 

може да послужи като 

гарнитура към месо-

то. В супите и ризо-

тото с тиква добре 

се съчетават арома-

тите на джинджифи-

ла, чилито и шалфея 

(какулата).
Пробвайте така...

 В голяма тенджера запържете в зехтин 1 наря-

зана глава лук, добавете 2 ч. л. настърган джин-

джифил, 1 ч. л. смлян кориандър и оставете да ври 

1 мин. Сложете в тенджерата меката част на 

запечена тиква, налейте 1 л зеленчуков бульон и 

варете 10 мин, след което с помощта на бленде-

ра пригответе супа пюре.

Даровете 
на есента

в к у х н я т а
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ПРОДУКТИ:  3 с. л. зехтин  450 г лук (нарязан на ситно)  200 г 

многолистно тесто  175 г картофи (нарязани на кръгчета и сварени) 

 2 с. л. зърнеста горчица  1 средно голямо яйце  100 мл мазна сме-

тана  1 с. л. нарязани листа мащерка  2 с. л. настърган пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Загрейте олио в тиган и запържете лука на слаб огън до омекване, 

като периодично го разбърквате. 

2. Загрейте фурната до 200 °С. Сложете тестото в правоъгълна фор-

ма за печене, като го изтеглите по стените на съда, така че да се 

получат бордове. Покрийте тестото с хартия за печене, върху която 

изсипете стар фасул. Сложете тестото във фурната за 12–15 мин. 

Отстранете хартията и фасула, а формата отново сложете във фур-

ната, за да се допече  тестото. Изчакайте да изстине. 

3. Намалете температурата на фурната до 150 °С. Намажете основа-

та за пирога с горчица, отгоре разпределете лука и картофите (вж. 

илюстрацията). 

4. Разбийте яйцето, сметаната, мащерката и 1 с. л. пармезан. Залей-

те с тази смес плънката в пирога във формата и най-отгоре поръсе-

те ястието с останалия пармезан. Печете до готовност. 

Време за приготвяне: 1 час и 35 мин

ПРОДУКТИ:  650 г ябълки (различни сортове)  25 г брашно  500 г готово рон-

ливо тесто  100 г кафява фина захар  настърганата кора от 1 лимон  1/2 ч. 

л. смес от мляна канела и зрънца карамфил  1 с. л. кафява по-едра захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Загрейте фурната до 150 °С. Обелете ябълките и отделете сърцевината им с 

нож. Нарежете ги на парчета. Оставете ги за 20 мин на стайна температура, за 

да покафенеят (така от тях ще се отцеди излишната вода).

2. Изсипете брашното в тава и го подръжте във фурната 25 мин, докато придо-

бие кафеникав цвят. Изчакайте да изстине. Половината от тестото разстелете 

на дъното на кръгла тава.

3. Смесете захарта, лимоновата кора и подправките с покафенялото брашно. 

Ябълките оваляйте в тази смес и ги разпределете на равномерен слой върху тес-

тото. 

4. Останалото тесто разточете и покрийте с него плънката. Защипете краища-

та на двете теста с помощта на вилица и направете три разреза отгоре, за да 

излиза парата през тях. Оставете пая на студено място да постои 30 мин. Уве-

личете температурата на фурната до 200 °С. 

5. Напръскайте отгоре пая с вода, посипете го с едрата кафява захар и го сложе-

те във фурната да се изпече за 10 мин. След това намалете температурата до 

180 °С (ако той прекалено много се е зачервил, го покрийте с фолио) и го печете 

още 30–35 мин до получаване на златиста коричка. 

Време за приготвяне: 1 час и 25 мин

ПРОДУКТИ:
 2 връзки пресен босилек  настърганата кора от 1 лимон  50 г оре-

хи (почистени)  100 мл зехтин (студено пресован)  3 с . л. настър-

ган пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Окършете листата на босилека и ги сложете в кухненски комбайн или 

блендер заедно с лимоновата кора и орехите. Смелете ги, след което 

постепенно влейте в сместа зехтина до образуване на гъсто пюре.

2. Добавете пармезана и още веднъж бързо смесете всички състав-

ки. Подправете получената каша със сол и черен пипер на вкус. Получе-

ния сос можете да съхранявате в хладилника цяла седмица, стига да го 

прехвърлите в херметично затваряща се кутия.

Време за приготвяне: 10 мин

Лучен пирог с картофи

Ябълков пай

Песто с орехи

ЛУК Какво ли щя-

хме да готвим 

без него? В ку-

линарния арсе-

нал той е необ-

ходим за придава-

не на блюдото на 

по-наситен аро-

мат. Наслажда-

вайте се на ме-

кия вкус на суров 

пресен лук в сала-

тите, огретени-

те и зеленчукови-

те пирози.

ЯБЪЛКИ Такова раз-

нообразие от сорто-

ве като през септем-

ври и началото на ок-

томври няма да наме-

рите през никое дру-

го време от годината. 

Най-добре е да купите 

български сортове.

ОРЕХИ Те отлично се 

„вписват“ в много ре-

цепти на печива и со-

сове за паста. Но ку-

пете пресни!

Пробвайте така...
 Намажете с 1–2 с. л. от соса няколко парчета от любимата ви бяла 

риба. Сложете рибата в загрята до 200 °С фурна и я изпечете за 15–

20 мин. 
 Намажете със соса ромбове, изрязани от многолистно тесто. От-

горе сложете парче домат и запечете ромбовете във фурната за 15–

20 мин.
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БАВНО ХРАНЕНЕ БАВНО ХРАНЕНЕ 
ЗА ЗА ЩАСТЛИВИ ХОРАЩАСТЛИВИ ХОРА

вв
к у с н и  B G  м а р ш р у т ис н и  B G  м а р ш р у т и

„П
рабабите ни нарязвали 
продукти, които слага-
ли в глиненото гърне, и 
отивали на къра“ – об-

рисува Пеньо Иванов ритуала, по кой-
то се е приготвяла храната преди 
столетия. Когато се прибирали вкъ-
щи, в огнището тлеели само въглени. 
Задушено и вкусно, ястието ги очак-
вало топло и не след дълго вече се 
виждало и дъното на гърнето...
Какво имало в съдината, може да 

ни отговори самата земя. По тради-
ция българите се хранят със сезон-
ни плодове и зеленчуци. Цикълът на 
природата определя какво слагат на 
масата.
Говорим си с Пеньо, че това пък оп-

ределя дълбоко здравословното хране-
не на предишните поколения. 

ЛЕКИ ЗАСТРОЙКИ 
често без никакви запръжки, бавно 
задушена храна, която запазва мак-
симално и витаминната стойност, е 
традиционна кухня, която е резултат 
и от ритъма на живот дълги сто-
летия. Храненето е изисквало повече 
грижи и шетане, не е било възможно 
да става набързо, както сме свикнали 
днес. Затова и традиционните бъл-
гарски ястия искат много време, за 
да бъдат приготвени, но пак затова 
и вкусът им е така неповторим.
От друга страна, Пеньо Иванов ка-

тегорично отказва да влиза в диску-
сии, коя храна е традиционна за нас и 
коя – не. Сам професионален готвач, 

неговият фестивал „Пъстра трапеза“ 
очаква третия си сезон. „Роден“ през 
есента на 2008 г. в с. Баня, тази го-
дина фестивалът гостува на пове-
че от дузина населени места – гра-
дове като София и Пазарджик, ча-
ровни места като Джулюница, гот-
ви се дори на Етъра край Габрово. 
Като изключим София, която се пре-
върна в нещо като финал, а заедно 
с това и в рожден ден на инициати-
вата, навсякъде другаде думата има-
ха местните традиции и обичаи, за-
щото винаги когато празнува, наро-
дът ни посяга първо към вилицата и 
лъжицата.

ФЕСТИВАЛЪТ НЯМА 
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

– разказва Пеньо. „Има оценяване, но 
то не излъчва победител в същин-
ския смисъл на думата. Много по-ва-
жна е демонстрацията на приготве-
ното. Затова и в него участват как-
то млади готвачи, така и бабите с 
техните стари рецепти. Готвят биз-
несмени, готвят и чужденци, макар 
че винаги първо искам да покажат 
нещо българско, а после да сготвят 
така, както го правят у тях.“
Въпреки това всичко е като на фес-

тивал. В журито обикновено има и 
готвачи, и журналисти, които мо-
гат да оценят различните аспекти 
на едно ястие. Гледат под лупа вку-
са му и вида му, но има и специална 
категория – например за автентична 
рецепта. Поощрява се и импровизаци-
ята – затова и винаги има отличена 
оригинална рецепта. Можеш да спече-
лиш уважението на публиката и орга-
низаторите и ако не готвиш, ами на-
пример... пееш, защото обредността 
е също важна част от фестивала. На 
почит са и оригиналните хрумвания – 
на Етъра например две деца, Ивона и 
Хулия, спечелиха конкурса за... най-ви-
сока шопска салата. За победата им 
стигнаха 19 см, а за изяждането на 
призьора – две вилици...

СИМВОЛИТЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА КУХНЯ 

някои припознават и за свои, изне-

ФЕСТИВАЛЪТ „ПЪСТРА ТРАПЕЗА 
НА ГОСТИ НА... МОЯ ГРАД“ ОТКРИ 
ЕДНО ОТ НАЙ-ВКУСНИТЕ И ОРИГИНАЛНИ 
ЯСТИЯ ОТ СТАРАТА НИ БЪЛГАРСКА 
КУХНЯ: ХАЛВА, ПРИГОТВЕНА 
ОТ ЦАРЕВИЧНО БРАШНО

ТРИЕНИЦАТА 
е българският 
корнфлейкс
Тази рецепта днес почти няма шанс на 

фона на лъскавите кутии със зърнени за-

куски по рафтовете в магазина, но пък е 

една от първите в архивите на „Пъстра 

трапеза“, които вече са издадени и в книга. 

Традиционно приготвена, триеницата по 

правило буди... голям апетит!

В плитка тавичка изсипете малко брашно 

и го разстелете на тънък пласт. Напръс-

кайте с вода. Разклатете тавичката във 

всички посоки, докато се получат брашне-

ни гранули. Разстелете ги на хартия, за да 

се подсушат. После ги пуснете във вряща 

вода и варете, докато получите нещо като 

каша. Отделно направете запръжка от 

масло и червен пипер – не звучи много дие-

тично, но ще си говорим пак, след като оп-

итате готовата триеница, поръсена със 

сирене и захар...
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надва ме Пеньо, макар че наистина 
точно шопската салата се сервира в 
много страни, без да се свързва с ро-
дината. По същия начин и българите 
мислят, че миш-машът е традицион-
но наше ястие, но всъщност произхо-
дът му е от Израел, квалифицирано 
и като професионален готвач обяс-
нява създателят на най-вкусния наш 
фестивал. После обаче бързо добавя, 
че няма нищо лошо в това хората 
да смятат миш-маша за нещо свое, 
защото го готвят по своя си начин 
и с български продукти – затова ни-
кой не може и не бива да променя 
представата им. Още по-ярък печат 
„Нашенско“ има върху неща като ке-
бапчетата, лютеницата или кисело-
то мляко. Пеньо Иванов обаче допъл-
ва познанията ни за традиционно с 
личните си впечатления от първите 
два сезона на „Пъстра трапеза“: „На-
всякъде се приготвя не друго, а ка-
чамак и сарми, това са най-разпрос-
транените традиционно български яс-
тия. Много често се срещат пълне-
ни чушки с различни плънки. Правят 
се баници и зелници по разнообраз-
ни рецепти. Най-интересно и за мен 
обаче е, когато геният на българска-
та кухня се проявява в условията на 
немотия. Дори тогава българинът е 
способен да сътвори шедьоври. Оби-
чам да давам за пример халвата от 
царевично брашно, която бяха при-
готвили в Свищов. Овкусена със за-
хар, при това в не особено привлека-
телна форма, тя е страхотна. Значи 

дори и нямайки кой знае какво в къ-
щата си, можем да направим непов-
торим десерт...“
Преди време, разсъждаваме си ние с 

Пеньо, хората не са се ширили във 
възможностите си. Обработвали са 
шепа земя и на практика са се из-
хранвали от нея. Реално 

СТАРИТЕ БЪЛГАРИ 
СА БИЛИ ВЕГЕТАРИАНЦИ 

защото са имали в най-добрия слу-
чай впрегатен добитък, на който се 
е гледало като на свещено животно. 

До месо се докосвали само на голе-
мите празници или когато се е пра-
вел курбан.
С помощта на отглежданото обаче 

не просто са се прехранвали. Изцяло 
заслужават нашето уважение фанта-
зията и майсторството им, с които 
съумявали да приготвят от малкото 
вкусна храна.
Начинът на живот казва много за 

културата на храненето, демонстри-
ра „Пъстра трапеза на гости на... моя 
град“. Всяко издание на фестивала е 
съпроводено от самодейни групи, ан-
самбли – включват се дори и пенси-
онерски клубове, които Пеньо също с 
удоволствие кани. Казва, че някои из-
пяват любимите си песни, но има и 
такива, които подготвят специални 
ритуали, предадени им от бабите или 
прабабите им. Нищо чудно към фести-
вала в скоро време да започнат да се 
присъединяват и занаятчии в традици-
онни области, защото това е следва-
щата голяма идея на Пеньо. Заедно с 
Асоциацията за развитие на изкуства-
та и занаятите ще опита да създадат 
съвсем истинско занаятчийско училище 
в с. Бъта до Панагюрище, така че ко-
вачите или грънчарите да не се усмих-
ват само от старите снимки. На за-
наят там ще могат да се учат малки 
и големи, българи и чужденци.
Много преди тези планове да са се 

сбъднали пък, „Пъстра трапеза“ ще 
гостува и на Италия. Засега няма 
да готви, а само ще пее, но и така 
има какво да покаже за богатства-
та, които често забравяме, че пазим 
в себе си.

УНИВЕРСАЛНОТО МЕНЮ 
НА ПЕНЬО ИВАНОВ

То е такова не защото се серви-
ра винаги и навсякъде, ами защото е, 
така да се каже, „тематично“. Идея-
та на професионалния готвач е прос-
та, но му печели много популярност 
в кулинарните среди у нас. Той разра-
ботва свои собствени рецепти, така 
че цялото меню – от супата до де-
серта – да се прави само с един про-
дукт, например с домати, с картофи, 
с ананас и т.н. Звучи забавно и... поч-
ти вкусно, защото как точно прави 
крем карамела от тиквички, не раз-
брахме.

Разговора води 
Красимир ПРОДАНОВ

Снимки Личен архив

Когато на Пеньо 

Иванов му остане 

време, приготвя и нещо 

за своя фестивал – 

например казан с боб. 

Щом някой го пита как 

точно го е направил, 

обича да казва: „С ей 

тия ръце...“

Малки тайни, демонстрирани от малки готвачи – на 

„Пъстра трапеза“ може да се види наистина всичко!
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ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО
ЦЯЛА ЗИМА ЩЕ НИ Е МЪЧНО ЗА ВКУСА НА ЕСЕННИТЕ ДОМАТИ, ЧУШКИ И СОЧНИЯ, ПОЧТИ 
СЛАДЪК ЧЕРВЕН ЛУК. ЗАТОВА Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ЗАЕМЕМ С КОНСЕРВИРАНЕ, 
ДОКАТО МАГАЗИНИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ПЪЛНИ С ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ.

Солени краставички 
с червени боровинки

Солени тиквички

 5 кг корнишони  1,2 кг червени боровинки 

 1 глава чесън  „чадърчета“ пресен копър, 

листа от вишни и хрян

За заливката: на 1 л вода – 2 с. л. (с връх) 

сол, 1 с. л. захар

 5 кг малки тиквички (минитиквички) 

 150 г едра сол  5–6 скилидки чесън  1 

връзка целина  „чадърчета“ копър  3 см ко-

рен от хрян  зрънца черен пипер

Измийте корнишоните и ги наредете плът-

но в бурканите заедно с подправките. Бо-

ровинките, почистени и измити, сложете 

между краставичките. Залейте крастави-

ците с горещ разсол и ги стерилизирайте 

във вряща вода: стъклени буркани с обем 

0,5 л – 3–5 мин; 1 л – 8 мин; 3 л. – 12–15 мин.

1. В голяма тенджера кипнете 3 л вода, 

добавете 150 г сол и няколко зърна че-

рен пипер. Сложете в тенджерата с кипя-

щия разсол измитите зеленчуци и ги блан-

ширайте 2–3 мин. 

2. На дъното на дълбока тенджера сло-

жете „чадърчетата“ копър, нарязана-

та целина и нарязания корен от хрян. След 

това подредете плътно зеленчуците и ги 

залейте с разсола. Захлупете зеленчуците 

с чиния, отгоре затиснете с някаква те-

жест и завийте с кърпа. 

3. Дръжте тенджерата 2–3 дни на стай-

на температура, след което прехвър-

лете съдържанието є по буркани, залейте 

ги с разсола, който отново сте кипнали на 

котлона, и затворете бурканите.
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Лют сос по грузински

Доматен сос за месо
Икра от патладжани

Икра от червена чушка

 1 кг люти червени чушки  3–4 глави чесън 

 70 г едра сол  1–2 ч. ч. смес от семена на 

кориандър и копър

 1 кг домати с плътна мекост  по 300 г 

чесън и корени хрян  1 ч. ч. нарязан зелен ко-

пър  1 ч. л. оцет  1 ч. л. захар
 1 кг патладжани  500 зрели червени домати (обелени)  2 червени чушки  1 

средно голям морков  2 глави лук  1/2 люта чушка  4–5 с. л. олио  1 не много го-

ляма връзка магданоз  сол, млян черен пипер

 2,5 кг чушки (желателно е да са месести)  150 г моркови  200 г лук (нарязан на 

колелца)  100 г домати  15 г корен от магданоз  по 15 г пресен копър и магданоз 

 1 ч. ч. олио  0,5 ч. л. черен пипер  1 с. л. оцет  сол, черен пипер на вкус

1. Целите чушки изсушете малко на 

слънце, преди да ги направите на сос. 

Може да ги сложите за малко във фурната 

на ниска температура, за да се „сбръчкат“ 

малко, ако не сте имали време да ги изсу-

шите на слънце. Почистете чесъна и го 

разделете на скилидки. 

2. Семената кориандър и копър запър-

жете в тиган без мазнина, докато си 

пуснат аромата, и прекарайте през блен-

дера. 

3. Разполовете чушките, извадете сем-

ките им и белите ципи и ги смелете в 

комбайна заедно с чесновите скилидки. До-

бавете сол и смлените подправки и разбър-

кайте. Сервирайте към печено или сваре-

но месо.

1. Кипнете доматите и ги обелете. Сме-

лете ги в месомелачка. Същото напра-

вете с хряна и чесновите скилидки. 

2. Смесете всички съставки до еднород-

на маса, добавете зелените подправки, 

оцета и захарта. Оставете соса да пос-

тои едно денонощие, след което отново го 

разбъркайте и го приберете в хладилника. 

Ако искате да го консервирате, ще трябва 

да го поварите още малко, да го разлеете в 

бутилки и да ги стерилизирате.

1. Намажете патладжаните с олио, надупчете ги с вилица на няколко места и ги 

запечете на грила (така са по-вкусни) или във фурна – така че кората им да по-

тъмнее. Изчакайте ги да изстинат. Обелете ги и нарежете меката част на дребно. 

2. Останалите зеленчуци също нарежете. В олио запържете първо лука до зла-

тисто, след това добавете моркова и чушките и ги пържете 10 мин, като ги 

разбърквате. Сложете накрая и нарязаните на ситно домати и пържете всичко още 

10 мин. Важно е да не пропуснете момента, когато доматите пуснат сока си, но не 

са напълно изпържени. Тогава добавете към тях нарязаните патладжани. 

3. Задушавайте зеленчуците, докато цветът на патладжаните не стане кафяв, 

и 5–7 мин преди окончателното приготвяне добавете нарязаната на дребно 

люта чушка, зелените подправки и солта.

1.Измийте и подсушете чушките, намажете ги с олио и ги изпечете във фурната 

(кожата им трябва да се овъгли малко, а меката част да стане мека). Горещи-

те чушки сложете в полиетиленов пакет, завържете го и го оставете някъде за 15 

мин, след това обелете чушките и отстранете семките им. 

2. Почистените чушки смелете в месомелачка, като сложите приставка с по-едри 

дупки. Почистете морковите и корена магданоз и ги нарежете на сламки. Заду-

шете ги в олио и малко вода до полуготовност. Лука запържете в олио до златисто. 

3. Бланширайте доматите, обелете ги, смелете ги в блендера и ги сварете до по-

луготовност. Сложете останалите зеленчуци и подправки в доматената маса, 

посолете, добавете оцета и доварете на слаб огън 10 мин, след което разлейте по 

бурканите и ги стерилизирайте. 

Икра
В превод от руски тази 

дума означава „хайвер“, но 

когато говорим за смлени 

зеленчуци, тогава нарича-

ме тази смес и на българ-

ски „икра“. Икрата е веге-

тариански пастет, така 

да се каже. Тя е гъста 

и ароматна зеленчукова 

каша, която можете да 

намажете на филия хляб 

или да сервирате като 

гарнитура към меса.

СЪВЕТ

Получената плътна паста се запазва дълго 

време в определена форма. При прекалено 

гъста консистенция можете да разредите 

соса с гореща вода. 
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Т
е се славят като капризни и 
трудни за отглеждане расте-
ния, с малко повече старание 
и внимание от страна на лю-

бителите им могат да красят все-
ки един дом.
Много важни за успешното отглеж-

дане на стайните орхидеи са 

САКСИИТЕ, В КОИТО РАСТАТ 
Избягвайте саксии от глина, защото 

те бързо изпаряват влагата, от коя-
то тези растения силно се нуждаят. 
По-добре използвайте пластмасови и 
по възможност прозрачни саксии. До-
бре е светлината да стига и до коре-
ните на растението, тъй като точно 
в тях протича фотосинтезата – една 
специфична особеност на орхидеите.
Отстрани на саксията и по дъното 

є трябва да има отвори, през които 
да се отцежда излишната вода и да 
влиза кислород. На дъното задължи-
телно натрошете борова кора, сме-
сена с блатен мъх, за да подобрите 
дренирането на почвата.
За засаждане на орхидеите се из-

ползва 

СПЕЦИАЛЕН ПОЧВЕН 
СУБСТРАКТ 

който включва натрошени кори от 

бор (престоели във вряла вода, за да 
бъдат унищожени евентуални вреди-
тели в тях), смесени с блатен мъх, 
евентуално с едър пясък и с парче-
та дървени въглени. Така приготвена-
та смес е изключително водо- и въз-
духопропусклива.
Орхидеите са 

СВРЪХСВЕТЛОЛЮБИВИ 
растения, но все пак за тях пряката 
слънчева светлина е пагубна. През ля-
тото ги прикривайте зад завеси или 
щори, ако са на прозореца ви. Орхи-
деите свикват бързо и с изкуствена 
светлина. Идеалното място е до из-
точен или южен прозорец, като само 
през лятото е добре той да е по-
крит с лека завеса.

ЗА ПОЛИВАНЕТО 
на растението се използва мека, от-
лежала вода (може и дъждовна). През 
топлите месеци орхидеите се по-
ливат на 2–3 дни, а през зимата – 
през 2 седмици. През лятото е осо-
бено важно сутрин да напръсквате 
листата на растението с пулвери-
затор, тъй като естествената сре-
да на орхидеите се характеризира с 
висока влажност на въздуха. Зато-
ва всички орхидеи имат нужда от 

висока влажност на въздуха (около 
85%). В случай че орхидеята се гле-
да във висящо кошче, за да я поле-
ете, трябва да потопите целия съд 
в леген с вода и да го държите в 
него, докато на повърхността прес-
танат да излизат мехурчета. Пре-
ди всяко следващо поливане горни-
ят слой пръст трябва да е изсъх-
нал напълно.
Трябва да се избягва напръскване на 

листата, когато растението е на 
силно слънце или температурата в 
помещението е по-ниска.

ОПТИМАЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА 

за отглеждане на орхидеите в стайни 
условия през периода им на растеж 
(пролет/лято) трябва да е 25 °С, а 
вечер – около 18 °С. Когато не са в 
период на растеж, орхидеите не се 
нуждаят от толкова високи темпе-
ратури.

 Цимбидиумът, дендробиумът и ка-
тлеята са типични представители 
на студенолюбивите видове. Те имат 
нужда през зимата от нощна темпе-
ратура около 9 °С и дневна – око-
ло 15–16 °С. През лятото трябва да 
се държат в хладни, проветриви по-
мещения. 

 Онцидиума и милтонията пък 
трябва да гледате през зимата при 
температура около 25 °С през деня и 
13–14 °С през нощта. 

 Най-трудни за отглеждане вкъщи 
са топлолюбивите видове. Те изис-
кват поне 20 °С през зимата. Фела-
нопсисът и вандата се чувстват най-
добре в парник.
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за месец ОКТОМВРИ

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

Хармония в личния животХармония в личния живот

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Благоприятен период в работата
Благоприятен период в работата

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Върви ви в любовтаВърви ви в любовта

РАКРАК

Семейни ангажименти
Семейни ангажименти

ЛЪВЛЪВ

На вълна общуване стеНа вълна общуване сте

ДЕВАДЕВА
Най-после светлина в тунела
Най-после светлина в тунела

ВЕЗНИВЕЗНИ

Предстои ви много важен месецПредстои ви много важен месец

СКОРПИОНСКОРПИОН

Не бъдете показни и шумни!
Не бъдете показни и шумни!

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Звездите НЕ СА благосклонни към васЗвездите НЕ СА благосклонни към вас

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Изпитания в работата и в любовта
Изпитания в работата и в любовта

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Късмет зад границаКъсмет зад граница

©
 M

ic
ha

el
 P

et
tig

re
w

 –
 1

23
rf

.c
om

РИБИРИБИ

Мислете за парите си
Мислете за парите си
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ДИНАМИЧЕН И УСПЕШЕН МЕСЕЦ 
Първите три седмици на октомври 

ще са наситени със събития. Но вие не се 
плашите от динамика. Добрата новина е, 
че сега постигате хармония с партньорите 
си – нещо, което не ви се удаваше напо-
следък и което ви създаде доста проблеми. 
Обграждате се с хора, с които се разбира-
те от половин дума и с които спокойно 
можете да захванете нов, успешен бизнес.

ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ До 15-и ус-
пявате да преодолеете съмненията и 

ревността си, да изгладите стари недора-
зумения, да простите на някого, да напра-
вите компромис. Ако успеете да преодоле-
ете припряността и сприхавостта си, ще 
се почувствате още по-добре. Има изгле-
ди да успеете да го направите. 

НЕ ГУБЕТЕ НИТО ДЕН в началото 
на месеца – от 1-ви до 5-и включи-

телно.  Тогава вие сте на ход. Очаквайте 
благоприятни предложения и нови запоз-
нанства. Откриват ви се нови територии 

за завземане. Колебанието и неувереност-
та не са вашите „любими“ качества, за-
това не се замисляйте, а действайте. До-
шъл е благоприятен момент да се настро-
ите на печеливша вълна. Не си губете 
времето в излишни анализи и обмисляне. 
Най-ценен и успешен за преговори, за взе-
мане на изпити, за започване на нова ра-
бота и за сключване на сделки е период-
ът от 1-ви до 4-ти. 

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛ На 5-и ваша-
та инициативност ще бъде допълни-

телно задействана от една уж случайно 
подхвърлена идея от ваш приятел, която 
в бъдеще ще се окаже много печеливша. 

ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В зави-
симост от вашата решителност и 

бързината, с която ще вземете решение, 
ще ви бъде и „заплатено“ през следващи-
те два дни – на 6-и и 7-и. Тогава получава-
те наистина добри пари, с които ви съ-
ветвам да изплатите дълговете си или да 
инвестирате в нещо, което ще ви носи 
дивиденти. Най-удачното време за подпис-
ване на договори, за преговори и пътува-
ния е до 10-и включително. След тази 
дата ще се налага да се съобразявате по-
вече, а някои от договореностите няма да 

ви бъдат по вкуса. 
НЕ СЕ ЗАДЪРЖАЙТЕ МНОГО В 

КОМПАНИЯТА НА РОДНИНИ на 
10-и и 11-и, особено ако не сте в много 
хармонични отношения с тях. Внимавайте 
и със здравето си. Почивайте си и преце-
нявайте какво слагате в устата си. Веро-
ятни са стомашно-чревни проблеми. 

СЪЮЗЯВАТЕ СЕ СЪС „СИЛНИТЕ 

НА ДЕНЯ“ и извличате максимална 
полза за вас и близките си на 12-и и 13-и. 
Това са дни за организиране на лъскави 
партита, за реклама и демонстрация на 
уменията ви. 

ГОЛЯМ КЪСМЕТ ви очаква на 14-и. 
Получавате признанието, за което 

отдавна се трудите. 
НЯМА ДА СТЕ В ДОБРА ФОРМА 
от 16-и до 18-и – нито емоционално, 

нито физически. Пазете се от преумора, 
но и от негативно настроени хора. Уязви-
ми са пикочно-половата ви система и кръ-
стът. Не вдигайте големи тежести и се 
пазете от простуди. Най-лошият ви ден 
през октомври ще е 18-и, когато не тряб-
ва да взимате важни решения, нито да 
водите сериозни  разговори. 

СТАБИЛНОСТ На 21-ви и 22-ри сте 
много работоспособни и ентусиази-

рани. Контактите с чужбина ви носят 
много голяма изгода. Пристигат хора от 
далеч, които ви съдействат както в ра-
ботата, така и в обучението, подобряват 
и финансовото ви състояние. 

СПАД НА ЕНЕРГИЯТА ще почув-
ствате след 23-ти, а някои от вас 

дори могат да изпаднат в депресия. И 24-
ти се очертава като труден ден, когато 
са вероятни и финансови загуби (най-веро-
ятно нелоялни клиенти или приятели ще 
се опитат да се възползват от вашите 
пари). 

Постарайте се 
да задържите 
постигнатото
Внимавайте обаче, след като Венера на-

влезе в нехармоничния ви знак Везни 

(след 15-и) да не паднете отново в капа-

на на стария ви модел на поведение. Това 

ще бъде изпитателен период за вашето 

духовно и психично израстване в сферата 

на партньорствата, но най-вече в сфера-

та на любовните отношения. След 15-и се 

налага да положите старание, за да задър-

жите постигнатото. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ  

От 1-ви до 5-и получавате добри шансо-

ве за себереализация. Стъпвате на здра-

ва почва. Очаквайте и добри финансови 

постъпления. Периодът е благоприятен за 

сключване на сделки, за смяна на работа-

та и за взимане на изпити. 

До 15-и успявате да възстановите пси-

хическото си равновесие и да изгладите 

противоречията в сферата на партньор-

ствата. Постарайте се да задържите по-

стигнатото по-дълго време.

След 28-и бъдете предпазливи, преценя-

вайте внимателно всяка ситуация.

На 29-и Сатурн се премества във Вез-

ни и ще се наложи вече да влагате поне 

двойно повече усилия и дисциплина във 

всичко, което правите.

„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 10 (140), 2009112
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БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД В РАБО-

ТАТА Намирате спонсори, надеждни 
пазари и партньори, доходите ви се уве-
личават. До новолунието на 18-и ще полу-
чите много шансове да смените работа-
та си, да намерите допълнителни доходи 
и да се утвърдите на работното място, 
което ви харесва. С колегите ще се 
чувствате комфортно. Ще установите 
доверени отношения и с вашия началник. 
Всички ваши нови идеи за оптимизиране 
на работния процес ще бъдат приети и 
веднага приложени. Възможни са повише-
ния, изгодни нови назначения и дори смя-
на на работата (с по-престижна и по-ви-
сокоплатена), ако го пожелаете. Месецът 
е щастлив за Телците, които имат час-
тен бизнес. Време е за инвестиции и зав-
ладяване на по-големи територии. Още 
на 1-ви успявате да подпишете нужните 
ви документи и споразумения. След пъл-
нолунието на 4-ти преодолявате както 
собствената си инерция, така и липсата 
на достатъчно информация. 

В СИЛНИ ПОЗИЦИИ СТЕ от 5-и до 
7-и. Сега е времето да действате на 

всички фронтове. Финансите ви са ста-
билни. Успявате да придвижите напред 
много от изостаналите поради недостиг 
на средства проекти. Може да се надява-
те както на частни спонсори, така и на 
държавни субсидии. Проведете разговори-
те за пари на 1-ви или на 4-ти, за да сте 
сигурни, че ще получите адекватен и бърз 
отговор на 6-и или на 7-и. 

НЕ УСЕЩАТЕ УМОРА От 1-ви до 16-и 
на обяд разгръщате целия си наличен 

потенциал от чар, амбиция и знания. По-
добрявате личните си отношения с прия-
тели, любими, деца и роднини. Не преста-
вайте да се грижите за близките си. Сега 
сте в онези периоди, в които почти не 
усещате умора и успявате да привличате 
точните хора в точното време. 

НА УСПЕХИ В ЛЮБОВТА ще се рад-
вате през периода до 15-и. Привличате 

нови хора в живота си, които ще ви да-
дат стимул и мотивация за бъдещето. 
Мимолетна и необмислена от вас изневяра 
на 9-и крие риск от раздяла с постоянен 
партньор. Не действайте прибързано на 
този ден.  

НАЙ-УСПЕШНИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ 

ОКТОМВРИ са 14-и, 15-и и 16-и (до 
обяд). Всичко, започнато тогава, ще е на-
деждно и прецизно. С лекота ще реализи-
рате и най-смелите си желания, особено 
ако сте последователни. 

НОВОЛУНИЕТО на 18-и ще „изпие“ 
силите и ентусиазма ви. На 19-и и на 

20-и сте уязвими и раздразнителни. Нала-
га се да направите една крачка назад, за 
да успеете да запазите позициите си. Ня-
кой ще се опита да ви манипулира. 

ХАРМОНИЧНИ ДНИ ЗА ПАРТНЬОР-

СТВАТА са 23-ти и 24-ти, но все 
пак бъдете по-внимателни, защото Слън-
цето се намира в Скорпион, което не е 
най-благоприятното за вас положение. Ще 
се налага да се съобразявате повече с ше-
фовете и партньорите си. 

С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! След 
28-и подписвайте документи с пови-

шено внимание и проверявайте всяка ин-
формация, която стига до вас.

МНОГО БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД 

ЗА ЗДРАВЕТО се очертава за вас от 
1-ви до 23-ти. Профилактичните мерки ще 
са много ефективни и ще ви помогнат 
дори за окончателно излекуване на досадни 
хронични болести. Моментът е благопри-
ятен да се откажете завинаги от вредни 
навици, както и да въведете нов здраво-
словен хранителен и най-вече двигателен 
режим в живота си. Непременно намерете 
време да се запишете на някакъв спорт 
(плуване, фитнес, пилатес, каланетика, 
єога). Така ще предотвратите много здра-
вословни проблеми в бъдеще. Дори ходене-
то по 30 мин пеша на ден ще ви се от-
рази тонизиращо. Обмяната на вещества-
та ви е много бърза и с лекота ще успе-
ете да с стабилизирате теглото си, ако 
се налага. 

Не се афиширайте!
Бъдете по-предпазливи на 12-и и 13-и, ко-

гато ще срещнете сериозен отпор и не-

разбиране от страна на някого, който е 

на по-високо служебно положение от ва-

шето. Не се доверявайте, особено на хора 

от конкуренцията. Колкото може по-малко 

говорете за вашите намерения и най-ве-

че за постиженията си. За съжаление за-

вистта на един човек може много сериоз-

но да ви попречи да напредвате. Съвет-

вам ви да не се афиширате през тези дни.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

На 1-ви и 4-ти проведете важните си 

разговори за месеца. 

На 6-и и 7-и получавате стабилни финан-

сови постъпления.

На 12-и и 13-и се пазете от завистта 

на другите. Не споделяйте нищо с никого.

От 1-ви до 23-ти направете профилак-

тика на здравето си, променете режима 

си на хранене, за да се отървете от хро-

нични заболявания.

На 26-и и 27-и не взимайте важни реше-

ния, пазете се от фалшиви приятели.

След 28-и проверявайте всяка информа-

ция, стигнала до вас, за да не ви подве-

дат.

ЖИВОТОСПАСЯВАЩА КАМПАНИЯ

PROCTER & GAMBLE ДАВА ШАНС ЗА НОВ ЖИВОТ 

Средствата, събрани по време на кампанията, ще бъдат използвани в помощ на 
преждевременно родени деца
Кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени“ стартира на 1 сеп-
тември и приключва на 30 ноември 2009 г. Нейната задача е да ангажира 
гражданското общество да помогне с дарения на 6000 недоносени деца, кои-
то се раждат всяка година в България. Намерението е със събраните сред-
ства да оборудват 40 родилни отделения в 33 различни български града с 
40 апарата за дихателна реанимация Neopuff. Средствата за даренията ще 
бъдат осигурени от продажбите на продукти на Procter & Gamble, които са 
включени в кампанията. Освен дарителските дейности инициативата 
цели да информира обществеността за преждевременното раждане, при-
чините, които довеждат до него, и здравните рискове, на които недоносе-
ните деца са изложени.
„Убедени сме, че програмата „Шанс за живот, шанс за нови спомени“ ще 

бъде уместен принос и ще даде 
на недоносените деца възмож-
ност да преодолеят сериоз-
ни, животозастрашаващи ус-
ловия, на които са изложени, 
за да сбъднат своите мечти и 
да изпълнят живота си с пре-
красни спомени“ – каза Оливия 
Чиботариу, мениджър външ-
ни връзки в Procter & Gamble, на 
официалното откриване на 
кампанията.
Марките продукти на Procter 
& Gamble, включени в кампани-
ята, са: Ariel®, H&S®, Pampers®, Bonux®, Lenor®, Always ®, Gillette Blades and razors®, 
W&Go®, Blend-a-med®, Tide®, Mr Proper®, Pantene® и Pampers® wipes.

Доц. д-р Емилия Христова, председател на Българската асоциа-
ция по неонатология, и д-р Росен Мисов, мениджър външни връз-
ки в Procter & Gamble – България, обявиха началото на кампания-
та на специална пресконференция
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ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЛЮБО-

ВТА И ВДЪХНОВЕНИЕТО Периода 
до 23-ти ще го запомните като оптимис-
тичен и позитивен. Тогава сте влюбени и 
творчески настроени. След това обаче 
амбициозността ви надделява и се посве-
щавате на утвърждаване в работата. 
Близнаците с творчески професии и тези, 
които работят с деца, ще се реализират 
най-убедително и успешно. Желанието ви 
да се забавлявате често ще ви спохожда. 
Не се чувствайте неудобно от него, а му 
се поддайте. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ, СПЛЕТНИ И 

ОБИДИ На 1-ви и 2-ри допускате да 
ви извадят от равновесие стари недоразу-
мения, сплетни и обиди. Не сте във фор-
ма. Не се мъчете да обяснявате на нико-
го какво точно сте мислили преди време. 
Постарайте се повече да не се връщате 
назад, не анализирайте и не допускайте да 
ви назидават и упрекват. Важно е да ус-
пеете да запазите спокойствие, защото 

един емоционален срив сега ще ви докара 
здравословни проблеми. 

УСПЕХ СЛЕД УСПЕХ На 3-ти и 4-ти 
е време да разгърнете творческия си 

потенциал и да осъществите намеренията 
си. Пълнолунието на 4-ти ще ви „доведе“ 
подходящите хора. Ще завържете нови 
приятелства, които ще се развиват ус-
пешно и в бъдеще. Много успешни ще бъ-
дете в работата на 8-и и 9-и. Подписани-
те договори и споразумения на 8-и ще ви 
донесат много късмет, доходи и устойчи-
во развитие. През целия период от 1-ви до 
10-и ще сте в благоприятни позиции за 
уреждане на важни документи, взимане на 
изпити, явявания на конкурси и състеза-
ния. Но на самия 10-и бъдете особено вни-
мателни, за да не се обърне законът сре-
щу вас, в случай че решите да го заоби-
каляте. Съветът ми е да не си правите 
подобни експерименти.

НОВИ ЛЮБОВНИ ВРЪЗКИ От 1-ви 
до 23-ти, когато Слънцето е във въз-

душния знак Везни, за вас периодът е 
много благоприятен за осъществяване на 
нови любовни връзки. Тогава ви хрумват 
интересни идеи. Съветвам ви да пътува-
те за разтоварване и забавление. Не пре-
небрегвайте нито една възможност да се 
откъснете от ежедневието и да се заре-
дите с положителни емоции.
Първата половина от месеца ви дава уни-
калната възможност да компенсирате 
всички пропуски от близкото минало в 
емоционалната и интимната сфера. Пос-
тарайте се да си върнете предишните 
позиции в сърцето на любимия човек. Това 
сега ще ви се удаде с лекота, особено на 
8-и, 9-и, 16-и и 17-и. 

НАТОВАРВАЩИ ДНИ за вас са 21-ви 
и 22-ри, когато всичко ще ви изглеж-

да трудно за правене. Някои неща ще се 
забавят и дори отложат, особено ако са 
свързани с темата „чужбина“. Не бързай-
те да се отчайвате. В предходния ден, на 
20-и, се постарайте да си помогнете с 
предстоящата работа. Ако ви предстоят 
важни срещи, потърсете предварително 
информацията и сведенията, които ще са 
ви необходими, за да водите разговор. 
Така ще успеете да преодолеете трудно-
стите през следващите два дни. 

СЪБИТИТИЯТА В КРАЯ НА МЕСЕ-

ЦА На 23-ти окончателно фокусирате 
вниманието си в областта на нова рабо-
та или върху утвърждаването си на ста-
рата. На 24-ти вечерта ще ви отправят 
интересно ново предложение, което в пър-
вия момент няма да приемете много се-
риозно, но то ще се реализира още на 26–
27 октомври, когато съвместно с ваши 
приятели и съмишленици ще започнете 
нов, печеливш проект.

ОТВЕСНИ ТАНЦИ ПО ФРЕНСКИ

БТК и vivatel представиха новата си корпоративна идентичност с уникално танцово 
шоу, което се проведе отвесно на фасадата на Телефонната палата
Отвесно на фасадата на емблематичната Телефонна палата танцува 
френската трупа Compagnie Les Passagers. Поводът за зрелищното шоу бе 
следващият етап от сливането на БТК и vivatel, които се превърнаха в ком-
пания с единна визия, обединен екип и пълно портфолио от телекомуникаци-
онни услуги с една търговска марка.  
В контекста на еволюцията на телекомуникациите и развитието на най-
големия български телеком французите от Compagnie Les Passagers промениха 
облика на една от най-известните софийски сгради, символ на БТК. Френска-
та танцова трупа преоткрива градски пространства, сгради, паркове, пло-
щади и исторически паметници и ги превръща в танцова площадка за сво-
ето шоу, създавайки една театрална, хореографска и картинна вселена на 
вертикална сцена. 

Откритият танцов спек-
такъл бе и първото пред-
ставление от програмата 
на Sofia Dance Week, което 
се организира от БТК без-
платно за всички зрители. 
Телекомът е партньор на 
първия фестивал за съвре-
менно танцово изкуство 
у нас от самото му начало 
през 2008 г. 
За музикалното оформле-
ние на събитието от Гер-
мания пристига и диджей от актуалната nu-jazz формация Club Des Belugas с 
младата певица anna.luca, които подготвиха специален  репертоар за гости-
те на БТК.

Специален ден 
за всички Близнаци, които нямат сериозна 

връзка, е 18-и. Това ще е сериозен повра-

тен момент за вашия личен живот. Или 

ще се влюбите, или окончателно ще при-

знаете на някого, че отдавна сте влюбени 

в него. Поставете началото на нова връз-

ка или дайте нов импулс на вече същест-

вуващата. Целият период от 1-ви до 23-

ти е благоприятен и за творческо разгръ-

щане. Много от вас ще се научат да пе-

челят от хобито си. Дайте воля на оно-

ва, което вършите най-добре и от сърце, 

и няма да сгрешите. Бъдете спонтанни и 

освободени като деца и ще видите, че жи-

вотът ви ще потръгне в посоката, в коя-

то винаги сте мечтали.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ    

От 1-ви до 10-и сте в благоприятен пе-

риод за взимане на изпити и конкурси, за 

явяване на състезания и за подписване на 

договори.

8-и, 9-и, 16-и и 17-и са дните с най-голям 

романтичен заряд за вас през месеца.

На 18-и успявате да направите хобито 

си своя професия. Много ви върви и в лю-

бовта.

На 29-и вечерта поемате една сери-

озна отговорност или казвате на някого 

„да“ (не е задължително да става дума за 

брак, може да кажете „да“ на нещо в биз-

неса). Дано сте преценили правилно посо-

ката, в която искате да вървите!

УНИКАЛНО ШОУ
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 СЕМЕЙНИ АНГАЖИМЕНТИ Нагър-
били сте се с проблемите на всички 

в семейството и нямате време нито же-
лание да реализирате собствените си цели 
и задачи. Тази ваша жертвоготовност 
няма да остане незабелязана. Ще получите 
благодарността и признателността на 
близките си. Ще се наложи да решавате 
обаче и проблеми, свързани с наследствени 
имоти. Вложете цялото си старание, пре-
глътнете стари обиди и този път при-
ключете с достойнство тази тема. 

 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМА 
Почистете, подредете и създайте по-

комфортна атмосфера у вас. Ако се нала-
га, даже направете със собствените си 
ръце козметичен ремонт или пък просто 
разместете мебелите. Всяка промяна сега 
ще ви подейства много пречистващо и об-
новяващо. Символично тя ще ви помогне 
да приключите със стар период от живо-
та си и да се настроите на нова вълна. 
Това няма да стане съвсем гладко и неу-
сетно, защото все пак периодът е напрег-
нат и ще трябва да преодолявате нечии 
съпротиви, консервативно мислене или 
липса на въображение. Всичко това ще ви 
затормози и изнерви, но вие ще сте обзе-

ти от решителност да успеете. 

 
ТЪРСИТЕ УЕДИНЕНИЕ Мнозина от 
вас ще се опитат да се уединят, за 

да анализират семейните и наследствени-
те проблеми, които им предстои да реша-
ват. Ако почувствате, че точно от това 
имате нужда сега и по никакъв друг по-
адекватен начин не можете да реагирате, 
то поне се постарайте да не прекалявате 
с изолацията си. Залитането в някаква 
крайност в такъв момент, особено до 23-
ти, докато Слънцето все още се намира 
в нехармоничния ви знак Везни, е крайно 
нежелателна. Има опасност да си навлече-
те нечия агресия и недоволство, както и 
самите вие да развиете автоагресия, не-
доволство към себе си, а оттам ниско са-
мочувствие и депресивно настроение. 

 
МНОГО АКТИВНИ ще бъдете на 1-ви 
и на 2-ри и тогава ви съветвам да 

стартирате повечето вашите намерения. 
Ще имате и подкрепата на околните. 

 
БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на пълнолу-
ние на 4-ти, защото Луната ще ви 

направи сприхави и нетърпеливи. Ще загу-
бите обаче, ако си позволите лукса откри-
то да изразите недоволството си. По-до-
бре ще направите, ако си дадете пълна 
почивка на този ден и се изолирате от 
всякакви дразнители. 

 
БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ На 5-и, 6-и и 
7-и ще направите успешни сделки с 

имоти, ще намерите пари и ще успеете 
да ги инвестирате успешно и разумно. До-
бре ще бъде служебните си пътувания да 
проведете през периода 1–10, когато те 
ще са максимално резултатни. 

 
В СТИХИЯТА СИ СТЕ на 10-и и 11-и. 
Отделете това време за близките си, 

от общуването с тях ще се почувствате 
по-силни и щастливи. В хармонични отно-
шения сте и с любимия човек. Възможно 
е да започнете съвместна продължителна 
работа, която ще донесе успех и на два-
ма ви. 

 
БЕЗ ИЗНЕВЕРИ! Не си позволявайте 
необмислени реплики, а още по-малко 

изневери от 16-и до 18-и включително. Но-
волунието на 18-и ви прави много уязвими. 
Затова бъдете максимално смирени и кон-
центрирани. 

 
НАСТРОЕНИ СТЕ НА ТВОРЧЕСКА 

ВЪЛНА след 23-ти. Ще задвижите 
отдавна замисляни от вас идейни проек-
ти. Позволете си да общувате малко по-
свободно и ще се сдобиете и с нови при-
ятели. Разширявате кръга на познатите 
си на 25-и, 26-и и 27-и.

 
ЧУДЕСНИ ДНИ ЗА ФЛИРТ И ЗАЧА-

ТИЯ са 28-и, 29-и и 30-и. Отпуснете 
се и се порадвайте на живота. Всичко, ко-
ето подхванете, ще ви доведе до успешен 
край.

НОВИ АРОМАТИ

Без автоагресия!
Планетата, символ на действието, воля-

та, конкуренцията и активността, Марс 

се намира във вашия знак Рак от 1-ви до 

16-ти и това ви дава импулс и желание 

за действие. В случай че не се възползва-

те от тази ситуация, изплашите се или 

потиснете порива си, тази енергия ще 

се трансформира като автоагресия, как-

то споменах по-горе. Затова е необходи-

мо правилно да излавирате в обстоятел-

ствата и максимално добре да действате 

до 23-ти, когато Слънцето вече премина-

ва в хармоничния ви знак Скорпион. Тогава 

ви очакват приятни изненади и нови пред-

ложения.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ    

На 4-ти се изолирайте от всякакви 

дразнители.

От 1-ви до 10-и сте в много благопри-

ятни позиции за уреждане на документи, 

провеждане на събеседвания, подписване 

на договори и премествания. 

От 16-и до 18-и включително внимавай-

те в любовните си отношения. Вероятни 

са конфликти и недоразумения.

На 19-и и 20-и успявате да се договори-

те с когото трябва.

REPLAY – ЗА НЕЯ И ЗА НЕГО

 Тоалетна вода REPLAY за нея е пло-
дов коктейл със забавен и одухотворен 
характер. Ароматът се разкрива с кра-
сива комбинация от сладък портокал, 
бергамот и фрезия, които му придават 
енергия и пламъка на подчертана изиска-
ност. Коктейлът от искрящите черве-
ни плодчета на ягодата и касиса поднася 
сладка чувственост и изобилие от жен-
ственост в сърцевината, подчертана 
от дивата и разцъфнала притегателна 
сила на орхидея и розови акорди. Базата 
е нежна и дълбока, обвита в галещ воал 
от кедрово и сандалово дърво.

 Тоалетна вода REPLAY за него е све-
жа и оптимистична комбинация с водни 
нотки. Ароматът се разкрива с неочак-
вани връхни нотки от листа на бръш-
лян, мандарина и кардамон за енергизи-
ране на сетивата, хармонизирани със 
свежестта на водата, придаваща модер-
но звучене. Сърцевината е мека и прият-
на – градински чай, листа от кедър и во-
дни акорди, изпълващи аромата с уни-
кална чистота и ефирност, създавайки 
аура от свобода, насочена към спонтан-
ните и естествени личности. Базата 
е с пулсиращ, но и балансиран характер, 
създадена от успокояващо сандалово, ке-
дрово дърво и пачули. 
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 НАСТРОЕНИ СТЕ НА ВЪЛНА „ОБ-

ЩУВАНЕ“, активна обмяна на ин-
формация и създаване на нови контакти. 
Това ще ви открие ново поле за изява. Ин-
туитивно усещате, че от това се нужда-
ете в този момент. Обърнете сериозно 
внимание на вашата кореспонденция. Не 
отлагайте делови телефонни разговори. 
Търсете всички възможни канали, по кои-
то можете да получите информация. В 
никакъв случай не ограничавайте конта-
ктите си, а напротив – сами ги провоки-
райте. Задвижете всичко, свързано с обу-
чението ви, и незабавно се освободете от 
невзети изпити. До 23-ти ви съветвам го-
рещо да се запишете на езиков или шо-
фьорски курс. Това ще увеличи вашата 
конкурентоспособност и ще повдигне са-
мочувствието ви. За Лъвовете е много 
важно да не страдат от ниско само-
чувствие. През този месец ви се предос-
тавя възможност да стоплите и заздрави-
те отношенията си с братя, сестри и 
братовчеди. Благоприятно ще се развиват 
и съвместните дейности с тях, взаимно 
ще си помагате в различни сфери. 

 КРАТКИТЕ ПЪТУВАНИЯ ПО СЛУЖ-

БА или по частни дела ще ви се от-

разят много освежаващо. Непременно ги 
проведете през първата половина от месе-
ца, защото след 23-ти вниманието ви ще 
е фокусирано в семейните задачи. 

 НАРАСТВАТ ТВОРЧЕСКИЯТ ВИ И 

СЕКСУАЛНИЯТ ВИ ПОТЕНЦИАЛ 
Много от новите ви запознанства ще пре-
раснат любовни връзки. Нищо лошо, но все 
пак внимавайте с връзките на работното 
място. Не ги афиширайте, особено около 
пълнолуние, което сега е в огнения, невъздър-
жан и прибързан Овен (на 3-ти, 4-ти и 5-и). 
Тогава има вероятност да се „изпуснете“. 

 ДОБРИ НОВИНИ И ГОЛЯМ КЪС-

МЕТ очаквайте около 10-и. Късметът 
се сеща за вас и ви открива, независимо 
къде се намирате. Най-неочаквано ще ре-
шите една заплетена ситуация. Вероятно 
е да получите вести, пари или изгодно 
предложение за работа от чужбина. Ако 

на 10-и имате публична изява, ще бъдете 
забелязани от когото трябва. 12-и и 13-и 
също са много силни дни. Отървавате се 
от ангажименти и посредници. Започвате 
да действате самостоятелно и уверено. 
Саморекламирайте се. 

 ХИПЕРАКТИВНИ ставате след 16-и, 
когато Марс навлезе в Лъв. Амбиции-

те ви растат, а с тях и готовността ви 
да се сражавате с конкуренцията. Впуска-
те се в битка за пренареждане на контак-
ти и приоритети. Освободете се от па-
разитните връзки, простете се с черно-
гледите и неинициативните хора от об-
кръжението си. Те хабят енергията ви. 
Предупреждавам ви, че след 16-и не бива да 
си изпускате нервите. Пазете се от из-
бухвания! Постоянно ще трябва да се кон-
тролирате дали правилно насочвате усили-
ята си. Има вероятност в някакъв мо-
мент да се окаже, че напразно ги хабите. 

 РАЗДРАЗНИТЕЛНИ СТАВАТЕ след 23-
ти, когато Слънцето навлиза в Скор-

пион – знак, с който трудно се синхрони-
зирате. Няма да ви е особено приятно, но 
на дневен ред ще излязат семейни проблеми 
за решаване – като се започне от ремон-
тите и се мине през претенциите на всич-
ките ви роднини и близки към вас. На 25-и 
вечерта, 26-и и 27-и има опасност нещо да 
смути вашето спокойствие. Ще се наложи 
да реагирате веднага, за да не се задълбо-
чат проблемите. Проверявайте по няколко 
пъти дали сте заключили къщата си и дали 
алармата работи. Малко повече прецизност 
в домашните дела няма да ви навреди сега, 
а напротив – ще ви помогне да предотвра-
тите евентуални неприятни инциденти. 

 ЗАВЪРШВАТЕ УСПЕШНО МЕСЕЦА 
На 30-и и 31-ви вече сте овладели те-

кущите проблеми и отново можете спо-
койно да се захванете с онова, което ви 
е по-приятно. Непременно си починете на 
31-ви и си осигурете време за равносмет-
ка и анализ.

Късмет, последван 
от трудности
На 3-ти, 4-ти и 5-и обаче определено ще 

ви върви – ще получите много предложе-

ния и ще завържете много контакти. Ор-

ганизирайте времето си така, че да от-

кликнете на всички покани. Въпреки че се 

падат почивни, през тези дни ще се на-

ложи да съчетаете активната почивка с 

работата, но определено няма да съжа-

лявате. Единствено трябва да внимава-

те да не привличате излишно вниманието 

върху себе си. Не излагайте на показ лич-

ния си живот, не допускайте вмешател-

ство в него. Избягвайте и псевдосъвети-

те на „доброжелатели“. През следващите 

два дни обаче се гответе за трудности и 

загуби. Няма да получите средствата, на 

които сте се надявали, или поне няма да 

са в този размер, в който сте се надява-

ли. На 6-и и 7-и внимавайте къде и какво 

харчите, не подписвайте никакви финансо-

ви документи.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

На 6-и и 7-и погасете наложителните 

плащания, не харчете излишно.

На 10-и, 12-и и 13-и ви очакват голям 

късмет и напредък. Ставате самостоя-

телни и уверени. Вероятно е да получите 

вести, пари или изгодно предложение за 

работа от чужбина.

След 16-и ставате много активни. Тога-

ва ви съветвам да стартирате най-амби-

циозните си проекти.

На 6-и и 7-и ви препоръчвам горещо да 

погасите кредитите си, особено ако паде-

жът им е на тези дати!

НОВО! САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

SYOSS ПОДДЪРЖА КОСАТА КАТО... ФРИЗЬОР

Syoss е серия за грижа за косата, разработена заедно с 
професионалните фризьори и стилисти и използвана от 
тях. Новата колекция Syoss дава професионални резулта-
ти на достъпна цена, без да изразходвате времето и па-
рите, които наистина биха ви трябвали, за да посетите 
фризьорския салон. С три продуктови линии, от които да 
избирате, Syoss предлага перфектната система за грижа 
за всеки тип коса:

 Syoss Repair Therapy – за суха и изтощена коса. Подхран-
ва, предпазва от накъсване и възстановява в дълбочина. 
Продуктите са шампоан (500 мл), балсам (500 мл) и 2-ми-
нутна интензивна маска (200 мл).

 Syoss Shine Boost – за крехка коса без блясък. Прави косата 
гладка и осигурява сияен блясък. Серията съдържа шампо-

ан (500 мл), балсам (500 мл) и спрей-маска за блясък (200 мл). 
 Syoss Color Protect – за боядисана коса. Поддържа блясъка 

на цвета по-дълго време. Съдържа шампоан (500 мл) и бал-
сам (500 мл).
Не нанасяйте шампоана директно върху косата, а пре-
ди това го разпенете в шепата си с малко вода. Масажи-
райте за кратко и изплакнете с не много гореща вода, до-
като косата започне да „скърца“ между пръстите ви. За 
професионален резултат използвайте балсам Syoss след 
всяко измиване с шампоан. Той осигурява на външния слой 
на косъма протеини и активни съставки, които ведна-
га приглаждат косата и улесняват разресването є. 2-ми-
нутната интензивна маска Syoss трябва да се нанася вър-
ху подсушена с кърпа коса. Не търкайте и не дърпайте 
косата – мократа коса е чувствителна. Изплакнете до-
бре с хладка вода.
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САТУРН НАПУСКА ВАШИЯ ЗНАК! 

НАЙ-ПОСЛЕ! Поздравления за всички 
Деви, които геройски издържаха последни-
те две години и половина! Това е послед-
ният месец от този труден, но и много 
важен и съзидателен за вас период. Голя-
мото събитие за вас настъпва на 29-и 
този месец, когато Сатурн – планетата 
на кармата, изпитанията – напуска вашия 
знак. Това вие едва ли ще усетите ведна-
га – Сатурновите събития се осъзнават 
със закъснение, но пък се помнят много 
дълго. Това, което придобихте като опит 
и научихте като житейски урок, само ще 
ви помага от този момент нататък. Ако 
се вгледате внимателно в текущите съ-
бития в живота си, веднага ще забележи-
те, че пътят ви минава през такива си-
туации, след които се чувствате много 
по-уверени, силни и приспособими. Не всич-
ко, което сте преживели и преживявате в 
момента, ви е по вкуса, разбира се, но ко-
гато Сатурн се задейства в нечий живот, 
той не търпи противопоставяне и проте-
сти. Трудностите, които той създава, са 
временни, но трябва да се преживеят. Са-
турн е нещо като краставата жаба от 
приказката, която, ако се решим да целу-
нем, тя ще се превърне в принц (а може 

и в принцеса). Всъщност усещането за 
трудности идва оттам, че се налага да 
усвоявате нови умения и да отигравате 
съвършено непознати за вас ситуации. 
Сега всички Деви са в много добра форма 
и са напълно подготвени да посрещнат по-
следните Сатурнови събития. 

ДИНАМИЧЕН МЕСЕЦ Динамиката 
наистина ще е голяма, но не се опит-

вайте да „избягате от час“, защото, ако 
не си научите уроците сега, ще се наложи 
да се явявате на „поправителни изпити“ 
догодина. Поради своето ретроградно дви-
жение Сатурн ще се завърне в Дева от 8 
април до 22 юли 2010 г. и тогава вече ще 
трябва да си плащате за грешките, както 
и за проявените страх и малодушие пред 
сегашните промени. За ваше щастие през 
октомври планетите са благоразположени 
към вас и ще ви помагат много. Меркурий 
се намира във вашия знак от 1-ви до 10-и – 
използвайте рационално това време да усво-
ите нови знания, да вземете важни изпити, 
да реализирате важни срещи, да уредите 
важни документи и да организирате важни 
пътувания. През тези десетина дни ще бъ-
дете много комуникативни, затова точно 
тогава проведете разговорите с хората, 
които ще са ви нужни в близко бъдеще. 

НЕ СТЕ В СИЛНА ПОЗИЦИЯ на 1-ви 
и 2-ри. Не избързвайте с нищо. На 

1-ви и на 4-ти ще ви се удаде възможност 
да използвате думите като оръжие. Ще 
успеете да защитите интересите и пози-
циите си. Не премълчавайте нищо, но вни-
мавайте все пак на кого какво точно каз-
вате, за да не съжалявате после. Не се 
поддавайте на унинието – това, което 
сега ви изглежда трудно и невъзможно за 
постигане, само след няколко дни ще ста-
не бързо и лесно. 

С ЛЕКОТА ВЪРШИТЕ ВСИЧКО И 

ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ на 6-и и 7-и. То-

гава от дневния ви ред отпадат много 
трудни финансови ангажименти, получава-
те пари точно навреме. Дори ще успеете 
да организирате шопинг. 

НЕ СЕ НАСИЛВАЙТЕ на 8-и и 9-и, ко-
гато ще бъдете невротични и няма да 

можете да свършите много работа. Фоку-
сирайте се само върху най-важното, за да 
може да сте максимално ефективни. 

ВЕНЕРА В ДЕВА От 1-ви до 15-и и 
планетата на любовта, хармонията и 

творчеството се намира във вашия знак 
и ви помага да сте чаровни, убедителни и 
влюбчиви. 

ПОСЛЕДНИТЕ НАПРЕГНАТИ ДНИ 

ОТ МЕСЕЦА са 21-ви, 22-ри, 28-и и 
29-и. Тогава ще сте по-емоционални, от-
колкото е препоръчително. Пазете здраве-
то си – има опасност от стомашни ин-
фекции и болки в гърба и кръста. 

СРЕЩА СЪС СПЕЦИАЛНИ ХОРА 
През целия месец бъдете в готов-

ност да се срещнете с много важни и 
ключови за вас личности, но най-вече на 
5-и, 6-и, 23-ти, 24-ти и 25-и. От хората, с 
които се срещате, ще научите важни 
неща, които ще ви помогнат да спечели-
те пари в бъдеще.  

Внимавайте в любовта
на 9-и. Ако си „играете“ на двойни връз-

ки, има опасност да изгубите и двете. На 

13-и ще преживеете щастливи моменти 

с любимото същество. Най-после ще по-

лучите така очакваните от вас доказа-

телства, че някой ви обича и държи на вас. 

Порадвайте се на този миг и задълбоче-

те връзката си. На 15-и не допускайте по-

лярни настроения в областта на чувства-

та. Чувствате се малко преуморени и най-

невинен повод ще ви накара да ревнувате 

силно, макар че няма да имате никакви ос-

нования.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ    

На 1-ви и 4-ти успешно защитавате ин-

тересите си, не бъдете резки.

На 6-и, 7-и, 23-ти,24-ти и 25-и ще срещ-

нете точните и полезни за вас хора. Всич-

ко ще ви се удава с лекота.

На 21-ви, 22-ри, 28-и и 29-и се погриже-

те за здравето си. Съзнателно се щаде-

те от излишни емоционални изблици.

На 9-и внимавайте в любовта. Прекра-

тете паралелната си връзка, ако искате 

да не загубите „основната“.

HERBAL ESSENCES – НЕЩО ПОВЕЧЕ 
ОТ АРОМАТ

Наслади се на чувствено освобождаване с новите 
продукти за грижа към косата от Herbal Essences. Фор-
мулите са обогатени с повече освежаващи аромати, 
подхранващи балсами, изкусителни примеси от ек-
зотични цветчета и кадифени ботанически екстра-
кти. 
Мисията на Herbal Essences е да прогони скуката от 
живота ни. Новите аромати за секунди подобряват 
настроението ви веднага щом отворите капачката 
на бутилката. Цветни и цитрусови нотки ви прена-
сят във вълшебния свят на насладата.

Новите шампоани и балсами на Herbal Essences са с уха-
ния на екзотични растения. Есенцията от орхидея, 
кокос, манго или коралов цвят, екстрактите от пре-
ли, плод акай и коприна ще радват сетивата ви, дока-
то природата се грижи за сиянието и красотата на 
вашата коса.
Освен екзотични ароматите на Herbal Essences са и съ-
блазнителни! А самите продукти с новите си форму-
ли ще задоволят нуждите на всички видове коси. Но-
вата колекция е разработена така, че да позволи на 
жените да имат красива коса, която да може да от-
говори на техните индивидуални представи за стил.
Насладете се на голямото бягство от сивото еже-
дневие с Herbal Essences!

ЕЛИКСИРИ ЗА КОСАТА
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СЛЪНЦЕ ВЪВ ВЕЗНИ Слънцето е във 
вашия знак до 23-ти и активизира 

всички важни теми в живота ви. Месе-
цът ще е много динамичен и важен за вас. 
Подгответе се морално и емоционално за 
период на житейски уроци и изпити (за 
щастие ще ги „вземете“ успешно). 

ВЛИЯНИЕ НА САТУРН На 29-и в 
19.09 ч. една много важна планета – 

Сатурн – преминава във вашия знак и ще 
стои там през следващите две години и 
половина. Този период няма да е от леки-
те в живота ви. На моменти дори ще ви 
се струва, че ангажиментите и отговор-
ностите ви нямат край. Но това е пери-
од, през който трябва да натрупате зна-
ния и опит в сфери, в които до този мо-
мент не сте имали никакъв опит. Не се 
притеснявайте, защото ще излезете от 
периода много по-силни и уверени в себе 
си. Сатурн е планетата на дисциплината, 
на кармата и на времето. Тя ще ви научи 
по-разумно да разпределяте ангажименти-
те и приоритетите си, както и да гле-
дате по-задълбочено на живота. 

ПРОМЕНИ Получавате чудесни въз-
можности да промените някои неща 

през октомври – като започнете от ва-
шата визия и стигнете до начина ви на 
общуване и критериите, според които из-
бирате хората в обкръжението си. Една 
добре обмислена промяна на външния ви 
вид ще ви донесе нужното самочувствие 
и увереност. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ Сега ус-
пешно ще можете да се борите с 

конкурентите си, но все пак бъдете на-
щрек от 1-ви до 16-и, когато Марс, плане-
тата на действието, амбицията и конку-
ренцията, се намира във враждебен за вас 
знак – Рак. Ще усещате напрежение, ще 
бъдете конфликтни. Старайте се да не 
нападате никого сега. Стремете се да ла-
вирате дипломатично. 
На 1-ви и 2-ри все още не може да се ори-
ентирате съвсем в ситуацията и, образ-
но казано, се чудите откъде да започнете. 
Но в събота на обяд на 3-ти ситуацията 
коренно се променя, целта е определена и 

намерението ви за действие вече е налице. 
През тези два дни (3-ти и 4-ти) дейст-
вайте по-прикрито, събирайте информация 
и се пазете от чужда агресия. 

ЗДРАВЕ На 4-ти, когато пълнолуние-
то настъпва в Овен, има риск от 

главоболие или проблеми с очите. Не се 
натоварвайте излишно, избягвайте кон-
фликтите. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ ПЕРИОД за ме-
сеца и е от 5-и вечерта до 18-и вклю-

чително. Ще се радвате на хармония в 
личния живот. Замисляте се за годеж, 
сватба или пък флиртове. Намирате спон-
сори и симпатизанти. 

НА НОВОЛУНИЕ ВЪВ ВЕЗНИ на 
18-и стартирайте нещо важно за 

вас. Това е вълшебен ден, в който жела-
нията се сбъдват, особено вашите.

НЕПРИЯТНОСТИ В РАБОТАТА ви 
грозят на 23-ти и 24-ти. От умора и 

раздразнение може да не прецените пра-
вилно ситуацията и да сгрешите. Бъдете 
много предпазливи и проверявайте всичко 
по няколко пъти. 

ПОГЛЕЗЕТЕ СЕ Имунитетът ви е 
слаб, уморени сте. Налага се малко да 

намалите темпото и да се погрижите за 
себе си. Трябват ви много сън, хубава хра-
на и повече разходка на чист въздух. Съ-
ветвам ви да стартирате възстановител-
на програма от 25-и до 27-и включително. 

В КРАЯ НА МЕСЕЦА, с навлизането 
на Сатурн във Везни на 29-и, в живо-

та ви навлизат и много задачи за отхвър-
ляне. Много е важно да се грижите за фи-
зическото си здраве и редовно да си почи-
вате, защото Сатурн има навика да прави 
заболяванията хронични. Бъдете особено 
внимателни с пикочно-половата система, 
кръста и с простатата. 

Много от вас 
ще сключат брак
Много Везни ще „пораснат“, ще укрепнат 

емоционално, ще се научат на самостоя-

телност и партньорство. Много от вас 

ще се решат да встъпят в брачни отно-

шения през следващите 2–3 години. Това 

ще бъде наистина разумен ход от ваша 

страна, защото принципно Везните успя-

ват да разгърнат спокойно своите спо-

собности, когато живеят в партньорски 

отношения. Пък и през тези решаващи го-

дини ще бъде добре да имате близък човек 

до себе си, който да ви помага в израст-

ването. Някои от вас вече сигурно са за-

почнали да усещат, че навлизат в нов, по-

различен етап от живота си. Не бързайте 

да драматизирате трудностите, смене-

те само ъгъла, от който гледате дейст-

вителността.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ    

 На 3-ти и 4-ти не се натоварвайте из-

лишно с работа и заобикаляйте умело кон-

фликтните ситуации, за да не съжалява-

те после.

 От 5-и до 18-и навлизате в много си-

лен период. Меркурий, покровителят на ко-

муникацията и пътуванията, навлиза във 

Везни на 10-и, а Венера – вашата плане-

та управител – навлиза във вашия знак 

на 15-и.

 След 23-ти намалете темпото, погри-

жете се за себе си, поглезете се. 

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“
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„ТАМПЛИЕРЪТ“

В началото на второто хилядолетие Европа е в плен 
на една мечта – освобождаването на Светите земи. 
Папа Урбан отправя пламенен апел към всички хрис-
тияни да се отправят към Йерусалим, за да освобо-
дят гроба Господен от неверниците. Хиляди приемат 
кръста, поставено е началото на епоса, наречен Пър-
ви кръстоносен поход.
Двама млади франкски рицари, Юг дьо Пайен и Го-
дфроа дьо Сент Омер, потеглят под знамената на 
тулузкия граф. Съдено е след тежкия и кървав път, 
дългите обсади, предателствата и отчаянието тък-
мо те двамата да основат най-прочутия рицарски 
орден – орден с невероятна съдба, обгърнат в мисте-

рии, чиято история вълнува човечеството до наши 
дни. 
Каква е тайната мисия, която тласка Юг дьо Пайен 
напред? Каква е загадката, която ще съхраняват за-
напред рицарите от Ордена на Храма? Хрониката, 
написана от Елеонор, сестрата на Юг дьо Пайен, съ-
провождала брат си, разкрива тайни и заговори око-
ло епичния поход към Светите земи. Загадъчна фигу-
ра преследва рицарите на Храма още от началото на 
похода – заплахите са последвани от убийства. Още 
някой се е добрал до тайните сведения, с които раз-
полагат бъдещите тамплиери, а краят на кървавата 
надпревара ще настъпи под стените на Йерусалим.

Търсете на книжния пазар от издателство „Еднорог“
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ПЕРИОД ЗА САМОАНАЛИЗ И РАВ-

НОСМЕТКА До 23-ти, когато Слън-
цето ще навлезе във вашия знак, се нуж-
даете от... потапяне в себе си. Всички са 
чували за умението ви да се самовъзста-
новявате и след най-тежки житейски уда-
ри. Така ще бъде и този път. Преди да 
настъпи рожденият ви ден, символично ще 
трябва да сте се разделили със стария си 
начин на мислене и с някои свои стари 
модели на поведение. Освободете се ста-
рото без никакво съжаление и сантимент, 
за да можете да продължите напред. На-
правете си пълен самоанализ, не се опит-
вайте нищо да скриете от себе си. Целе-
насочено се постарайте да извадите на 
светло всички свои неуспехи, обиди и по-
ражения и помислете защо съдбата ви ги 
е изпратила. Намерете сили да си прости-
те грешките и ги оставете да потънат 
в миналото. Непременно обаче си вземете 
поука от тях, от всичко, което сте пре-
живели през последната година. Не забра-
вяйте да се сетите и за победите, успе-
хите и за всичко хубаво, което ви се е 
случило. Това е също много важно. 

НЕ ОТЛАГАЙТЕ НИЩО Периодът 
от 1-ви до 23-ти е подходящ за до-

вършване на вече започнати дела. Не ос-
тавяйте нищо за края на месеца. В случай 
че е невъзможно да завършите нещо в 
този срок, поне отхвърлете по-голямата 
част от работата. Но не започвайте 
нищо ново. Не предприемайте и смяна на 
работата! Насочете всичките си усилия 
към затвърждаване на сегашните си пози-
ции и се опитайте да изпълните всички 
поети от вас ангажименти. 

ЕДНО ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЕ! ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТАЙНИ НЕДО-

БРОЖЕЛАТЕЛИ! През целия период от 
1-ви до 23-ти сте уязвими в това отно-

шение. За вас няма да е трудно да се до-
сетите кои са точно тези хора, защото 
сте почти пророк, когато се налага да 
отгатвате такива неща. Действайте 
предпазливо спрямо тези хора, защото е 
твърде възможно да ви сервират изненада, 
която не сте успели да предвидите.

НЕ ХАРЧЕТЕ НЕРАЗУМНО на 6-и и 
7-и. Не се договаряйте за нищо, зася-

гащо вашите финанси. 
МОЩЕН ЕНЕРГИЕН ДЕН за всички 
Скорпиони е 24-ти. Всъщност още 

на 23-и много нови неща се раздвижват 
около вас. Това е ден на поличби. Много 
внимателно наблюдавайте какво ви се 
случва и се възползвайте от ситуацията, 
защото настъпва вашето време и трябва 
да действате по-енергично. Слънцето вече 
е навлязло в Скорпион и оттам ви дава 
своята животворна енергия. Това раздви-
жване идва като компенсация за целия по-
напрегнат и по-особен период в началото 
на месеца. Внезапно ви се открива въз-
можност да заемете печеливш ръководен 
пост, печелите симпатията на някого, 
който има пари, влияние и може да ви по-
могне да напреднете в кариерата. Самите 
вие придобивате увереност и успявате да 
докажете, че можете и сами да управля-
вате живота си, без да изпадате повече 
в материални зависимости. 

НЯКОЙ ВИ ЗАВИЖДА Това, което 
е стартирало на 23-ти и 24-ти в жи-

вота ви, ще се доразвие, легализира и уза-
кони на 28-и и особено на 29-и. На 29-и все 
пак бъдете готови да посрещнете и нечия 
недобронамереност (и даже завист!), но я 
обезоръжете с неутрално поведение. 

ПОБЕДЕН ФИНАЛ НА МЕСЕЦА На 
30-и и 31-ви завършвате победно един 

интересен месец, който трасира дълъг пе-
риод от вашия живот занапред. 

Без шум и показност! 
През този месец разчитайте на голям 

енергиен потенциал, защото Марс – пла-

нетата на активността и действието – 

се намира в хармоничния ви знак Рак от 

1-ви до 16-и. Препоръчително е обаче да 

използвате тази енергия по-незабележи-

мо, така да се каже. Не бъдете показни и 

шумни! Тази тактика ще ви спаси, кога-

то попаднете в сложни ситуации – особе-

но ако сте на ръководен пост или ръково-

дите самостоятелен бизнес. Ключовата 

дума за Скорпионите през този месец е 

„интуиция“. Всичко проверявайте чрез нея, 

преди да действате. Не действайте при-

бързано, нито пък по вече установени ша-

блони или по инерция. Преценявайте инди-

видуално всеки случай поотделно. Чудесна 

възможност ще имате да спазите всички 

тези съвети на 1-ви и на 2-ри, когато ще 

се справите отлично с една трудна ситу-

ация. През тези два дни сте в много бла-

гоприятна позиция и ще постигнете до-

бри резултати от всичко, с което се зах-

ванете.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ 

 6-и, 7-и, 12-и и 13-и са неблагоприятни 

дни за Скорпионите. Не насрочвайте нищо 

важно за тези дати!

 23-ти, 24-ти, 28-и и 29-и са най-силни-

те ви дни през октомври. Тогава ще ви се 

удадат възможности решително да про-

мените живота си към по-добро.

 От 1-ви до 23-ти се пазете от прикри-

ти недоброжелатели! Много сте уязви-

ми от тях. 

 На 12-и и 13-и не се влияйте и не се ув-

личайте от нечии чужди амбиции. Някой 

ще се опита да ви впрегне да вършите 

неговата работа.

НОВО ОТ INDESIT

HOTPOINT-ARISTON CARE TECHNOLOGY – 
НОВАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ДРЕХИ 

Новата гама перални, перални със сушилня и сушилни машини 
Aqualtis на Hotpoint-Ariston вече може да се намери и на българския 
пазар. Hotpoint-Ariston разви нова технология Care Technology, която 
пази дрехи от всякакви материи (дори и най-деликатните тъка-
ни) по време на пране. Освен това технологията оптимизира по-
треблението на вода и електроенергия, като контролира меха-
ничното действие в зависимост от количеството и вида на пра-
нето. 
Новата серия Aqualtis разполага с обновено решение за изпирането 
на вълна, памук, синтетични и всякакви други материи, които 
биха намерили приложение във всеки дом. 
Пералните и пералните със сушилня са снабдени със система с 
електронни датчици, които разпознават количеството и вида 

на тъканите. По този начин те контролират нивото на пода-
ваната вода в барабана, като намаляват консумацията є до 30%. 
При новите сушилни сензорната система предлага 5 нива на су-
шене и редуцира потреблението на електроенергия. Достатъч-
но е да се избере желаната степен на влажност и електронните 
сензори започват да следят остатъчната влага в дрехите, като 
автоматично спират процеса при достигане на зададеното ниво.  
Интересно нововъведение е интегрираният титаниев нагрева-
тел на пералнята при високия клас перални Aqualtis. Той създава 
парни молекули, които изпълват барабана и проникват в тъкани-
те. Програмата „Освежаване чрез пара“ може да освежи дрехите в 
рамките на 10 мин. Тя е особено ефективна за премахване на непри-
ятни миризми (от тютюн например). „Хигиенизиране чрез пара“ е 
опция към всяка от програмите, която помага за премахването на 
99% от бактериите, дори и при задаването на по-ниски темпера-
тури на пране и без допълнителното използване на препарати. 
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НЯМА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ УДО-

ВЛЕТВОРЕНИ нито в работата, 
нито в любовта и тази тенденция ще се 
задържи до 15-и. Трудно ще вървят всички 
колективни дейности – ако членувате в 
партии, обществени организации или асо-
циации, трябва да сте внимателни в об-
щуването. Звездите не са благоразположе-
ни към Стрелците. От 1-ви до 12-и ще се 
наложи да действате във враждебна среда. 
Меркурий, който отговаря за обмяната на 
информация и за общуването, се намира в 
Дева – знак, който не е хармоничен с ва-
шия. Самите вие ще сте дребнави, спри-
хави и избухливи. 

ПРИЯТЕЛИ СЕ ОБРЪЩАТ СРЕЩУ 

ВАС От 1-ви до 10-и преценявайте до-

бре на кого какво казвате. Доскорошни 

ваши приятели внезапно се обръщат сре-

щу вас. Спокойно, това няма да е по ваша 

вина. 
НЕ СТЕ ВЪВ ФОРМА на 1-ви и 2-ри – 
нито за работа, нито за учене. През 

тези дни ще изпъкват лошите черти на 
характера ви. Опитайте се да ги прикри-

ете. 
НАПРЕГНАТ ЛЮБОВЕН ЖИВОТ 
Ще трябва някак да издържите ка-

призите на любимия човек. От 1-ви до 15-и 
в личния ви живот цари дисхармония, ко-
ето много ще ви натоварва. Най-много 
внимавайте на 8-и и 9-и, когато има опас-
ност от внезапни ожесточени скандали и 
раздели. Дори невинно изпусната от вас 
дума може да вбеси интимния ви парт-
ньор. Проблемите няма да са непреодоли-
ми, но не трябва да се задълбочавате в 
досадни анализи или злостни натяквания. 
Бъдете внимателни с любимия човек и на 
14-и и 15-и, когато е вероятен повторен 
взрив от неразбирателство помежду ви.

ИЗПИТВАТЕ ОБЛЕКЧЕНИЕ на 12-и 
и 13-и, когато в главата ви се офор-

мят намерения да се преместите да рабо-
тите или да живеете на ново, по-добро 
място. Срещате човек, който ви подкре-
пя и след време ще ви помогне в осъщест-
вяването на желанията ви. 

МАРС ВЛИЗА В ЛЪВ след 16-и и си-
туацията около вас видимо започва 

да се подобрява. Започвате да работите 
по-добре в екип. Намеренията ви вече 
няма да намират отпор, дори ще успеете 
да намирате, хора, които ви подкрепят. 
Постепенно започвате да си връщате 
формата и успявате на отхвърлите поиз-
оставената работа. 

НОВОЛУНИЕТО на 18-и ще ви донесе 
поне една приятна изненада. Ваше съ-

кровено желание ненадейно ще се сбъдне. 
Започвате съвместна инициатива с прия-
тели, която се очертава като успешна. 
Най-сетне идва и време за любов. За ня-
кои от вас се появява и нова любов. 

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО И ПУБЛИЧ-

НИТЕ ИЗЯВИ след 23-ти. Имате нуж-
да от малко усамотение, за да си напра-
вите анализ и равносметка. Съветвам ви 
да се заемете с това на 28-и и 29-и. Тога-
ва се пазете от сплетни, клевети и недо-
разумения. Не си позволявайте да комен-
тирате и критикувате другите. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ след 23-ти. Не яжте маз-
ни и солени храни, защото те могат да 
предизвикат хипертонични кризи, както 
и спазми в жлъчката и проблеми с чер-
ния дроб. Имунитетът ви е слаб, чувст-
вате се уморени, обаждат се хронични 
болежки.

ХУБАВА ВЕСТ на 30-и вечерта ви 
вади от застоя и унинието. Ако е 

предложение за работа или ново обучение, 
веднага го приемете. На 31-ви (нищо че де-
нят е почивен) се стегнете и действайте 
по новото предложение. 

Късмет от Юпитер
На 13-и вашата управляваща планета 

Юпитер тръгва от ретроградна в ди-

ректна посока. Точно това събужда късме-

та ви, прави ви по-уверени и смели. Започ-

вате да привличате пари и власт. Съвет-

вам ви да приемате всичко, което ви се 

предложи на тази дата, защото няма да 

ви поканят втори път. Ако сте студент, 

сега е моментът да потърсите нови въз-

можности за специализации. Набележете 

бъдещите си цели, пожелайте си нещо ху-

баво в бъдеще време. Направете го от ця-

лото си сърце и бъдете уверени, че то ще 

ви се случи след време. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 От 1-ви до 10-и общуването ви ще е 

трудно. Не избухвайте без причина.

 На 8-и, 9-и, 14-е и 15-и бъдете по-внима-

телни в отношението си към интимния 

партньор, защото са вероятни внезапни 

раздели. 

 След 23-ти намалете срещите и теж-

ката работа, направете равносметка на 

свършеното.

 На 20-и има вероятност да срещнете 

човек, в когото да се влюбите, ако не сте 

обвързани.

„БАВНАТА СМЪРТ НА ЛУСИАНА Б.“
В състояние ли е перверзното и изтънчено въображение на един убиец така да подреди неща-
та, че поредица от смъртни случаи в обкръжението на привлекателна млада дама да изглеж-
да като низ от трагични съвпадения? 
А възможно ли е злата съдба да се е настървила срещу нея и гузната є съвест да я насочва 
да търси вината в грешна посока? Как разгадаваме знаците от действителността и има ли 
отмъщението справедливи пропорции?
Докторът по логика Гийермо Мартинес („Убийства в Оксфорд“) е създал вълнуващо четиво, 
в което убеждението, че писменото слово има силата да променя съдбите ни, се преплита с 
парадоксите на случайността, криминалната интрига и нетрадиционното виждане за ети-
ката и любовта. 

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“
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БЪДЕТЕ НАЩРЕК Месецът няма да 
е особено лек и приятен за вас. През 

цялото време трябва да сте с изострено 
внимание. Преценявайте много прецизно 
всеки свой следващ ход. Предстоят ви 
трудни изпитания както в работата, 
така и в любовта. От това, дали ще ре-
агирате адекватно сега, зависи как ще 
протекат следващите месеци за вас. Мно-
го трябва да внимавате в работата, за-
щото ще ви наблюдават под лупа. Всяко 
ваше забавяне и разсейване ще ви бъдат 
натяквани. Първи отивайте на работа и 
последни си тръгвайте. Не говорете и не 
споделяйте нищо излишно. Опитайте се 
да ограничите и приятелските отношения 
на работното място –те ви правят мно-
го уязвими. А за любовна връзка на работ-
ното място дори не си и помисляйте. 

ТРУДНИ ОТНОШЕНИЯ С ШЕФО-

ВЕТЕ и авторитетните личности, а 
за някои от вас и с родители (най-веро-
ятно с баща или със съпруг) се очертават 
за Козирозите. Като капак вие сега сте 
по-амбициозни от всякога. Ако искате да 

се утвърдите на работното си място, ре-
цептата ви за успех през този месец е 
дисциплина плюс акуратност. Освен това 
не давайте на никого никаква информация 
за личния си живот, защото ще бъде из-
ползвана срещу вас. Стриктно спазвайте 
закона, защото, ако не го правите, зако-
нът ще ви накаже. Съветът ми да спаз-
вате дисциплина и да бъдете точни ще се 
отнася за две години и половина напред, 
но през този месец бъдете внимателни 
най-вече на 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 30 и 31 
октомври. 

ПРИЯТНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ 

В ДАТИ На 1-ви и 2-ри сте относи-
телно спокойни, но от събота на обяд се 
обаждат проблеми и тревоги, които ще 
се засилят в неделя на 4-ти, по пълнолуни-
ето в Овен. Неделята ще е много неприя-
тен ден, ако решите да обръщате внима-
ние на всички забележки и провокации към 
вас. Колкото по-безучастни сте, толкова 
по-малко нерви ще изхабите. На 5-и очак-
вайте първите трудности и борба за кон-
куренция в работата. От 1-ви до 16-и 
Марс се намира в нехармоничния ви Рак и 
допълнително нажежава ситуацията. Бъде-
те готови за откритите атаки на конку-
рентите си. Тази тенденция ще отшуми 

след 16-и, когато Марс ще се премести в 
знака Лъв и нивото на агресивност около 
вас ще спадне. 

ДОБРИ ДНИ На 5-и вечерта можете 
малко да си отдъхнете. Идват добри 

новини, любимите ви хора са добронамере-
ни към вас. На 6-и 7-и с лекота преодоля-
вате служебни проблеми, получавате добри 
пари или пък подписвате постоянен тру-
дов договор на добра заплата. 
Постарайте се да вместите всичките си 
пътувания и срещи за сключване на до-
говори за работа и за покупко-продажби 
през периода от 1-ви до 10-и. Успешни дни 
за вас са също 15-и, 16-и и 17-и до обяд, ко-
гато успявате наистина да покажете на 
околните вашите знания, умения и ра-
ботоспособност. Продуктивни и успешни 
сте също на 23-ти и 24-ти. 

ВЕНЕРА ВЪВ ВЕЗНИ ВИ НОСИ ПРО-

БЛЕМИ В ЛЮБОВТА След 15-и Вене-
ра се премества в труден за вас знак – 
Везни, и започват проблемите ви в любо-
вта. Не се опитвайте да започвате нови 
връзки – ще бъдат проблемни. Изчакайте 
поне до 8 ноември. На 17-и и особено на 
18-и, когато е новолунието във Везни, сте 
най-уязвими в личните отношения. Бъдете 
деликатни с интимния си партньор и въ-
обще с партньорите си. 

В КРАЯ НА ТОЗИ МЕСЕЦ, на 29-и ве-
черта, ключовата за вас планета Са-

турн се премества от Дева във Везни и 
ще стои там през следващите две години 
и половина. Везните не са ви хармоничен 
знак и точно това ще ви донесе трудни 
отношения с началници, родители и авто-
ритетни личности. Ще имате проблеми в 
семейния живот и любовта, както и със 
закона. 

Сатурн ще ви помага
Добрата новина е, че ще успеете да се 

справите с предизвикателствата на звез-

дите благодарение на своята управляваща 

планета Сатурн, която символизира зако-

на, реда и дисциплината. Принципно вие 

нямате проблеми нито с реда, нито с дис-

циплината. Вашата организираност е по-

словична.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ   
 5-и вечерта, 6-и и 7-и са успешни дни 

за Козирозите. Върви ви в любовта и ра-

ботата, получавате добри пари, утвърж-

давате се.

 На 3-ти, 4-ти, 5-и, 10-и, 11-и, 16-и, 17-и, 
18-и, 30-и и 31-ви трябва да сте особено 

внимателни, ако си имате взимане-даване 

със закона. Бъдете дисциплинирани както 

в работата, така и в личния живот.

 След 29-ти ставате още по-отговор-

ни в работата и към семейните си задъл-

жения. Тази тенденция е трайна и ще про-

дължи през следващите две години и по-

ловина. 

ВАЖНО ЕЛЕКТРОННО ПОСЛАНИЕ

SONY ПРЕВРЪЩА ИДЕИТЕ В РЕАЛНОСТ

Най-голямото в света изложение за потребителска електроника IFA 2009 
стана сцена за представянето на новото глобално послание на марката 
Sony – make.believe (произнася се: make dot believe).
Believe („вярвам“) носи силата на вдъхновението, а make („правя“, „произвеж-
дам“) изразява въплъщаването на това вдъхновение в продукти и прежи-
вявания за потребителите. Dot („точка“) е мястото, където двете се сре-
щат и където започва магията!
За първи път Sony представя послание, което ще се използва за всички дей-
ности на компанията в областта на развлечението и потребителската 
електроника в световен мащаб. Символ на творческия и новаторски дух на 
Sony, make.believe ще обедини електрониката, игрите, филмите, музиката, 
мобилните телефони и мрежовите услуги.
„В процеса на трансформация на Sony и на интегриране на най-доброто в 
електрониката, развлечението и технологията в домовете на нашите по-

требители значението на всеобхватен и единен имидж на марката е по-го-
лямо отвсякога – каза сър Хауърд Стрингър, президент и главен изпълните-
лен директор на Sony Corporation. – Освен че ще стимулира новаторския дух 
на служителите и продуктите ни, make.believe ще ни отличи от конкурен-
тите и ще вдъхнови потребителите по света да се обградят изцяло с мар-
ката Sony.“
В духа на make.believe Sony ще въведе 3D в дома през 2010 г. и ще превърне все-
кидневната в център на домашното развлечение с вълнуващи, изключител-
ни триизмерни форми. Потребителите ще станат свидетели и на въвеж-
дането на онлайн видеодаунлоуд чрез PlayStation Network на основните евро-
пейски пазари.
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ОПТИМИЗЪМ, КЪСМЕТ И СБЪДНА-

ТИ ОЧАКВАНИЯ Обстоятелствата 
са благоприятни да се чувствате пер-
фектно, стига да сте достатъчно после-
дователни в реализиране на намеренията 
си. Месецът обещава раздвижване в сфера-
та на контактите (особено тези, свърза-
ни с чужденци или българи, отдавна живе-
ещи в чужбина). Бързо и лесно уреждате 
визи, намирате билети на изгодна цена и 
ето ви вече граждани на света, откъснали 
се от досадното ежедневие. Възползвайте 

се от всяка една възможност да разшири-
те хоризонта си, да натрупате нови зна-
ния и умения. Усъвършенствайте себе си. 
Ако имате две опции за обучението си, из-
берете тази, която е в чужбина или е 
свързана с изучаване на чужди езици. 

 
ПОЛЗОТВОРНО ОБЩУВАНЕ И ПО-

ЛЕТ НА МИСЪЛТА От 1-ви до 23-ти 
ще завързвате интересни контакти, ще 
ви хрумнат нови идеи и ще ви се отвори 
ново поле за изява. За Водолея е много ва-
жно да се занимава с различни интелекту-
ални дейност, постоянно да се образова и 
да си позволява полет на мисълта и на 
мечтите. Вие живеете в света на мечти-
те и благодарение на хора като вас, кои-
то смело мечтаят и след това още по-
смело реализират замисленото, има про-
грес. Точно такъв душевен комфорт и по-
лет на мисълта ще ви предостави пери-
одът от 1-ви до 23-ти. През този месец 
ще печелите конкурси и с лекота ще взи-
мате изпити. След 10-и до 28-и мисълта ви 
ще тече особено гладко и вдъхновено, ще 
бъдете уверени в онова, което казвате. 
Време е вече да завършите първото си 
висше образование (ако сте го започнали) 
и да се оглеждате за записване на подхо-
дящо второ или за интересна специализа-
ция в чужбина. Около пълнолунието на 
3-ти и 4-ти ще имате срещи с интересни 
хора, които ще ви дадат импулс и вдъх-
новение. 

 
ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ ви изне-
надват на 6-и и 7-и. Не им обръщайте 

особено внимание, много скоро ще намери-
те нужните пари. Само не взимайте голе-
ми заеми сега, защото ще изпаднете в 
трудна зависимост. 

 
ПОЛЗОТВОРНИ ДНИ ЗА РАБОТА, 

УЧЕНЕ, СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ са 
9-и и 10-и. Но не и за любовните ви отно-
шения. Внимавайте особено на 9-и, когато 
има опасност от избухване на непредвиден 
скандал. Възможно е дори да загубите чо-
века, на когото държите. Опитайте се да 
пазите поведение до 15-и. След тази дата 
Венера, планетата на любовта, навлиза в 
хармоничния ви знак Везни и вече ви по-
тръгва и в любовта. На 12-и и 13-и обаче 
също ви предстоят някои недоразумения с 
любимите ви хора. Особено на 13-и, когато 
е възможно силно охлаждане на отношени-
ята ви с интимния партньор. 

 
СТАБИЛЕН И КЪСМЕТЛИЙСКИ ПЕ-

РИОД ви очаква след 13-и. Около но-
волунието във Везни на 17-и и 18-и стар-
тирате нов етап от живота си. Период-
ът е изключително благоприятен за пла-
ниране и осъществяване на нещо ново. За-
лага се началото на нов цикъл. Внимател-
но помислете в каква насока да канализи-
рате усилията си. 

 
БЪДЕТЕ ПО-ПРЕДПАЗЛИВИ Внима-
вайте да не попаднете под чуждо 

влияние или манипулация на 19-и и 20-и. Не 
се претоварвайте, вероятни са нервни 
сривове. Наспивайте се и избягвайте всич-
ки дразнители. 

 
УМОРЕНИ И НЕРВНИ СТЕ След 23-
ти Слънцето навлиза в нехармоничния 

ви Скорпион и започвате да се чувствате 

уморени и на моменти раздразнителни. 

Непременно си починете на 24-ти и 25-и, 
независимо колко работа ви чака. Така ще 

съберете сили за следващите много успеш-

ни за вас дни – 26, 27 и 28 октомври. 

Късмет зад граница
През този месец късметът ви не е в Бъл-

гария. От чужбина ще се появи и вашата 

нова любов, което е най-вероятно да се 

случи след 15-и. През целия месец е бла-

гоприятно да разширявате познанията 

си по чужди езици. Запознаването сега с 

чужди религии и култури ще ви даде силен 

енергиен тласък и идеи, как точно да про-

дължите развитието си в бъдеще. Пери-

одът е благоприятен за посещение на се-

минари, конференции и рекламни изложе-

ния. Отлични дни за рекламни инициати-

ви са 8, 9, 17 и 18 октомври. Време е да 

се отправите на отдавна планирано пъ-

тешествие в чужбина. Много е важно, ма-

кар и за малко, да смените обстановката 

и обкръжението.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ     
 На 9-и и 13-и внимавайте много – има 

опасност да се влошат отношенията ви с 

любимия човек.

 От 10-и до 28-и периодът е подходящ 

за установяване на нови контакти, взима-

не на изпити и уреждане на документи.

 От 26-и до 28-и финализирате успешно 

намеренията си.

ТРИ НОВИ ФРЕНСКИ МАРКИ ЗА ДЕЦА

За първи път тази година в България ще бъдат представени новите колек-
ции за сезон есен/зима 2009–2010 г. на известните със своята артистичност 
и елегантност френски марки за детска мода 3 Pommes, Jean Bourget и Absorba, 
собственост на френския гигант Groupe Zannier. От началото на октомври 
най-нетърпеливите родители ще могат да разгледат колекциите в интер-
нет и да направят онлайн поръчка на адрес  www.brandissimo.bg.  
Магазинът Brandissimo, в който ще бъдат представени закачливите дрехи 
от новите колекции на трите марки, ще отвори врати през ноември в нов 
търговски център на бул. „България“. Амбицията на един от най-големи-
те магазини за детски дрехи от Франция Brandissimo е той да се превърне в 
специална територия за мода за малчуганите, съобразена с най-новите све-
товни тенденции.
Колекциите на 3 Pommes, Jean Bourget и Absorba включват модели в линии за 
спортно-елегантен и всекидневен стил, както и дрехи за специални поводи 

и празници за деца от 2- до 
14-годишна възраст. Всич-
ки модели от сезонната ко-
лекция съчетават модерен 
дизайн и високо качество и 
са произведени от естест-
вени и меки материи. От-
личителна черта на моде-
лите са многобройните де-
коративни детайли, функционалният дизайн и елегантният и артисти-
чен стил. Отделните линии и теми на всяка марка позволяват елегантни 
комбинации и компактно и бързо формиране на детския гардероб за есенно-
зимния сезон.
В магазин Brandissimo, както и в онлайн магазина www.brandissimo.bg ще се 
предлагат още детски обувки, козметика, пижами и бельо на италианска-
та марка Chicco в продуктовата гама на марката за деца над 2 години.

МОДА ЗА ДЕЦА JEAN BOURGET
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ИНИЦИАТИВНИ И НАПОРИСТИ 

СТЕ Започвате месеца концентрирано 
и организирано. Имате енергия, но се 
стремете да я управлявате правилно. 
Марс се намира в Рак, също воден знак 
като вашия, и ви прави много инициатив-
ни и напористи. Интуицията ви е изо-
стрена и ще преценявате правилно как да 
действате в различните ситуации. 

ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ НА ДНЕ-

ВЕН РЕД Те ще изискват от вас бър-
зи решения. Ако някой ви дължи пари, оч-
аквайте сега да ви се издължи. Не допус-
кайте да бъдете въвлечени от интимния 
си партньор в сложни финансови отноше-
ния с трети човек. Може да ви прозвучи 
малко грубо, но в интерес на цялото се-
мейство е да не правите необмислени фи-
нансови маневри. Опитайте се да взимате 
самостоятелни решения в сферата на фи-
нансите, особено от 1-ви до 10-и, когато е 
много рисковано да теглите кредити, да 
взимате заеми от приятели или да става-
те поръчители за кредити, теглени от 
някого другиго. Ако много държите да на-
правите услуга на някого, изчакайте до 
28-и и тогава се дръжте отзивчиво, кога-
то е относително безопасно за вас да 

подписвате важни финансови документи. 
САНТИМЕНТАЛНИ И РОМАНТИЧ-

НИ сте на 1-ви и 2-ри. Бъдете макси-
мално отзивчиви към хора, които са ви 
помогнали в миналото и сега имат нужда 
от вашата помощ. 

НЯКОЙ ВИ ВРЪЩА ЗАЕМ Пълнолу-
нието на 4-ти ви носи приятни фи-

нансови новини. Пари, които някой ви дъл-
жи или които сте изработили в минало-
то, но не сте получили, ще ви бъдат из-
платени.

ИЗТОЩЕНИ СТЕ Ще усещате голям 
недостиг на сили на 8-и, 9-и, 15-и и 16-

и. Изнервени сте още от септемврийските 
неприятни събития. Стресът при вас може 
да се изрази като безпричинно безпокой-
ство, безсъние и системна невротичност. 
Постарайте се да ги преодолеете бързо. 

РОМАНТИЧЕН СЕМЕЕН УИКЕНД 
ви предстои на 12-и и 13-и. Препоръ-

чително е да сте сред роднини и близки. 
Ще се появят и интересни личности от 
противоположния пол на това събиране, но 
не си позволявайте лукса да флиртувате 
пред очите на любимия си човек. И без-
друго до 15-и новите романтични запознан-
ства ще се осъществяват трудно и ще 
бъдат повече проблемни, отколкото удо-
влетворяващи за вас. 

ЮПИТЕР ДАВА ТЛАСЪК НА КЪС-

МЕТА ВИ На 14-и вашата втора уп-
равляваща планета Юпитер се обръща в 
директна посока и дава тласък на късме-
та ви. Ще приемат предложението ви за 
един нов проект, някой ще ви направи из-
годно предложение за работа, а за много 
Риби се отваря нов път в чужбина. Съве-
тът ми е да приемате всичко сега! 

НЕ СЕ ПРЕУМОРЯВАЙТЕ на 21-ви и 
22-ри и не обръщайте внимание на 

чуждите сплетни. Фокусирайте се само 
върху най-належащите задачи, за да имате 

успех.
В ПРОДУКТИВЕН ТВОРЧЕСКИ ПЕ-

РИОД навлизате, когато  на 23-ти 
Слънцето навлезе в знака Скорпион. Трево-
гите ви се разсейват, появяват се спон-
сори и благодетели. Позволявате си смело 
да участвате в международни проекти, 
договори и споразумения. Връзките ви с 
чужбина ще бъдат много плодоносни. По-
търсете свои влиятелни приятели от 
чужбина на 26-и и 27-и. 

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА Сатурн, кой-
то до този момент ви „гледаше 

строго“ от знака на Девата, на 29-и ве-
черта напуска този знак и се премества 
във Везни. Отпада ви поне една грижа, ко-
ято ви е тежала през последните две го-
дини и половина. Освобождавате се от не-
чий неприятен контрол, от човек, склонен 
да ви обсипва с глупави напътствия и да 
недоволства от вас. 

ЧУВСТВО НА ЛЕКОТА ще усетите 
с пълна сила в края на месеца. Успеш-

ни дни за вас са 28-и и 29-и, когато Мер-
курий вече е навлязъл в Риби и ви на-
стройва делово. Сключвате изгоден дого-
вор и задействате отдавна замислян про-
ект. Пътуванията през тези дни също ще 
бъдат перспективни. П
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Сексуално 
привлекателни сте
от 1-ви до 16-и, докато Марс се намира в 

сензитивния и магнетичен Рак. Ако иска-

те, дори можете да спекулирате с чара си 

пред противоположния пол. Този, който е 

насреща ви, определено няма да има нищо 

против. Периодът е много благоприятен 

и за зачатие. То ще стане много бързо и 

лесно и ако смятате, че все още ви е рано 

за наследник, непременно вземете надежд-

ни предпазни мерки.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ    
 От 1-ви до 16-и периодът е благоприя-

тен за зачатие. Много сте привлекател-

ни и сексапилни.

 След 29-и се освобождавате от един 

мъчителен и голям проблем.

 От 1-ви до 10-и не ви съветвам да те-

глите кредити от банки, да взимате за-

еми от приятели и да ставате поръчите-

ли по кредити. 

 На 14-и вашата втора управляваща пла-

нета Юпитер (първата е Нептун) се об-

ръща в директна посока и дава тласък на 

късмета ви.

ИНИЦИАТИВА

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА „ЗЛАТНАТА КОЛЕСНИЦА 
НА ТРАКИТЕ“
Експозиция на уникална украса от тракийска колесница в 
Mall of Sofia, от 16 до 22 септември даде старт на съвместен 
проект на ОББ, сдружение „Културни проекти“ и община 
Нова Загора по нейното възстановяване. Оценката на наход-
ката, направена от Национален археологически институт 
и музей на БАН, възлиза на 250 000 лева. В началото на 2009 г. 
новозагорският археолог и експерт по тракийски колесници 
Веселин Игнатов направи изненадващо откритие – рентге-
нова снимка на ръждясал метален лист, запазен в хранили-
щето на Градския исторически музей, разкри под корозира-
лата повърхност уникална декоративна плоча, украсявала 
тракийска колесница двуколка, датираща от II век, проучена 
през 1976 г. при Дългата могила (до с. Караново) от тогаваш-
ния директор на музея в Нова Загора Митьо Кънчев. Аплика-

цията на антична кола е с размери 52 х 12 см и с дебелина от 
0,3 см. Тя е украсявала долната задна част (гърба на коша) на 
колесницата. Това е луксозна пътническа кола с меко окачва-
не, изключително оригинална и с конструкцията, и с украса-
та си, която се допълва от други апликации, сред които из-
пъкват още три – бюст на Херакъл и две глави на Горгона Ме-
дуза. Антична сграда, вероятно храм, украсява апликацията. 
Апликацията е без аналог в световната археология, дори без 
наличие на сплав, подобна на злато, в изработката є.
Сдружението и ОББ предвиждат пътуваща изложба „Златна-
та колесница на траките“ да обиколи България през 2010 г., пре-
ди макетът да заеме своето място в Историческия музей на 
Нова Загора или още по-добре – в един бъдещ център за популя-
ризиране и проучване на античната кола. Повече информация 
за проекта можете да намерите в уеб страницата на „Българ-
ски столици, твърдини и светини“ на адрес www.svetini-bg.net.

От ляво на дясно: Людмил Каравасилев 
– мениджър на отдел „Връзки с обществе-
ността“ в ОББ; Евгени Димитров от сдру-
жение „Културни проекти“; д-р Тодор Чоба-
нов – зам.-министър на културата; Николай 
Грозев – кмет на Нова Загора; Веселин Игна-
тов – археолог
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–4, както и 

19–31 октомври 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, хра-
нете се разделно.  Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати 
– тогава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако ис-
кате да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодове-
те ще се усвояват оптимално на 3, 4, 21, 22 и 31 октомври.  Кореноплодните (картофи, морко-
ви, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 23, 24 и 25 октомври.  Маз-
ни храни, както и различни видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 26 и 27 октомври. 

 Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 1, 2, 19, 20, 28, 29 и 

30 октомври.

4 октомври, 

9.10 ч., Луната 

е в ОВЕН 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Луната в Овен ще натовари много очите и главата ви. Не се натоварвайте с много рабо-
та, особено с такава, която изисква концентрация.  Прекалено пикантната и гореща храна 

днес ще ви прави много неспокойни и избухливи. Препоръчват се плодове, както и диетична изва-

ра и не много солени сирена. Ако преядете днес, ще станете неработоспособни! Избягвайте бър-
зото хапване на крак, отделете повече време за храненията и мислете какво слагате в уста-
та си.  На пълнолуние трябва да спазвате пост и въздържание. Не яжте месо, не пийте алкохол. 
Препоръчват се храни в свежо състояние – плодове и зеленчуци. Ако искате да отслабнете, минете 
само на плодови сокове и чай с мед. Избягвайте солените храни, които провокират задържането 
на излишни течности в организма.

5–18 октомври 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще 
ускорите отслабването, ако спортувате повече. 5, 12 и 13 октомври са препоръчителните дати 
за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 6, 7, 14 и 15 октомври са датите за скулпти-
ране на тялото с упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 10 и 11 октомври се препо-
ръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. 
Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между 
мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 8, 9, 16, 17 и 18 октомври са дни-
те за дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

18 октомври, 

8.33 ч., 

Луната е във 

ВЕЗНИ 

НОВОЛУНИЕ

 Денят е много подходящ за стопяване на излишните мазнини. За да подпомогнете този про-

цес, трябва да консумирате поне 50 г сурови ядки – орехи, лешници, бадеми или други. Салата от 

листни зеленчуци също ще активизира процеса. Избягвайте тестените храни!  Денят е ва-
жен за лечение и профилактика на пикочно-половата система. Ако страдате от бъбречни про-
блеми, препоръчвам ви да стартирате ново лечение с... билкови чайове. Дихателните упражне-
ния днес ще помогнат на организма да се освободи от токсините. На този ден се отслабва 
най-лесно – не го пропускайте!

 ЗА ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ Намислете си желания, свързани с усъвършенст-
ване на партньорството, любовта и брака. Ще успеете да хармонизирате връзката си и да 
внесете разбирателство в нея. Днес ще са успешни преговорите, както и подписването на 
договори.

 За да изчистите организма от токсини, добре е днес да гладувате. Пийте повече течности, 
за да подпомогнете процеса на детоксикация. Ако изберете по-лек вариант на диета, не яжте 
консервирани продукти. Откажете се и от вечерята.

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, съветвам ви 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 ОКТОМВРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
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– 1, 2, 10, 11, 28, 29, 30
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

19–27, както и 31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

5–9, както и 12–18 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

6, 7 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

6, 8, 9, 14, 15, 
16, 22, 24, 31

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 1, 2, 10, 11, 28, 29, 30 –

6, 7, 16–18, 
както и 21–25

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

12, 13 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 1, 2, 10, 11, 28, 29, 30 –

14–18 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

6, 7, 12, 13, 19, 
20, 26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.
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– 1, 2, 10, 11, 28, 29, 30
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1–4, 10, 11, 

както и 19–31
Датите са неподходящи за епилация.

5–9, както и 12–18 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

5–9, както и 12–18 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

6, 7, 12, 13 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.
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ет
на

, б
ра

да
ви

ци
 

и 
ле

ку
ва

не
 н

а 
ак

не
)

5–18 – –

Парна баня
– 1–4, както и 19-31 Има опасност да ви останат белези.

5–18 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

4, 5, 12, 13, 21, 22, 31 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

6, 7, 14, 15, 23, 24, 25 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1–4, както и 19–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 3, 21, 22 и 31 октомври, 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 19–31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–4, както и 19–31 – –

Оформяне 
и лакиране

6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 
20, 26, 27

– –

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 19–31 –

5–18 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 5–18 –

1–4, както и 19-31 – –

С
А

У
Н

А

5–18 – Ефектът ще е максимален на 5, 12 и 13 октомври.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

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 

удават много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща 

Луна. Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да 

поддържате дома си изряден, но поне по-голямата част от домакинска-

та работа ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 5–18 октомври.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 1, 

2, 10, 11, 28, 29 и 30 октомври. Това са т. нар. дни на водата. Всички замър-

сявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 8, 9, 16, 17, 18, 26 и 27 октом-

ври. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „об-

лачета“.

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 ОКТОМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 1, 2, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 28, 29 и 30 

октомври. 

Недвижими имоти, мебели: 6, 7, 10, 11, 23, 24 и 25 октомври.

Автомобил, мотор или колело: 3, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 20 и 31 октомври. 

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 3, 4, 5 и 31 октомври. 

Канцеларски материали и книги: 8, 9, 14 и 15 октомври.

Спортни стоки: 3, 4, 5, 12, 13, 21, 22 и 31 октомври.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 26 и 27 

октомври.

Обувки и дрехи: 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 октомври. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 12 и 13 октомври.

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, когато са лекували 

своите пациенти. За да не се обременявате с тях, оставете изчисления-

та на мен. Ето как стоят нещата с критичните дни за планови операции през 

ОКТОМВРИ 2009 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 4 ОКТОМВРИ (пълнолуние), както и на 18 ОКТОМВРИ (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

4, 5, 31
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
17, 18

6, 7 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 19, 20

8, 9 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 21, 22

10, 11 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 23, 24, 25

12, 13, 14 Сърце, слезка (далак) 26, 27

15, 16
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
1, 2, 3, 28, 29, 30

17, 18
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
4, 5, 31

19, 20 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 6, 7

21, 22 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 8, 9

23, 24, 25 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 10, 11

26, 27
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
12, 13, 14

1, 2, 3, 28, 29, 30 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 15, 16

* 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: 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 28, 29 и 30 октом-

ври. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 8, 9, 16, 17, 18, 26 и 27 октомври.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 10 и 11 октомври.
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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 из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря през периода 8–18 октом-

ври!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 3 до 7, както и от 23 до 25 ок-

томври. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 

4 ОКТОМВРИ (пълнолуние), както и на 18 ОКТОМВРИ (новолуние). Много 

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 октомври 2 октомври 3 октомври 4 октомври

14-и лунен ден (ЛД) (от 

17.43 ч.), както и 31.10 

(от 15.50 ч.) Много подхо-

дящи дни за започване на 

важна работа, за физиче-

ско натоварване, за рабо-

та с информационни из-

точници и свещени тек-

стове. Отваря се трето-

то око. Прочистете орга-

низма си.

15-и ЛД (от 18.04 ч.) 

Сънищата са ве-

рни и важат за ме-

сец напред. Лош ден 

за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се про-

буждат зли изкуше-

ния. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД (от 18.25 

ч.) Ден за постига-

не на вътрешна хар-

мония. Старайте 

се да вършите само 

добри дела.

17-и ЛД (от 

18.49 ч.) Под-

ходящ е за удо-

волствия, общу-

ване и физиче-

ски натоварва-

ния. И за брак по 

любов.

5 октомври 6 октомври 7 октомври 8 октомври 9 октомври 10 октомври 11 октомври

18-и ЛД (от 19.15 

ч.) Изгонете лоши-

те мисли. Прочисте-

те стомашно-чрев-

ния тракт – ден за 

гладуване.

19-и ЛД (от 19.46 

ч.) Запалете пове-

че свещи у дома, на-

правете анализ на 

постъпките си. Ще 

успеете да се от-

ървете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД (от 20.25 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 21.13 ч.) 

Много активен, творчески 

ден. Отличен е за започва-

не на нова работа, спорту-

ване и пътешествия.

22-ри ЛД (от 

22.12 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предай-

те на другиго свои-

те знания. Посетете 

астролог.

23-ти ЛД (от 23.19 

ч.) Този ден е сим-

вол на саможерт-

вата – простете 

на другите, разкай-

те се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

Датата 11 ок-

томври е про-

пусната поради 

астрономиче-

ски причини, не 

е грешка.

12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври 17 октомври 18 октомври

24-ти ЛД (от 0.33 

ч.) Активен, твор-

чески ден. Използ-

вайте го за укрепва-

не на духа и тялото. 

Ден за нов строеж.

25-и ЛД (от 1.49 

ч.) Всичко на този 

ден става с лекота, 

с вътрешен порив. 

Спонтанно могат 

да се появят те-

лепатия и ясновид-

ство. Днес не бър-

зайте!

26-и ЛД (от 3.05 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 4.19 ч.) Ден 

за прекратяване на кон-

такти с лоши хора. Почи-

вайте и медитирайте. Ще 

имате прозрения.

28-и ЛД (от 5.33 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съни-

щата са верни.

29-и ЛД (от 6.46 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват се 

пост и въздържание. 

Не планирайте и не 

започвайте нищо 

ново. Запалете 

свещ вкъщи и окаде-

те навсякъде.

1-ви ЛД (от 8.33 

ч.) Чист и све-

тъл ден. Припом-

нете си дет-

ството. Ще ви 

осенят творче-

ски идеи. Не за-

почвайте нищо 

ново. Посвете-

те този ден на 

всичко, което 

възвисява духа.

19 октомври 20 октомври 21 октомври 22 октомври 23 октомври 24 октомври 25 октомври

2-ри ЛД (от 9.11 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Дните са подходящи 

за нови начинания.

3-ти ЛД (от 10.21 

ч.) Енергетиката 

на този ден изис-

ква да сте актив-

ни. Пасивността е 

противопоказна и 

опасна.

4-ти ЛД (от 11.26 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома 

и семейството си. 

Колективната рабо-

та няма да ви спори.

5-и ЛД (от 12.24 ч.) Дело-

ви ден. Подходящ е за пъ-

тувания и за планиране на 

генерални промени. Рабо-

тете концентрирано. Не 

преяждайте. Целеполага-

нето ще е успешно.

6-и ЛД (от 13.14 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ е 

за подмладяващи коз-

метични процедури. 

Ден за гадаене и про-

рочества.

7-и ЛД (от 13.55 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се же-

лания.

8-и ЛД (от 

13.29 ч.) Сега се 

активират фи-

ните и неулови-

ми енергии в ор-

ганизма. Добре е 

да се гладува, за 

да се прочисти 

тялото.

26 октомври 27 октомври 28 октомври 29 октомври 30 октомври 31 октомври

9-и ЛД (от 13.58 

ч.) Не е успешен. 

Склонни сте към за-

блуждения и самоиз-

мами. Добре е да да-

дете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД (от 14.22 

ч.) Не планирайте 

нищо важно. Изкъ-

пете се с гореща 

вода. Медитирайте.

11-и ЛД (от 14.45 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 15. ч.) Дава 

се милостиня. Молитви-

те се чуват. Подходящ е 

за взимане на важни ре-

шения.

13-и ЛД (от 15.27 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

вижте 1 октомври
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

„Игра на пари“. Оварит. Уилис (Брус). Зодия. „Тату“. „Давид“. Еолит. Аетос. „На М.“ Шола. Искра. Канопус. „На лов“. Нар. Ас. „То“. Облак. Мидил. Но. „Арал“. Откос. 

Кал. Корт. „Иде“. Ваза. Налче. Екс. Ер. Гел. Акут. Табун. Секс. Еак. Памид. Мас. Локум. Фагот. Новотел. „Те“. Роле. Одета. Ироним. Долама. Елек. Вама. 

ОТВЕСНО:

Игуана. Битка. Ешафод. Риванол. Козел. Мало (Ектор). Малимо. Анорак. Тигел. Нид. Пакост. Стадо. Фас. Шу (Елизабет). Том. Еос. Ум. „Да“. Мазол. Нане. Ролан (Ро-

мен). Соте. Миди. Вал. Итил. ЕЛО. „Зоя“. Со. Котик. Аквамарин. Аскер. Гатер. Сир. Дарк (Мирей). Улов. Ратан. Дакел. Уем. „На“. Сито. Атила. Чета. Тим. Тусирол. 

Леер. Клема.
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