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1 ноември – троен празник
ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ Ако сте забравили науче-

ното в училище, ще ви припомня кои са будителите. На първо 

място – Паисий Хилен-

дарски, авторът на „Ис-

тория славянобългар-

ска“, а после: Иван Ва-

зов, Григорий Цамблак, 

Константин Костенеч-

ки, Владислав Граматик, 

Матей Граматик, све-

ти Иван Рилски, Неофит 

Бозвели, братята Дими-

тър и Константин Ми-

ладинови, Георги Раков-

ски, Васил Левски, Хрис-

то Ботев, Стефан Кара-

джа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов. Освен Па-

исий още някои от ликовете на тези просвещенци и революционери 

украсяват български банкноти.  Помислете кои са за домашно. 

НА 1 НОЕМВРИ 1993 г. влиза в сила договора от Маастрихт, 

с който се създава Европейският съюз. Впрочем Маастрихт 

е чудесен университетски град в Холандия.

На 1 ноември се празнува и КАТОЛИЧЕСКИЯТ ПРАЗНИК ВСИ 

СВЕТИИ.

Хелоуин всъщност 
е Вси светии
През V в. пр. Хр.в келтска Ирландия ля-

тото е свършвало официално на 31 ок-

томври. Според келтите по това време 

всички закони на пространството и вре-

мето спират да действат и позволяват 

на духовете на мъртвите да се смесят 

с живите. Хората обаче не позволяват 

на духовете да се вселят в телата им 

и затова вечерта на 31 октомври сре-

щу 1 ноември гасят огньовете пред до-

мовете си, за да изглеждат къщите им 

студени и неуютни. Преобличат се като 

вампири и шумно обикалят от къща на 

къща, за да изплашат призраците, които 

искат да обладаят телата им. Обичаят 

да се издълбава тиква с очи, уста и нос  

идва от ирландската култура. Празни-

кът Вси светии е пренесен в Съедине-

ните щати през 1840 г. От няколко го-

дини се правят плахи опити за отбеляз-

ването на Вси светии и в България.

Името на ноември
произлиза от латинското novem – девет. Старото славянско име 

на ноември е груден, тъй като през този месец земята се сковава-

ла от студ и става на грудки (буци). Прабългарите наричали този 

месец елнем.

Архангеловден
На 8 ноември празнуват 

всички с имена Ангел и Ми-

хаил. Денят на св. Архангел 

Михаил – военачалника на 

цялото небесно войнство 

ангели и архангели – е вто-

рият по значимост след Ди-

митровден църковен праз-

ник през есента. Светецът 

символизира тържеството 

на доброто, светлината и 

справедливостта. И още важни дати
 Преди 20 години на 9 ноември пада Берлинската 

стена. Ден след това епохално събитие у нас е сва-

лен от власт Тодор Живков. Двадесет години преход... 

 На 14 ноември празнуваме Коледни заговезни и 

от 15-и започват коледните пости. И така, денят 

вече е 10 часа, а нощта – цели 14! На помощ идват 

все повече свещи и аромати вкъщи, защото тези на-

вън намаляват.  21 ноември е Ден на християнско-

то семейство и младеж. Събота е, така че нямате 

оправдание да не бъдете със семейството си! Покаже-

те обичта си към близките хора, за да стане ноември 

хубав, топъл, духовен, светъл. И никакви депресии!

Как да няма празници?!
Разхождам се с приятелка в парка. Споделям є, 
че пиша нещо за ноември... „Самата мисъл 
за ноември ме депресира – отвръща ми тя. 
– По-малко светлина, студ и вятър, няма празници...“ 
– „Как да няма празници?!“ – възразявам аз.

Текст Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

Ако забравите пак кои са будителите, поне 

помнете, че онзи, който е начело на техния 

списък – Паисий Хилендарски, е изобразен 

върху банкнотата от 2 лева

Икона от XIII в., манастирът 

„Св. Екатерина“ в Синай
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А
бстракцията е трудно 
разбираема от първо че-
тене, а понякога и от 
второ. Тя е фикция, в 

която разпознаваме някои черти на 
действителността, но не можем да 
видим цялата действителност. Точно 
толкова смътен, отвлечен и несигурен е 
страхът ни от неизбежната смърт на пла-
нетата Земя. Като добавим, че и темата за 
смъртта е достатъчно абстрактна, получаваме 
отговор на въпроса, защо ни е толкова трудно 
да се превъзпитаме в екологично поведение. 
В понятието „екологично поведение“ въобще не 

включвам кампанийните екопрояви с характерен про-
тестен дух. Те все още не са поведение, а: а) най-чес-
то заявка за това, че на някои хора им пука за приро-
дата и искат да привлекат повече привърженици 
на идеята за екосъобразено живеене; б) по-често 
хитър начин да се усвоят едни пари, отпуснати 
от ЕС; в) по-рядко рекламен трик и г) най-рядко демон-
страция на крайна еколудост от странни хора, които на-
ричат себе си екоактивисти. 
Не е вярно, че хората не са информирани по темата 

екология. Все пак екоидеята не е на възрастта на Ев-
ропейския съюз, както им е изгодно да ни убеждават 
еко привържениците, описани в точка „б“. Прословутата 
фраза на Жан-Жак Русо „Назад към природата“ датира 
от XVIII век. И макар че тя се отнася не толкова за 
природата, която ни заобикаля, а за човешката природа, 
Русо мъдро се е опитал да ни предупреди, че прогресът 
на науките и изкуствата не е допринесъл за пречиства-
не на нравите. Което „в превод“ означава, че отдалеча-
ването на човека от природата не е донесло нищо до-
бро на самия човек. 
Нещо повече – дързостта на хомо сапиенс да посяга на 

природата и да я омърсява и разваля с вандалското си 
поведение го наказва с най-голямото зло – невъзможност 
да се възползва от природните благини и да се окичи с 
титлата „венец на природата“.
Дотам я докарахме в XXI век. Но ако някой се опита 

да ме убеди, че хората не са информирани за екоката-
строфата, която ги грози, няма да му повярвам. Всеки 
знае, че информацията днес е злато. И в буквалния сми-
съл, когато става дума за осребряване на екоидеите с ев-
ропейски пари по европейски екопроекти. Все пак хвала на 

екокампаниите, които наисти-
на карат хората да се замис-
лят могат ли да променят 
нещо. Макар в действител-
ност тази промяна да прили-
ча на мираж в пустинята от 

синтетика, нитратни зе-
ленчуци, „олисели“ гори и 

хранителни продукти, на-
тъпкани с всевъзможни Е-та. 

Живеем вече в свят, в който 
пътят към доброто намерение човек да живее 

екологично е направо ад от препятствия, непо-
силно трудни за преодоляване. Затова на някои хора 
им писна от силното, натрапчиво и назидателно го-
ворене на лудите екоактивисти, описани по-горе в 
точка „г“, които само бламират идеята, вместо да 
я развиват. 
Няма спор, комфортът, който индустрията и на-

учно-техническият напредък услужливо ни подлагат 
като мека възглавница, е много по-съблазнителен от еко-
осъзнатото живеене, което изисква от нас много енер-
гия за постигане на едни чудесни резултати в далечна-
та 2020 година например. Съвременният човек е консума-
тор – той иска да усвои всички удоволствия на живота 
сега и веднага, няма търпение да чака обещани за далеч-
ното бъдеще облаги. Самата аз добре знам колко мно-
го замърсява въздуха само един автомобил (цитирам своя 
инструктор по шофиране, че за изгарянето на 1 л бен-
зин са необходими около 15 кг въздух, но не бих ходила 
с колело на работа, дори и най-комфортни велоалеи да 
ми построят. 
Иначе боклука си се старая да изхвърлям разделно, макар 

че умирам от яд, когато видя клошарите да разхвърлят 
съдържанието на екокофите (не знам как успяват да ги 
отворят) по целия тротоар пред блока ми. Както и да го 
мисля, единственият ефективен лост за транссформация 
на съзнанието в екосъзнание са парите. На Запад прекрас-
но знаят това – измислили са машини, които в замяна на 
една предадена бутилка или кутийка пускат монети спо-
ред ценоразпис или ваучери, които могат да се използват 
във всеки магазин. Дето се вика, екологията пълни джо-
ба на гражданина, а той пък пълни екокофите със своите 
боклуци. Нищо ново под слънцето. Звучи като нашенското 
„сливи за смет“. И никак, никак не е абстрактно.  

Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

© Christoph M. – Fotolia.com

ДУМАТА „ЕКОЛОГИЯ“ Е ПОЧТИ ТОЛКОВА АБСТРАКТНА, 
КОЛКОТО И АБСТРАКТНОТО ИЗКУСТВО

КАТО ЗЕЛЕНО ДЪРВО 
НА СИНЯ ПОЛЯНА
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„Братята мюсюлмани със свински грип не можеш 
ги стресна. Щото те нали не ядат свинско. Тази 
Коледа ние май свинско няма да ядем, ей. Чухте ли 
к'во става с този свински грип!?“  
Вътрешно се възмущавам на овчето невежество, 

като слушам какви ги плещи съседът ми в асансьо-
ра. За успокоение на другите возещи се се намесвам: 
„Споко, щом минат през каквато и да било топлин-
на обработка, с грипните вируси е свършено. За по-
вече сигурност препичайте свинските пържоли!“ Ня-
мах време за повече обяснения, защото асансьор-
ът спря на етажа ми. Влизам вкъщи, правя си един 
чай и сядам да прочета пресата. „Свинският грип е 

щам на А вирус, обозначен с H
1
N

1
.“, „Изследвания сочат, 

че епидемията се дължи на разновидност на H
1
N

1
, коя-

то досега не е била засичана при свинете.“ Леко се по-
обърквам от тези обяснения и мислено се осъждам, 
че нарочих съседа си за тъпак. Ако нямаш случайно 
медицинско образование, е много малко вероятно да 
схванеш от пръв път що е то свински грип и защо 
е той свински, а не жабешки. 
Човек може да анализира само неща, които са му 

основно ясни. Спокойният анализ е предпоставка за 
надвиване на страхове всякакви, включително и от 
свински грип. А сега един експеримент. 
Ей така, както си седите и четете безотговор-

ните ми писания, се опитайте наум да формулирате 
за себе си що е то свинския грип. Ако сте успели – 
шест от мен и евентуално от Галена Великова.
Но ако сте се оплели в обясненията си като в 

свински черва, ще се опитам да ви помогна. Едва 
ли моите обяснения ще имат тежест, защото из-
точниците ми на информация са същите като ва-
шите. Но за изводите си имам предчувствие, че са 
близо до истината.

1. Произход и наименование Грипът се казва „свин-
ски“, защото,  първо, от Мексико забраниха да се 
нарича „мексикански“, и второ (но не по важност), 
защото гените на вируса приличали на тези, поразя-
ващи свине в Северна Америка. Обаче учените подо-
зират, че първите засечени болни свине са били за-
разени от хора. Хм, само споменавам, че СЗО от-

хвърля наименованието „свински грип“...
Извод 1 Произходът – мистериозен, наименование-

то – компромисно и народно, така да се каже.
2. Заразяването става само чрез контакт със за-

разени животни или хора.  
Извод 2 Не се налага да спирате свинското месо. 

Просто не пипайте свине и заобикаляйте подозри-
телно кихащи и кашлящи обекти. А, и редовно си 
мийте ръцете! Не само по причина свински грип, 
де.

3. Симптоми Те са същите като симптомите на 
всеки друг грип: висока температура, втрисане, ди-
ария, главоболие, гърлобол, хрема и кашлица. Не ми 
е ясно защо учените използват думата „подобни“ 
вместо „същите“. Както и по какви тайни знаци 
общопрактикуващият лекар различава симптомите 
на свински и на „човешки“ грип.

Извод 3 Симптомите – неразпознаваеми (или труд-
норазпознаваеми, за да не ми се обидят докторите) 
като „свински“.
За лечението не смея да се произнеса, защото ле-

карите биха хвърлили по мен камъни. Някои видни 
телефонни терористи в страната обаче не се пос-
вениха да „предписват“ чудодейна ваксина за мнооого 
пари на близките на засегнати от свинския грип. 
Така овчият грип в България взе първите си жерт-

ви. Щом едни тъпи телефонни измамници могат да 
ни метнат, какво остава за рафинираните учени и 
за медиите, които в детайли владеят изкуството 
на манипулацията?! Хм, може пък на полукриминал-
ната теза, че превръщането на свински грип в пла-
шило и сензация обслужва печалбите на фармацев-
тичния бизнес от противогрипни ваксини, да не є 
липсват основания... Макар че и това обяснение в 
стил „световна конспирация“ ми се струва тъпо-
вато. Абе, ако не си мексиканец, „пандемията“ от 
свински грип може и да те подмине. Но ако по два 
пъти на ден си мериш температурата в очакване 
да се гътнеш от свинския вирус и да не станеш,  
по-вероятно е да си болен от овчи грип, а не от 
свински. Беее!

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...

ОВЧИ 
       ГРИП

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки: Николай ПЕТКОВ и Дойчин БОЯНОВ

Представям ви най-добрия бъл-гарски височинен отбор. Боян Петров, Николай Петков, Нико-лай Вълков и Дойчин Боянов (от 
ляво на дясно – бел. ред.).Обикновено снимките от експедиции са 
едни и същи и много скучни: затрупани със 
сняг палатки, разпънати на няколко хиляди 
метра височина; малки фигурки на бавно на-
предващи в бялата пустиня алпинисти... Снимки, подобни на снимката на четири-
мата, са изключителна рядкост. Направена 
е на 6000 метра надморска височина, къде-
то отборът е спрял за малко, за да си по-
еме дъх и да се усмихне. Знаете ли? На толкова високо алпинисти-
те взимат със себе си само най-необходимо-
то. Известно е, че един от добрите кате-

рачи от по-ст
арото поколен

ие разполовява
л дори ки-

бритените кл
ечки, за да на

мали теглото
 на раница-

та си. Всеки 
товар се пест

и, защото вси
чко тежи 

повече, откол
кото в нискот

о. Усмивките 
– също. 

Тези мъже съ
с сигурност н

е казват „зел
е“, за да 

бъдат усмихна
ти. Приятелс

твото им гов
ори вмес-

то тях и инт
ересното в сл

учая е, че и 
след края 

на експедиция
та продължав

а да служи ка
то доказа-

телство, че п
риятелство, с

ъздадено близо
 до върхо-

вете, е върхов
но. 

Най-успешни с
а тези експед

иции, върху к
оито не 

успява да падн
е никаква сянк

а. Дори съм с
игурна, че 

нямаше да заб
ележите сянка

та на снимащ
ия, ако аз 

не бях обърна
ла вниманието

 ви върху то
ва. За ра-

дост нищо не
 помрачи щас

тливите миго
ве на бъл-

гарските алпи
нисти. 

В края на юли
 тази година 

Николай Петк
ов, Дой-

чин Боянов, Б
оян Петров и

 Николай Вълк
ов дости-

гат връхната 
точка на Гаше

рбрум 1 и разв
яват бъл-

гарския флаг н
а височина 806

8 м. Четирим
ата мъже 

са първите б
ългари, стъпи

ли на този в
ръх. Посве-

щават изкачв
ането си на 8

0-годишнината
 от орга-

низирания алпи
низъм у нас. 
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РАЗЛИЧНАТА НОРМАЛНОСТ

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

А
утизмът е състояние, при което мислите, чувства-
та и желанията се подчиняват на собствено свето-
възприятие и не се съгласуват с действителност-
та. Симптомите са очевидни на втората година 

от живота на детето. От 2- до 5-годишна възраст се 
формират аутистични защити – през това време засег-
натите деца 

НАПЪЛНО СЕ ЗАТВАРЯТ В СЕБЕ СИ 
Индивидите с аутизъм срещат изключителни затрудне-

ния при усвояването на речеви и социални умения, както 
и при взаимоотношенията си с останалите. Те не могат 
да организират знанията си и да използват натрупания 
опит, което ги лишава от възможността да се ориенти-
рат и да се приспособяват. 

НА ВСЕКИ 10 ХИЛЯДИ ДЕЦА ПО СВЕТА 3–5 СА АУТИСТИ. 
В ЛЕКА ФОРМА АУТИЗМЪТ СЕ ПРОЯВЯВА ПРИ 40 ОТ ВСЕКИ 
10 ХИЛЯДИ ДЕЦА. МОМЧЕТАТА С ТАКОВА ЗАБОЛЯВАНЕ СА 
ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ МОМИЧЕТАТА.

Никой не знае със сигурност каква е основната причина 
за проявяването на аутистичните разстройства. Повече-
то учени смятат, че аутизмът се дължи основно на ге-
нетични фактори, които се отключват от влиянието на 
някои външни фактори, но все пак няма категоричност 
по въпроса. Интересът към причините за тази болест се 
усилва, тъй като напоследък тя се среща все по-често. 

ВИНОВНА Е ХИПЕРАКТИВНОСТТА НА МОЗЪКА

Швейцарските неврофизиолози Камила и Хенри Маркрам 
(Kamilla, Henry Markram) от Швейцарския федерален ин-
ститут в Лозана твърдят, че са разгадали механизма на 
заболяването. 

ДОСЕГА ПОВЕЧЕТО УЧЕНИ СМЯТАХА, ЧЕ ПРИЧИНА ЗА ТОВА Е РАЗСТРОЙ-
СТВО В РАЗВИТИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ФУНКЦИИ, КОЕТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА 
ДЕТЕТО ДА ВЪЗПРИЕМА АДЕКВАТНО ТОВА, КОЕТО ВИЖДА, ЧУВА И УСЕЩА.

Семейство Маркрам предполагат, че причината за болес-
тта е друга: не нарушения на мозъчните функции, а хи-
перактивност на мозъка. Тя може да е генетично обусло-
вена или да е провокирана от негативни външни влияния 
върху ембриона (например лекарство, което е приемала 
майката през първия триместър на бременността). 
„Хората с аутизъм имат по-голям мозък. Мозъкът на 

2-годишно дете аутистче например надхвърля средните 
допустими размери за мозъка на деца на тази възраст с 

10%. Част от този обем е образуван от особени струк-
тури в ствола на главния мозък – снопчета неврони с из-
лишък от съединителни израстъци. Всеки един работи 
като микропроцесор: необичайно бързо обработва информа-
ция и установява множество нови връзки с други снопчета 
неврони. Именно тази хиперактивност и хиперпластичност 
са в основата на аутизма“ – обяснява Маркрам. 
Доказано е, че аутистите възприемат, чувстват и пом-

нят прекалено ярко и по много. Затова мозъкът им е 
претоварен и не се справя с потока от информация. В 
старанието си да се скрие от досадния обезпокоителен 
свят аутистът се затваря в себе си, в своите рутин-
ни ритуали, маниакално повтаряйки това, което веднъж 
е запомнил. В същото време хиперпластичността на мо-
зъка му в някои случаи стимулира 

ФЕНОМЕНАЛНИ СПОСОБНОСТИ И СВРЪХПАМЕТ 
Ако хипотезата на Камила и Хенри Маркрам е вярна, 

от съществена важност е колкото се може по-рано да се 
забележи необичайното поведение на детето, за да може 
то да бъде предпазвано от всякакви сензорни претоварва-
ния (например с помощта на тапи за уши, които заглуша-
ват шумовете). По този начин спокойно може да се ак-
центира върху развитие на силните им страни, свързани 
с особеностите на техния мозък. Както и на това да се 
научат те на общуване и взаимодействие с други хора. 

àóòèçìúò

Дъстин Хофман (вляво) показа истинското лице на аутизма въф филма 
„Рейнман“. Потресаващото му превъплъщение минава за една от 
най-великите роли в киното и естествено му донесе „Оскар“

АЛАРМАТА НА БУДИЛНИКА ГИ ПРОГЛУШАВА, СВЕТЛИНАТА НА НАСТОЛНАТА ЛАМПА ГИ УДРЯ В ОЧИТЕ – 
СЯКАШ Е ОТ ПРОЖЕКТОР, ДРЕХИТЕ ДРАЗНЕЩО ДОПИРАТ КОЖАТА ИМ, А МОЗАЙКАТА ОТ НЕПОЗНАТИ ЛИЦА 
ГИ ХВЪРЛЯ В УЖАС. ТАКА ВЪЗПРИЕМАТ СВЕТА МИЛИОНИ АУТИСТИ ПО СВЕТА.
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– ИМА ЛИ РАННА ДИАГНОСТИКА 

ПРИ АУТИЗМА? 

– По диагностични данни за проя-
ва на аутизма трябва да има белези 
отпреди 30-месечна възраст на дете-
то. Симптомите са описани в МКБ-
10 (десета ревизия на Международна 
класификация на болестите) и се из-
разяват в неспецифично развитие в 
три области: на социалните взаимо-
отношения, на комуникацията и на 
поведението, което е ограничено и 
стереотипно. Във Франция се правят 
сериозни изследвания с цел ранно ди-
агностициране на аутизъм. След раж-
дането и майката, и бебето минават 
на консултативен преглед при психо-
аналитик, на който се оценява тях-
ната емоционална връзка въз основа 

на редица критерии (например поза 
на детето в обятията на майката, 
очен контакт и др.). Майките на ау-
тистични деца често се оплакват, че 
бебето е „неудобно“ за носене, и усе-
щат дисхармония, когато го гушкат.

– КАК РОДИТЕЛИТЕ РАЗБИРАТ, 

ЧЕ ДЕТЕТО ИМ Е РАЗЛИЧНО?

– Наблюдавайки внимателно своето 
бебе, майката може да забележи, че 
то е превъзбудено и страда на много 
ранен етап, защото: а) то не може 
да спи; б) по време на хранене се за-
давя; в) то поема гърдата, но не 
суче и е неспокойно или пък другата 
странност: доста е спокойно, с ча-
сове се съсредоточава над едно-един-
ствено усещане, не плаче и не показ-

ва, че иска да бъде носено на ръце, 
може дълго да остава само. 

ПОВЕЧЕТО РОДИТЕЛИ ОПИСВАТ ДЕЦАТА 

С АУТИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ КАТО МНОГО 

КРОТКИ И ПОСЛУШНИ БЕБЕТА. ПО-КЪС-

НО ТЕЗИ ДЕЦА РАЗВИВАТ АБНОРМНО ОТ-

НОШЕНИЕ КЪМ ДОКОСВАНЕ ОТ ВСЯКА-

КЪВ ХАРАКТЕР.

Някои не приемат да участват в 
игри, в които фигурира докосване, 
а други се показват като прекале-
но тактилни – търсещи удоволст-
вие чрез различните докосвания и 
дразнения по тялото. Другото, кое-
то прави впечатление като аутисти-
чен симптом, е отсъствието на очен 
контакт. На неколкомесечна възраст 
нормалното бебе проследява с поглед 
движещи се предмети, обръща се, ко-
гато майката влезе в стаята, търси 
я с очи и когато я забележи, започва 
да рита радостно. При аутистите 
тези реакции на оживление липсват.  

– КОГА РОДИТЕЛИТЕ ИДВАТ ПРИ 

ВАС?

– Родителите много често усещат, 
че нещо не е наред с тяхното дете, 
но се мъчат да избягват тази ми-
съл, оказват емоционална съпротива: 
„Защо пък точно моето дете трябва 
да има някакъв проблем?!“ Започват 
да се тревожат и хукват да търсят 
помощ от специалисти едва когато 
установят отсъствието на реч у де-
тето до 4-годишна възраст. 

ДЕТЕТО НЕ МОЖЕ ИЗВЕДНЪЖ ДА СТАНЕ 

АУТИСТ СЛЕД 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. МА-

КАР И ЧЕСТО РОДИТЕЛИТЕ ДА КАЗВАТ, ЧЕ 

НА НЕГО ВСИЧКО СИ МУ Е БИЛО НАРЕД, 

НО ИЗВЕДНЪЖ ЗАМЛЪКНАЛО.

При по-задълбочена диагностика оба-
че се установява, че много от симп-
томите на аутизъм са имали прояв-
ление и по-рано. 

àóòèçìúò

ТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ НАШАТА
емпатия

Мария ПЕЕВА

КОИ СА ПРОБЛЕМИТЕ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА НА 
ДЕЦАТА С АУТИСТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА? ЗА ОТГОВОР ПОТЪРСИХМЕ МАРИЯ ПЕЕВА, 
КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ В ЦЕНТЪРА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД, И ЛОГОПЕД В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ПРАВЕЦ.
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– КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА АУ-

ТИЗМЪТ?

– За момента най-ефективният под-
ход е създаването на профил с помо-
щта на подробни въпросници. 

ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ПРАВИ ЦЯЛОСТ-

НО ПРОУЧВАНЕ НА СФЕРИТЕ НА РАЗВИ-

ТИЕ НА ДЕТЕТО: ИМИТАЦИЯ; ПЕРЦЕП-

ЦИЯ (ВЪЗПРИЕМАНЕ); МОТОРИКА (ФИНА 

И ОБЩА) И КООРДИНАЦИЯ; КОГНИТИВ-

НИ СПОСОБНОСТИ, ВЕРБАЛНО ОБЩУВА-

НЕ, КАКТО И НА СФЕРИТЕ НА ОТКЛОНЕ-

НИЕ (ЕМОЦИОНАЛНА, ОТНОШЕНИЯ, ИЗ-

ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И МАТЕРИИ-

ТЕ, СЕНЗОРНИ МОДАЛНОСТИ И ЕЗИК).

За потвърждаване на диагнозата се 
задават въпроси (и към детето, и 
към родителите му) за всеки един 
аспект от развитието на детето. 
Няма двама еднакви аутисти, всеки 
един е уникална „картина“ от харак-
теристики. Затова аутизмът се ди-
агностицира толкова трудно. Липсата 
на очен контакт например може да 
бъде индикация за друго емоционално 
разстройство. Имаше период, когато 
почти никой психиатър не се ангажи-
раше да постави диагноза „аутист“.

– КОЛКО ВИДА АУТИЗЪМ ИМА?

– Зависи каква класификация се 
следва. Терминологията, описваща ау-
тизма, може да е много объркваща, 
защото с годините тя се променя. 
От друга страна, специалистите из-
ползват едни и същи термини за на-
зоваване на различни понятия. Дума-
та „аутизъм“ не се споменава тол-
кова категорично и смело. По-скоро 
се говори за разстройства от аутис-
тичния спектър, към които спадат 
синдром на Аспергер, генерализирани 
разстройства на детското развитие, 
синдром на Рет и други. При някои 
леки форми на аутизъм (синдром на 
Аспергер) децата имат запазен инте-
лект, имат нормална реч, адаптивни 
са. Но пък трудно възприемат соци-
алните норми и езика на жестовете, 
имат натрапчиви тесни интереси и 
трудно понасят промените. Има и 
по-тежки форми, при които постига-
нето на напредък в развитието ста-
ва незабележимо и бавно.     

ОСВЕН ТОВА АУТИСТИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ 

КАТО ХИПЕРСЕНЗИТИВНИ И ХИПОСЕН-

ЗИТИВНИ.

Тихи и кротки, хипосензитивните 
аутисти могат да бъдат изведени 

от състояние на изолираност само 
от много голям дразнител. И обра-
тно – хиперсензитивните реагират и 
на най-малкия дразнител като шум, 
светлина и движение. 

– ПРИТЕЖАВАТ ЛИ АУТИСТИТЕ 

СВРЪХСПОСОБНОСТИ?

– Да, но много рядко се случва тези 
свръхспособности да добият социал-
на значимост. Има аутисти с гени-
алности и със свръхинтереси в опре-
делена област. 

ДЕТЕТО АУТИСТ МОЖЕ НАПРИМЕР ДА 

ЗНАЕ НАИЗУСТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В СВЕ-

ТА И ТЕХНИТЕ СТОЛИЦИ, НО ТОВА НЕ Е 

ЗНАЧИМО ЗА ДРУГИТЕ ХОРА В СОЦИУМА. 

За едно аутистично дете с музи-
кантска изпълнителска дарба напри-
мер няма значение дали ще му кажеш 
„браво“, когато то излезе на сцена-
та и виртуозно изсвири пиеса на Мо-
царт. На него не му харесват ръко-
плясканията, а свиренето заради са-
мото свирене. 

– КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ 

НИЕ, ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ТЕЗИ 

ДЕЦА ПРИЕТИ И УВАЖАВАНИ?

– Сега е модерно да забелязваш раз-
личните. За нас обаче в повечето слу-
чаи тези неадаптивни деца са драз-
нители – те ни изглеждат странни 
и ни пречат. 

БЕЗСПОРНО АУТИЗМЪТ Е ДИСФУНКЦИЯ, 

НО ТАЗИ ДИСФУНКЦИЯ НЕ Е НЕЩО, С 

КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ. ДУМАТА 

„ТОЛЕРАНТНОСТ“ Е МНОГО КЛИШИРАНА, 

НО НИЕ НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СТАНЕМ 

ПО-ТОЛЕРАНТНИ, ПО-ПРИЕМАЩИ.

Ако не можем да приемем тези деца, 
излиза, че ние, здравите, не можем да 
проявяваме емпатия – тоест не мо-
жем да се вчустваме в другия, да се 
поставяме на негово място, да се съ-
образяваме с неговата гледна точка. 
Когато откривахме Центъра за деца 

с увреждания тук, в Ботевград, хо-
рата бяха леко уплашени – събираха 
се, обсъждаха какво ще стане, демон-
стрираха липса на каквото и да било 
разбиране... През 1992 г. бях на спе-
циализация в Център за юноши аути-

сти в Париж, който се помещава-
ше на пъпа на френската столица – 
на партерния етаж на една жилищ-
на кооперация. Всички очевидно бяха 
приели за нещо естествено факта, 
че там се обучават и живеят хора 
с проблеми. Докато тук, в България, 
над различните все още тегне стигма 
и не знам колко години ще трябва да 
минат, за да се промени това.

– КАК Е ОРГАНИЗИРАН ЦЕНТЪ-

РЪТ ЗА ЮНОШИ В ПАРИЖ?  

– Създаден е по американска про-
грама TEACCH на Шоплер (Schopler) 
като дневен център. Издържа се от 
родителите с таксата, която държа-
вата отпуска като социална добав-
ка за деца с увреждания, и чрез спон-
сорство. В центъра съжителстват 
7 юноши – 16–20-годишни, на различ-
но ниво на развитие. Учат се да се 
самообслужват, да готвят, имат и 
специализирани занимания в определе-
ни часове. Всеки от тях е с индиви-
дуална програма. 

ДОКАТО У НАС, АКО СПЕЦИАЛИСТИ РЕ-

ШАТ ДА ПРАВЯТ ГРУПИ ЗА РАБОТА С РАЗ-

ЛИЧНИ ДЕЦА, ПОДБИРАТ ДЕЦАТА ДА СА 

СЪС СХОДНИ ПРОБЛЕМИ, ЗА ДА НЕ СИ 

ПРЕЧАТ. ТА НИМА В РЕАЛНОТО УЧИЛИ-

ЩЕ В ЕДИН КЛАС НЕ ПОПАДАТ РАЗЛИЧ-

НИ УЧЕНИЦИ? НИКОЙ НЕ КЛАСИФИЦИ-

РА В ЕДИН КЛАС ДА СА САМО УМНИТЕ, А 

В ДРУГ – ПО-ГЛУПАВИТЕ. 

Във френския център видях юноши 
с много нисък интелект, както и та-
кива, които работеха с компютър и 
никой на никого не пречеше.

– ИМА ЛИ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С 

ЮНОШИ АУТИСТИ У НАС? КАК-

ВО СТАВА С ТЕЗИ ДЕЦА СЛЕД 

УЧИЛИЩЕ? МОГАТ ЛИ ДА БЪДАТ 

ПРИЕТИ НА РАБОТА? 

– Не знам какво се случва с аути-
стите в България в юношеска въз-
раст. Най-вероятно семействата им 
си ги отглеждат. Знам за няколко 
случая, които са стигнали до психиа-
трията, но не съм чувала за назначен 
на работа аутист. У нас има цен-
трове за работа с деца аутисти, но 
не и за работа с юноши аутисти. 

АКО НЕ МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ ДЕЦА, ИЗЛИЗА, ЧЕ НИЕ, 
ЗДРАВИТЕ, НЕ МОЖЕМ ДА ПРОЯВЯВАМЕ ЕМПАТИЯ. ТОЕСТ НЕ 
МОЖЕМ ДА СЕ ВЧУСТВАМЕ В ДРУГИЯ, ДА СЕ ПОСТАВЯМЕ НА 

НЕГОВО МЯСТО, ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ С НЕГОВАТА ГЛЕДНА ТОЧКА.
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– А КАКВО СЕ ПРАВИ В БЪЛГА-

РИЯ ЗА АУТИСТИТЕ?

– Необичайното е, че тук родител-
ските асоциации (първата е „Аутис-
тично дете“) на децата аутисти са 
създадени от професионалисти. В цял 
свят тези родителските асоциации 
се създават от самите родители, а 
в България има нужда родителите да 
бъдат насърчавани от специалистите 
да защитават собствените си права 
и интереси. И сега дори, когато на-
ционалната програма за интегриране 
на деца с умствено изоставане в ма-
совото училище е факт, родителите 
не смеят да отидат в инспектората 
и да си потърсят правата. 

– КАК РАБОТИ ТАЗИ НАЦИОНАЛ-

НА ПРОГРАМА?

– Трудно. Често се случва ресурс-
ният учител, който е отговорен за 
детето, прието на интегрирано обу-
чение, да идва един път седмично в 
училище, защото примерно трябвало 
да обслужва 5 училища. Така на прак-
тика детето остава без помощник 
и всички се настройват срещу него. 
Базовият учител също е затруднен, 
защото не знае как да подходи към 
такова дете, така че то да преста-
не да пречи на работата му. Наско-
ро посетих едно училище по повод 
на дете с хиперактивно поведение, с 
което работя в центъра. Видях, че 
детето седи на последния чин, от-
където вижда какво правят всички 
останали ученици и това го разсей-
ва. Поговорих с учителката и я убе-
дих да го премести на първия чин, за 
да може и самата тя да е близо до 
него, когато се налага. Тогава детето 

не би мръднало от чина, защото би 
усещало близостта на госпожата по 
всяко време. Аутистите имат нуж-
да да усещат познато присъствие – 
това им носи сигурност. 

В УЧИЛИЩЕ Е ГОЛЯМА БОРБА САМИТЕ 

УЧИТЕЛИ ДА ПРИЕМАТ ТЕЗИ ДЕЦА. КОГА-

ТО В КЛАС НЯКОЙ УЧЕНИК ОТВАРЯ КУ-

ТИЙКА С ГАЗИРАНА НАПИТКА ИЛИ МА-

ЧКА В ШЕПА ОПАКОВКА ОТ ВАФЛА, ТОВА 

НА ГОСПОЖАТА НЕ Є ПРЕЧИ. ПРЕЧИ Є 

ОБАЧЕ, КОГАТО ЕДНО АУТИСТИЧНО ДЕТЕ 

СЕ КЛАТУШКА.

Другите деца са нормални, ама, не-
възпитани – и това учителката го 
приема. А не може да приеме едно 
различно дете само защото неговата 
различност е породена от болестно 
състояние.

– УВЕЛИЧАВА ЛИ СЕ БРОЯТ НА 

АУТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ? МО-

ЖЕМ ЛИ ДА ГОВОРИМ ЗА НОВА 

СВЕТОВНА ЕПИДЕМИЯ?

– Преди осем години тук, в Ботевг-
рад, никой не беше виждал аутистич-
но дете. През последните няколко го-
дини в центъра са ме посетили около 
15 деца с аутистични черти (не съм 
сигурна, че диагнозата на всичките е 
„аутист“). 

– С КАКВО МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПО-

МОГНЕ НА ТЕЗИ ДЕЦА?

– С различни видове психотерапия 
и обучение. В някои от случаите се 
налага и прием на лекарства или пък 
спазване на диета. За мен лично има 

много терапевтични подходи, но ро-
дителят е винаги котерапевт още 
от самото начало. Например при хол-
динг терапията– когато майката е 
държала достатъчно дълго и търпели-
во детето в обятията си, тя плав-
но и постепенно възстановява телес-
ната и емоционалната връзка с него. 
Затова много се дразня, когато ня-
коя майка не гушка детето си и не 
дава на никого да го носи на ръце, за 
да не свиквало то с това и да не се 
разглезва. Често специалистите пра-
вят паралел между характеристики-
те на семейството и характеристи-
ките на детето.

ЗА ДА МОЖЕ ДЕТЕТО ДА ЖИВЕЕ СРЕД 

ХОРА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ УБЕДЕНО, ЧЕ ЖИ-

ВОТО Е ПО-ДОБРО ОТ НЕЖИВОТО. ТОВА 

СЪВСЕМ НЕ Е ЛЕСНО: ОСВЕН ЧЕ НЕ ОБИ-

ЧАТ ПРОМЕНИТЕ, АУТИСТИТЕ СЕ ПЛА-

ШАТ ОТ ДРУГИТЕ ХОРА, ЗАЩОТО ЛИЦАТА 

ИМ СЕ ПРОМЕНЯТ, ИЗРАЗЯВАТ РАЗЛИЧ-

НИ ЕМОЦИИ.

Те обичат да си общуват повече с 
компютъра, доверяват му се, с негова 
помощ усвояват много от това, кое-
то ние разбираме интуитивно. Но въ-
преки че е трудно, много от аутис-
тичните деца могат да бъдат приоб-
щени да живеят с другите. Едно мо-
миченце, с което работих, в момента 
е в шести клас в масовото училище 
и е най-добрата ученичка в класа. За-
щото аутистите са много податливи 
на приучаване – веднъж научили пра-
вилата, те няма да ги нарушат нико-
га. Тях ги обърква другостта, импро-
визацията. Те обитават един подре-
ден свят, а ние – един хаотичен. На-
ричаме живота си стрес, а тях на-
ричаме болни.

Разговора води Теодора СТАНКОВА

НЯМА ДВАМА ЕДНАКВИ АУТИСТИ. ВСЕКИ ЕДИН Е УНИКАЛНА 
„КАРТИНА“ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЗАТОВА АУТИЗМЪТ СЕ 

ДИАГНОСТИЦИРА ТОЛКОВА ТРУДНО.

АУТИСТИТЕ СА МНОГО ПОДАТЛИВИ НА ПРИУЧАВАНЕ – ВЕДНЪЖ 
НАУЧИЛИ ПРАВИЛАТА, ТЕ НЯМА ДА ГИ НАРУШАТ НИКОГА.

Моден online магазин отвори „страници“
Дългоочакваният моден online магазин на из-
вестните италиански марки „Бенетон“, „Сисли“ 
и „Мотиви“ е вече факт. Адресът на магазина 
е shop.mdl.bg и ви очаква да разгледате новите 
есенно-зимни колекции за 2009–2010 г. 
В него се предлагат както дамските и мъж-
ките колекции на марките, така и колекции-
те аксесоари. А отскоро в сайта се прода-
ват и качествените стоки на австрийската 

марка „Палмърс“ за ексклузивно дамско, мъж-
ко и детско бельо. Освен магазин сайтът е и 
надежден моден съветник, до който можете 
винаги да се допитате за последните модни 
тенденции, превзели модните подиуми. В слу-
чай че се колебаете кой размер да закупите, 
имате икона на сантиметър, който ви ориен-
тира в детайлите на всяка номерация.
А в момента ексклузивно можете да закупите 

модели от колекция пролет/лято 2009 г. с цели 

70% намаление!  

Красиви новини
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МОДАМОДАОДАМО ААМОДАОДАДАМОДАМОДАДДОДОДААМОДАМОДАМОДА

Палта 
с характер

Новите връхни дрехи за зимата ни изненадват със 
своенравните си кройки, които могат да облагородят всеки 

аутфит. Но те не са лишени и от практичност – мекотата и 
топлотата са неизменни черти от техния „характер“.

XL балтони
„Балтони“ наричаме ши-
роките дамски палта с 
окръглени рамене. Като 
това на снимката – от 
туид, с 3/4 ръкави и 
миниревери за ретроиз-
лъчване. Ръкавиците от 
фина напа и сатенената 
рокля не са задължител-
ни негови „придружите-
ли“. Можете да го но-
сите и върху дънки.

X
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Като гейша
Тук се набива на 
очи характерната за 
кимоната форма на 
раменете и ръкави-
те. Друг „азиатски“ 
акцент е широкият 
колан, завързан на 
фльонга. Перфектна-
та дреха под това 
палто е „самурай-
ският“ панталон.

Съвсем изчистено
В цвят камел или в мръсно бяло 

това палто с дължина до коленете 
се отличава единствено със сво-
ите декоративни външни шевове. 
Нищо в кройката му не „крещи“. 
Точно тази кройка обаче отива на 
стройни дами с дълги крака. Велу-
рени чизми или кариран панталон – 
това са двете перфектни „продъл-

жения“ на това палто.

Милитари 
Подчертаните ра-
мене и редингот 
силуетът прида-
ват на това пал-
то в милитари 
стил малко пове-
че женственост. 
Златистият ши-
рок колан под-
чертава хармони-
ята между неж-
ност и грубост. 
Тази връхна дреха 
въздейства секси 
елегантно.
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Безусловно 
стилно

С какво палто ще 
изглеждате стилни 
през цялата зима?! 
С дълго до ко-
ленете, вталено 
и черно. Може-
те да го ком-
бинирате как-
то с пантало-
ни, така и с 
поли. Харак-
терната му 
„черта“ е бо-
гата яка, ко-
ято привли-
ча погле-
дите на 
околните 
към лице-
то ви. 

КАРЕ И ДРУГИ 
ДЕСЕНИ
Шотландското каре и други по-

добни десени на чертички и 

квадратчета са добре дошли 

в зимната мода. Те не са „де-

серт“, а са „основно ястие“. 

Можете да ги видите вър-

ху костюм от три части, къси 

поли, палта, рокли, шалове и 

блузони. Имате голям избор за 

цветове – от цвят боровинка, 

през наситено червено, антра-

цитено черно или електриково 

синьо до всички земни нюанси.

Най-хармонично тези десени 

стоят върху материи с русти-

кално излъчване – като туид 

и вълна.

Специфична 
конструкция
Асиметричната ши-
рока шал яка плюс 
цветовите прелив-
ки са признаците 
на уникалност на 
това палто. Ако 

го носите, е задъл-
жително и други-
те ви дрехи да са 
по модата – кюнец 
панталон от чер-

на напа в рокерски 
стил плюс боти на 

високи токове.

А-силует
Отгоре – тясно, 

отдолу – по-широ-
ко. Тази супержен-
ствена кройка оп-
тически издължава 
всяка фигура. По-
пълните дами на-

право я обожават. 
Палтото може-

те да съчетаете с 
пола молив, с кюнец 

панталон или пък 
с панталон в стил 
Марлене Дитрих.

КАТО РОКЕРИТЕ
Рокерският или т. нар. байкър стил е много модерен през тази зима: 

ботушите с капси, вталените кожени якета с много ципове и коже-

ните кюнци панталони от мека напа са препоръчителните дрехи за 

зимния ви гардероб. Тази зима рокерски елементи са разрешени дори и 

в офис облеклата.

Ако само мисълта за кожени панталони и кожено яке ви дразни, ще 

сте щастливи да научите, че байкър стилът може да мине и без 

своите основни атрибути. Например сако от студена вълна с кройка 

на рокерско яке създава същото внушение, но спокойно може да бъде 

облечено и по официален случай. Ако и това не ви устройва, просто 

си купете една кожена чанта с капси и вече сте по модата.
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а к ц е н т и

ПИСКЮЛИ, ДЖУВКИ, ПИСКЮЛИ, ДЖУВКИ, 
РЕСНИ И ШИРИТИРЕСНИ И ШИРИТИ
ТАЛИЯТА ОТНОВО Е В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО НА ДИЗАЙНЕРИТЕ. КОЛКОТО 
ОБАЧЕ РАМЕНЕТЕ СА ИЗКУСТВЕНО УШИРЕНИ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ КОЛАНИТЕ 
СА НАРОЧНО СТЕСНЕНИ. НАЙ-АКТУАЛНИ СА ТЕКСТИЛНИТЕ, ТИП ВЪЖЕ. 
ПИСКЮЛИ, ДЖУВКИ, РЕСНИ И ШИРИТИ ЩЕ ВИЖДАТЕ ТАЗИ ЗИМА НЕ САМО 
ВЪРХУ КОЛАНИТЕ, А И ВЪРХУ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКСЕСОАРИ.

КОЛАНИ

ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Колан в доста семпъл цвят, но пък с доста сложна оплетка. 

Според настроението си можете да го носите пристегнат 

по талията или пък съвсем хлабаво вързан около таза.

Супертънкият кожен колан с метален пискюл отпред и ори-

гинална катарама се носи не много стегнат върху талията. 

Той сам по себе си е едно малко бижу. Ако сте с него, няма-

те нужда от други украшения.

Широк кожен колан в миши 

цвят, с ресни и плетена оп-

тика. Заради капсите чудесно 

би стоял и на черен кожен кю-

нец панталон. Но и върху сиво 

палто не би бил неуместен.

С този велурен колан в елек-

триково синьо и фльонга от-

пред можете да „опаковате“ 

талията си като подарък. Не 

отива много на дънки. По-до-

бре би стоял върху малка чер-

на или пък млечносива рокля.

Обици пискюли. Колко 

оригинално! Няма нуж-

да да ги комбинирате 

с колие. Достатъч-

но е да ги съчетаете 

с колан с пискюли или 

пък с чанта, украсена 

с пискюли.

Кърпите и шаловете с 

етноукраси са много ак-

туални през този сезон. 

Флоралните шевици и 

обрамчващите ширити 

с топчета и пискюли 

създават настроение и 

внасят малко екзотика 

в зимната сиво-кафява 

гама на дрехите.
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С какво се съчетават коланите
Смята се, че всички аксесоари трябва задължително да се съчетават по-

между си. Но това е остаряло схващане. Колкото и оригинален да е коланът, 

за да изглежда хармонично, трябва да умеете да го изберете. Той може да 

има за задача да подчертава само фасона и цвета на роклята, панталона, 

костюма, туниката или блузата, а може и да контрастира с тях. Допустимо 

е да повтаря цвета и материята на чантата и обувките и това също ще из-

глежда стилно. Важно е да не „бяга“ от общата картина, да не противоречи 

на дрехите и на другите аксесоари, защото контрастът е нещо хубаво, когато е 

внимателно обмислен. Иначе ще изглежда като обикновена небрежност. 

Модата на коланите се променя, но самият аксесоар прекрачва уверено от сезон в сезон, от 

колекция в колекция. Трудно е да се преоцени практичността на колана. Той е в състояние не 

само да подчертае фигурата, да „поправи“ нейните недостатъци, но и да коригира размера 

на дрехата, ако тя изведнъж се е оказала по-широка от необходимото. 

Коланът придава цялостност на всеки ансамбъл, поддържа общия стил и прави образа завър-

шен. 

В СТИЛ 70-ТЕ ГОДИНИ След 

хипироклите и флоралните мо-

тиви по дрехите сега дойде 

модата на ботушите от 70-

те години. Особено благород-

но стоят в цвят бордо.

ДА ЖИВЕЕ РОКЪТ! Точно 

този сив цвят е модерен през 

тази зима. Ботушите са с ро-

керско излъчване, но стоят 

доста елегантно на 10-санти-

метровите си токчета.

ПО ВСИЧКИ ЗАКОНИ НА 

РЕТРОТО Тези лилави велурени 

ботуши сякаш са свалени от 

някоя участничка във фести-

вала Удсток. Цветът им съз-

дава настроение. А подметка-

та им е повече от удобна за 

дълги разходки.

Характеристики на ботушите

Джувките също са 

много актуални. Дори 

върху портмоне от 

червен лак. 

Фиби с лачени червени 

джувки биха били под-

ходяща комбинация в 

този случай.

Плетена оптика и два 

кожени пискюла от-

пред – и тази чанта 

вече е по модата.

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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М
ежду другото дори мъжете, 
ценители на дамски крака, не 
могат да обяснят кои точ-
но крака намират за красиви. 

Мнозинството държат най-вече на 
дългите. Блазе є на чешкия супермо-
дел Адриана Скленарикова! В момента 
тя се смята за притежателка на най-
дългите крака в света (121,5 см). 
Само че, ако краката са дълги, но 

тънки като клечки, красиви ли са? 
Ами ако са закръглени? За дебели-
те или за кривите нищо няма да ка-
жем... Ще споменем обаче Тина Тър-
нър. Грандамата на рокендрола е с 
ръст 160 см, но има изключително 
стройни, стегнати и красиви крака, 
които е застраховала за 8 млн. до-
лара! И застрахователите са приели, 
нищо че краката на Тина въобще не 
са дълги... Май дължината на краката 
не е единственият критерий за оце-
няване на тяхната красота. За да се 
определят като красиви, краката 

ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
ПРОПОРЦИОНАЛНИ 

По отношение на дължината най-
много им е провървяло на афри-
канките. Техните крака по при-
рода са по-дълги в сравнение с 
жителките на другите конти-
ненти. Освен това бедрата на 
африканките са стройни, ко-
ленете им – изящни, прасци-
те – издължени, а глезени-

те – фини. Странно, 
но на африканските 
мъже въобще не им 
пука за това! Кол-
ко несправедливо – 

красота има, но няма 

кой да я оцени. 
На второ място в света по дължи-

на и стройност на краката са швед-
ките, но техните далеч не са толко-
ва изящни като на африканките. Да-
мите по Средиземноморието пък се 
славят с... къси крака с малки стъпа-
ла и едри изпъкнали прасци. По 

ФОРМАТА 
на краката може да се определят и 
чертите на характера на тяхната 
притежателка. По тази тема има ня-
колко научни разработки, писани, раз-
бира се, от мъже. Проучванията ус-
тановили, че дългокраките жени са 
романтични и мечтателни, трудно се 
справят с ежедневните проблеми, но 
пък имат твърди принципи, които 
отстояват. Дамите с къси крака са 
„здраво стъпили на земята“, с леко-
та решават ежедневните си пробле-
ми, но пък настроението им е много 
променливо, а характерът – непосто-
янен. Поддават се на убеждаване от-
вън. За определяне на характера е ва-
жна и походката (макар че тя не е 
дар от бога и може да бъде подобре-
на). С пръсти, сочещи навътре, прис-
тъпват срамежливите дами, с кои-
то е трудно да се осъществи кон-
такт. Ако жената стъпва уверено 
на цяло стъпало, то тя е вярна съ-
пруга и превъзходна майка. Ако стъп-
ва на вътрешната част на стъпала-
та, то тя е интроверт, а ако стъп-
ва от външната страна, притежава 
силна воля, инициативна е и търси 
приключения. 

КОИ СА ИДЕАЛНИТЕ

Онези, между които има четири 

ПО КРАКАТА 
ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

ЗАЩО ИСКАМЕ ДА ИМАМЕ КРАСИВИ КРАКА? 
БЕЗ СЪМНЕНИЕ, ЗА ДА ПАДАТ МЪЖЕТЕ В ТЯХ. ИЛИ ПОНЕ ТЕЗИ, 

КОИТО ОБОЖАВАТ ДЪЛГИТЕ БЕДРА И ЕЛЕГАНТНИТЕ ГЛЕЗЕНИ.
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„прозореца“. За да проверите дали 
вашите са идеални, застанете пра-
ви с крака, плътно прилепнали един 
към друг. Между „правилните“ прос-
ветват четири луфта („прозореца“) – 
между стъпалата и прасците (първи), 
под коленете (втори), над коленете 
– в ниската част на бедрата (тре-
ти), и във високата част на бедра-
та (четвърти).
Освен принципа на „четирите прозо-

реца“ съществуват още няколко кри-
терия, според които се определя дали 
краката са стройни и красиви. 

1. В спокойно състояние върху КО-

ЛЕНЕТЕ трябва да се очерта-
ва нещо като детско личице (с чело, 
скули, очни ямки и издължена брадич-
ка). Мястото под коляното тряб-
ва да бъде толкова тънко, колко-
то глезена (или поне да се доближа-
ва до тези размери). Коленете тряб-
ва да са разположени точно по сре-
дата на крака – на равни разстояния 
от горната част на бедрата и от 
стъпалата.

2. ИДЕАЛНИЯТ ГЛЕЗЕН трябва да 
е тънък, но не мършав.

3. По СГЪВКАТА НА КОЛЯНОТО 
(отзад) не бива да има изпъкна-

ли части. Напротив, тя трябва да 
е леко вдлъбната. „Специалистите“ 
смятат, че това е едно от най пре-
лестните места от женското тяло. 

4. Мускулите на ПРАСЕЦА не 
трябва да са прекалено развити, 

за да не нарушават плавните и хар-
монични очертания на краката. 

5. АХИЛЕСОВОТО СУХОЖИЛИЕ 
трябва да е тънко и да има пра-

вилни вдлъбнатина от двете страни.  

6. 
ПЕТАТА не бива да е много из-
несена навън. Тя трябва да е ок-

ръглена. 

7. Мускулите на БЕДРАТА трябва да 
са издължени. Профилът на само-

то бедро е добре да е леко изпъкнал, 
като постепенно се вдлъбва по на-
правление на коляното. По форма бе-
дрото трябва да напомня вретено.  

8. Идеалното ХОДИЛО трябва да 
е издължено и тънко (тясно), с 

изразен свод. Пръстите трябва да 
лежат свободно един до друг и да не 
са деформирани. 

Пропорциите на Поликлет
Според Поликлет – един от най-известните 

скулптори от класическия период на древна 

Гърция – обиколката на женската талията 

трябва да бъде два пъти по-голяма от оби-

колката на шията; обиколката на коленете 

трябва да е колкото обиколката на шията; 

а обиколката на едното бедро трябва да 

е половината от обиколката на двете ко-

лене. Разстоянието от петите до талията 

трябва да се отнася към дължината на ця-

лото тяло в пропорция 2:3.

ЗА КРАСИВА ПОХОДКА

За съжаление доста жени с краси-
ви крака и стройна фигура не уме-
ят да ходят грациозно. Едни се дви-
жат предвзето, други прекалено мно-
го въртят ханша и бедрата си, тре-
ти пък смешно поклащат рамене. Що 
се отнася до жените, чиято фигура 
не е идеална или са с наднормено те-
гло, то за тях красивата походка е 
още по-важна, защото чрез нея биха 
могли да замажат недостатъците на 
тялото си и да демонстрират само 
предимствата.
В школите за обучение на манекен-

ки се преподават два вида походка 
– едната за работа на подиум, дру-
гата за всеки ден. Тъй като в жи-
вота рядко ще ви притрябва да хо-
дите като манекенка, ще ви разкри-
ем само тайните на красивата по-
ходка за всеки ден. Тя зависи основно 
от това, как си държите гла-
вата и гърба, и от това, 
как точно стъпалата ви 
опират в земята. Дви-
женията на ръцете и 
на тялото са нещо до-
пълнително. Преди всич-
ко приемете като правило 
да НЕ ходите бързо. За целта 
се опитайте да не закъснявате 
за работа, а напротив – дори 
да ходите пет минути по-рано. 
Когато стъпалото опре земята/

пода, пръстите на краката трябва да 
са леко раздалечени. Идеалната линия 
на движение се постига, когато стъп-
вате по една мислена права линия. Да 
захождате „на осморка“, може да е 
красиво на подиума, но е неуместно 
за всеки ден. 
Важен момент при ходене е изнася-

нето на бедрата пред торса. С дру-
ги думи, при стъпване напред водят 
краката, а тялото ги настига. 
Големината на крачката трябва да 

е равна на дължината на стъпалото 
ви. Не си мислете, че отстрани по-
ходката ви ще изглежда твърде сит-
на. Ако пробвате, ще разберете, че 
да се ходи така, е не само правилно 
и красиво, но е и много удобно. Ако 
правите по-широки крачки, походката 
ви изглежда „скоклива“, напрегната и 
леко смешна. Освен това така създа-
вате излишно напрежение в гръбнака. 
Правилното и красиво ходене 

НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА 
е истинска наука. Старайте се носо-
вете на обувките да сочат леко на-
вън, когато стъпвате. В обувки на 
супервисоки токчета дамите често 
стъпват не първо на пета (както е 
нормално и редно), а направо на цяло 
стъпало. Грешка. По-красиво би било, 
ако токчето опре първо земята – ма-
кар и с една секунда преди пръстите. 
Много жени ходят с полусгънати кра-
ка, когато са обути в обувки на висо-
ки токчета. Такава походка изглежда 
странно. Запомнете, че кракът, вър-
ху който сте пренесли тежестта на 
тялото, трябва да е изправен.
В основата на женската походка е 

ПРАВИЛНАТА ОСАНКА 
Главата и тялото са в една вер-

тикална линия, гръдният кош е пов-
дигнат, коремът – при-
бран, а раменете са на 

една линия. С такава осан-
ка вие лесно ще се научите 

да ходите правилно. 
В заключение ще кажем, че 

некрасивата  и неправилна по-
ходка издава неувереност. Вся-
ка жена е прекрасна и неповто-
рима посвоему. Повтаряйте си 

това по-често. От та-
кива мисли раменете 
ви сами ще се повдиг-
нат, а походката ви 
ще стане по лека и 
уверена.

Адриана Скленарикова демонстрира 
смело най-скъпото си

Критериите за красиви крака при млади 

жени с нормално телосложение са следните:

1. При РЪСТ 161–165 см и ТЕГЛО 54–55 кг 

дължината на краката трябва да е 84–86 

см, обиколката на бедрата – 56–57 см, а 

обиколката на коленете – 34–35 см.

2. При РЪСТ 166–170 см и ТЕГЛО 55–56 кг 

дължината на краката трябва да е 90–92 

см, обиколката на бедрата – 57–58 см, а на 

коленете – 35–36 см.

3. При РЪСТ 171–175 см и ТЕГЛО 60–61 кг 

дължината на краката трябва да е 91–94 

см, обиколката на бедрата – 58–59 см, а на 

коленете – 37–38 см.

Хармонията в цифри
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П
редставата за строй-
ни и стегнати кра-
ка, с идеална форма 
на прасеца и бедрата 

са желязната ни мотивация да 
се подлагаме на изтощително 
спортуване. Но за да изло-
жим краката на показ, пък 
било то и обути в тънки 
чорапи, трябва да напра-
вим още няколко крачки, 
но не към фитнес салона, 
а към beauty салона. Там 
ще се погрижат кожата 
на краката ни да изглеж-
да идеално.
А иначе не се отказвай-

те от тренировките. Те 
работят за съвършената 
форма на краката. 

Две трети от мускулату-

рата на човека са концен-

трирани в долните крайници, 

затова и 50–70% от времето 

за тренировки трябва да са пос-

ветени на краката. 

В никакъв случай не пропускайте 

упражненията 
за разтягане

Те се изпълняват по време на 
цялата тренировка. В начало-
то – за загрявка, за да под-
готвят мускулите за пред-
стоящото натоварване, а 
в края – за бързо и ка-
чествено възстановяване 
и освобождаване на мус-
кулатурата от усещане-
то за напрежение и схва-

натост (това е превенция 
и на мускулната треска на 

следващия ден). 

Стречингът помага за оф-

ормяне на еластична и анато-

мично правилна мускулатура 

на краката и издължава мускулите 

на бедрата.  

Той може да е статичен (когато ние 
се позиционираме в различни неудобни 
пози и се опитваме да доближим на ня-
колко сантиметра ухото до коляното 
например) и динамичен (когато изпълня-
ваме наклони или махове и постепенно 
увеличаваме амплитудата им). 
За загрявка са ефективни разтяга-

ния и от двата типа, а по време на 
тренировки и след тях е по-подходя-
що статичното разтягане. Като не 
е необходимо и да прекалявате с раз-
тягането. 
Дотук с темата за упражненията. 

Сега ще ви предложим решения на две 
от най-разпространените оплаквания, 
свързани с естетиката на кожата на 
краката – спукани капиляри и синини. 
С тях дори и най-съвършените крака 
изглеждат необгрижени. 

Лазерно склерозиране
е една от най-ефективните и безо-
пасни процедури за отстраняване на 
капилярни звезди и мрежички от кръ-
воносни съдове по лицето и по цяло-
то тяло, с които е трудно и даже 
невъзможно да се справят други кон-
сервативни методи на лечение. (Коз-
метичните препарати в подобни слу-
чаи могат да се окажат съвсем безпо-
лезни, каквото и да съдържат.)

Светлината на лазерния лъч се по-

глъща от кръвоносния съд и се пре-

връща в топлина, която слепва сте-

ните на съда и той престава да 

функционира.

Съвременните лазерни апарати поз-
воляват само с една процедура да се 
отстрани кръвоносен съд с диаметър 
до 1 мм. Малките съдове изчезват 
безследно от повърхността на кожа-
та, а по-големите съдови образувания 
(петна, мрежи от кръвоносни съдове, 

© Andrea Rankovic – Fotolia.com
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хемангиоми) избледняват и значител-
но намаляват размера си. Процедура-
та лазерно склерозиране е с продъл-
жителност средно от 5 до 30 мин (в 
зависимост от площта на обработ-
вания участък). По време на сеанса 
пациентите могат да изпитват леко 
щипане или парене, а непосредстве-
но след процедурата се наблюдава не-
значително потъмняване на обработе-
ния кръвоносен съд, което до няколко 
дни изчезва. Една процедура може да 
се окаже недостатъчна за обработва-
не на по-големи кръвоносни съдове. В 
случай на необходимост се прави пов-
торна, но след почивка от поне 2 сед-
мици. Броят на процедурите зависи 
от общата площ и обема на съдови-
те образувания. 

Предимство на лазерното склерози-

ране е, че методът може да се прила-

га по всяко време на годината. 

Високата температура и слънчевите 
лъчи не се явяват противопоказния за 
провеждане на тази процедура. Въпре-
ки това някои специалисти препоръч-
ват, ако кожата е със силен слънчев 
тен, да се изчака, докато загарът из-
чезне, и тогава да се пристъпи към 
процедурата. След лазерно склерозира-
не се препоръчва да се използват коз-
метични средства, съдържащи слънце-
защитен фактор.  
Успешно проведените процедури не 

предпазват от появата на нови съ-
дови образувания – лазерното склеро-
зиране не гарантира, че капилярните 
звезди няма да се появят след вре-

ме на друго място по краката. С цел 
профилактика срещу поява на нови съ-
дови образувания лекарите препоръч-
ват на жените да се откажат от 
прием на хормонални контрацептиви и 
да носят леки и не много тесни дрехи 
от естествени материи. Тези препо-
ръки важат и ако кожата на краката 
ви е склонна към образуване на 

синини 
Как да се грижите за краката си в 

този случай? Преди всичко им е нуж-
но движение. При съкращаването си 
мускулите раздвижват кръвта и не є 
дават да се застоява. На работата 
на венозната система много добре се 
отразява изкачването на стълби.

Препоръчително е профилактично да 

правите и масаж на краката, но вни-

мателно, с нежни движения и задъл-

жително с използването на овлажня-

ващ крем, за да не си направите нови 

синини. 

Започнете с поглаждащи движения 
на пръстите на ръцете в посока от 
коленете нагоре по бедрата – отпред 
и отзад. След това масажирайте хо-
дилата и глезените – първо пръсти-
те (пръст по пръст), след което раз-
трийте изпъкналата част на ходило-
то, накрая с кръгови движения пета-
та. Завършете с енергичен масаж на 
ахилесовите сухожилия и глезените. 
На работа, особено ако по цял сте 

в седнало положение, е много важно да 
следите за осанката си. 

Старайте се да не се прегърбвате, 

не напрягайте раменете и не кръс-

тосвайте крака. Всичко това създа-

ва препятствие пред кръвотока.  

Можете от време на време да пра-
вите лесни упражнения за крака – да 
ги изпъвате силно напред и да стяга-
те мускулите им или под бюрото да 
преминавате плавно от пета на пръ-
сти и обратно. Тези най-обикновени 
движения стимулират кръвообращени-
ето и са идеална профилактика сре-
щу образуването на синини. 
Прегледайте много внимателно и 

гардероба си. Ще се наложи да изхвър-
лите завинаги от него тесните дрехи 
и бельото, което може да смути нор-
малната циркулация на кръвта. Първо 
трябва да изхвърлите незабавно чора-
пите със стегнати ластици. Те усил-
ват застойните процеси на кръв във 
вените и съответно водят до съдо-
ви проблеми. Същата съдба трябва да 
сполети тесните дънки и ботушите, 
чиито ципове едвам затваряте.

Ако кожата на краката ви често ви изне-

надва неприятно със спукани капиляри и 

синини, ето от какво трябва да се отре-

чете:

 Избягвайте загряващите козметични 

процедури. Те разширяват вените и капи-

лярите.  Не е препоръчително да взима-

те гореща вана. Краката е по-добре да ми-

ете с хладка вода, а преди да излезете от 

банята, е добре да ги облеете със студена. 

 За да не увеличавате количеството на 

капилярните звезди, желателно е да не се 

излагате продължително време на слънце. 

 Въобще не е добре да се застоявате дъл-

го и в банята! Влезте, свършете работата, 

за която сте влезли, а именно да се изкъпе-

те, и бързо излезте.  Следете какво яде-

те – мазните, сладките и прекалено соле-

ните храни провокират газове и запек. Това 

от своя страна увеличава притока на кръв 

към долния край на тялото. Плодовете и зе-

ленчуците, напротив – благоприятстват 

намаляването на налягането на кръвта вър-

ху стените на кръвоносните съдове.

КАКВО НЕ БИВА

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ
Дистрибутор – Фиеста 2 ООД , 
София, бул. Т. Александров бл. 75 
(срещу кино Арена – Запад), 
моб. 0898 46 76 01 / 02 
www.fiesta2bg.com

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ СЕРИЯТА 

GLYSOLID СА С ВИСОКО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГЛИЦЕРИН – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

ЗА ВАШАТА КОЖА!

А 
защо точно сега вие особено се 

нуждаете от балсама за устни 

Glysolid?

Защото той осигурява най-силната 

защита на нежната и чувствител-

на кожа на устните от неблагоприят-

ните условия на околната среда (вя-

тър, студ, сух въздух и слънчеви лъчи). 

Продуктът притежава и овлажняващо 

действие, съхранява еластичността 

на кожата, подпомага регенерацията 

й и й действа успокояващо. Балсамът 

за устни Glysolid  лекува сухи, болезне-

ни и напукани устни, стимулира проце-

са на оздравяването им и обновяване-

то на клетките на епидермиса, защо-

то съдържа ценни активни съставки:

Витамин Е – един от най-ценните 

козметични компоненти и активен ан-

тиоксидант.

Алантоин – овлажнява, омекотява 

и  успокоява кожата и облекчава раз-

дразненията. 

Глицерин – повишава еластичност-

та, ефективно омекотява кожата и 

поддържа водния баланс в нея.

GLYSOLID

ПОМИСЛЕТЕ 
ЗА УСТНИТЕ СИ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА
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Глицерин  повишава еластичност

та, ефективно омекотява кожата и 

поддържа водния баланс в нея.
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И 
тъй, ситуацията е приблизително следната. Късна 
вечер. Опитвате се да се отпуснете и да заспите 
блажено. Тъмна нощ. Пробуждате се от страх. При-
сънило ви се е, че сте облечени с... алое и трябва 

да се борите със силен и зъл бик. Такъв или подобен сю-
жет на сън според специалисти говори за очевидна диа-
гноза наяве – депресия. А самовнушенията „животът ми 
е прекрасен“ в този случай не вършат работа! 
Къде можете да избягате от депресията?! Отговорите 

са лесни и са два. Първият – в салона за красота, къде-
то да се посветите на релаксиращи процедури. Вторият 
– в магазина за битова техника, откъдето да се сдобие-
те с апарат за домашен релакс. Може да се отбиете и 
в дрогерията, където обикновено намирате любимата си 
антистресова козметика. Важното е да не позволявате 
на депресията да свърши своята „грозна“ работа – да за-
страши здравето ви и да открадне красотата ви. 
Изпробвайте ефекта на някои от нашите идеи за про-

цедури, с които бихте могли да се противопоставите на 
надвисналата депресия. Ако някои от тях ви се сторят 
неприложими поради прекалената си екзотичност, то до-
брата стара класика няма как да не ви помогне.
Интересно е, че на първо време 

СТРЕСЪТ ДОРИ МОЖЕ ДА НИ РАЗХУБАВИ

Това сочат резултати от научни изследвания – жени, 

подложени на силен стрес, изглеждат значително по-добре 
от жени, които водят спокоен живот. Отделеният под 
въздействието на стреса адреналин прави кожата особено 
свежа, тена – сияен, тялото – стегнато и грациозно. Но 
минава известно време, тревогите продължават, започва-
ме да въздишаме все по-дълбоко, обмяната на веществата 
се забавя, имунитетът отслабва, болестите започват да 
ни атакуват и външният ни вид посърва. Тенът посивя-
ва, устните се напукват, косите изглеждат като слама, 
раменете се отпускат, походката става грозна и тъжна 
и върху лицето сякаш има печат „Угрижена!“. 

ЛОШОТО НАСТРОЕНИЕ ПРОВОКИРА АЛЕРГИИ И КОЖНИ ПРОБЛЕМИ, 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СЪСТАРЯВАНЕ, СТОМАШНО-ЧРЕВНИ РАЗСТРОЙСТВА, 
КАКТО И ПОНИЖЕНО ЛИБИДО. 
Ако изглеждате така, бързо в салона по красота. За 

класика в жанра „релакс“ се смятат масажите, спа про-
цедурите и заниманията с йога. Ако обаче решите да из-
пробвате някоя нова и по-екзотична процедура, ефектът 
върху психиката и тялото ви ще бъде двоен, защото 
въздействието на новите неща, към които подхождаме с 
любопитство, е по-силно. Любопитството е извор на по-
ложителни емоции, особено когато е „задоволено“ от по-
ложителен резултат. 

ФЛОУТИНГ ИЛИ НЕЩО ТАКОВА

Топло, топло. Има общо със значението на английския 

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ И ЕКЗОТИЧНИТЕ ИЛИ ПЪК 

ТЕЗИ, КОИТО СА ПРОВЕРЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО

ПРОЦЕДУРИ

антидепресанти
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глагол to float – плавам. Тази процедура по-скоро ще ви га-
рантира състояние на пълна безтегловност, усещане, че 
сте единствена в целия свят, и... истинско блаженство 
на мястото на тревогите. Ключовата дума тук е „изо-
лация“. Никакво въздействие върху съзнанието или тяло-
то. Напротив, пълно изолиране от околната среда. Про-
цедурата се провежда в закрита камера, пълна с топъл 
разтвор от епсомова сол (или магнезиев сулфат). Солите 
повишават плътността на водата и оттам идва усеща-
нето за безтегловност. 

ЕПСОМОВАТА СОЛ ПРИДАВА НА КОЖАТА КОПРИНЕНА 
МЕКОТА И ГЛАДКОСТ.

Цялото удоволствие има продължителност от половин 
до един час, но за оптимално се смята времетраенето 
от 40 мин. Резултатът от сеанса е в полза на здравето: 
кръвното налягане се нормализира, пулсът „влиза“ в нор-
ма, мозъкът изработва рекордно количество ендорфини – 
хормони на щастието – и абсолютно „отрича“ правото 
на съществуване на кортизола – хормона на стреса. 

ТРИФАЛА 
Трифала (среща се още и като „трипала“) е смес от 

три растения, която се използва в аюрведа. За древните 
индуси тя е заслужила званието „цар на лечебните бил-
ки“. Спа процедурата с трифала е едно от най-ефектив-
ните средства за борба с депресията, стреса, преумора-
та и безсънието. Релаксиращият ефект е видим още след 
първата процедура, като пълният курс се състои от 12 
сеанса. Трифалата притежава силно проникваща способ-
ност и подхранва нервната, мускулната и костната тъ-
кан. Освен това освежава и оздравява съединителната 
тъкан на кожата. Поклонниците на аюрведата пропаган-
дират процедурата като подмладяваща и оздравителна, 
а също и като процедура за отслабване и детоксикация. 
Като бонус трифала нормализира кръвното налягане и по-
вишава либидото. Ефектът от процедурата е най-силен, 
когато тя бъде съчетана с маслено-солев пилинг и затоп-
ляне с термоодеяло. 

ЕДИН ДРЕВЕН ПОЛИНЕЗИЙСКИ РИТУАЛ 
по-известен като масаж на стъпалата, днес е много по-
пулярен в западния свят. След тежък работен ден юпи-
тата посещават задължително някой спа салон. Риту-
алът започва с измиване на краката в легенче, пълно с 
етерични масла и розови листенца. Следва точков ма-
саж на стъпалата, който възвръща душевния покой на 
работохолика. През цялото време звучи релаксираща му-
зика, във въздуха витае ароматът на екзотични расте-
ния, а тялото на клиента е напълно отпуснато в орто-
педично кресло. 

СЪВСЕМ СПОКОЙНО МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ САМИ НА СЕБЕ СИ 
МАСАЖИСТИ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАСЛА С ЛЮБИМ АРОМАТ И 
СЕ САМОМАСАЖИРАЙТЕ В ТОПЛО ПОМЕЩЕНИЕ. ЕТО КАК... 

Хванете свода на едното стъпало с една ръка, а с 
другата активно масажирайте цялата площ на стъ-

палото. 
След това своеобразно загряване започнете да ма-
сажирате възглавничката на всяко пръстче на кра-

ка. Продължете с кръгови движения около костичките 
на пръстите. 

След това с едната ръка хванете стъпалото, а с 
другата правете кръгови движения в областта под 

палеца. Там, където кожата е по-груба, натискът тряб-
ва да бъде по-силен. 

Особено внимание отделете на петите. Там кожата 
е по-дебела и натискът трябва да е силен. 
Следва масаж на ахилесовто сухожилие. Обхванете 
го от едната страна с палеца, а от другата – с че-

тирите пръста на едната ръка, и приложете масажира-
щи движения в посока от горе на долу. Около костиците 
масажирайте с кръгови движения. 

Хванете стъпалото с едната си ръка, а с другата 
прихванете глезена. Завъртете стъпалото първо на 

едната страна, после – и на другата. После го изпънете 
в шпиц и контрашпиц. 
Масажа на ходилата спокойно можете да правите и 

с помощта на електромасажори, минивибромасажори или 
хидромасажори. 
Впрочем бихте могли да релаксирате и без да сте заоби-

колени от бръмчащи (макар и тихичко) машинки. Само с 

АРОМАТЕРАПИЯ

За целта трябва да имате ароматерапевтична лампа, 
където да слагате любимите си етерични масла. Възполз-
вайте се и от козметичния ефект на ароматерапията, 
като сложите по няколко капки масло в крема или лоси-
она, който използвате обикновено.   
Освен медитативните практики от депресията спася-

ват и книгите за позитивна психология. А също така 
продавачите на сладолед и... шоколад.
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Н
еравномерният тен, плитките 
и дребни бръчки, нарушенията 
на релефа на кожата, атония-
та (понижен до липсващ муску-

лен тонус), мазната себорея, състоя-
нието постакне, необходимостта от 
подготовка на кожата за пластична 
операция, възстановяването на кожа-
та след пластична операция и пигмен-
тациите се явяват показания за про-
веждане на 

ГЛИКОЛОВ ПИЛИНГ 
Процедурата не изисква скъпостру-

ващо оборудване, можете да я напра-
вите в условията на всеки козметич-
ния кабинет, стига да сте убедени, 
че козметикът е грамотен и опи-
тен. Защото само правилното използ-
ване на гликоловата киселина дава до-
бри резултати. А именно:  излющва 

кожата  овлажнява роговия є слой 

 стимулира производството на ко-

лаген и еластин  облекчава възпале-

ния  забавя синтеза на естествен 

меланин.

Преди да се подложите на пилинг с 
гликолова киселина в козметичния са-
лон, се препоръчва да се използват 

ПРЕПАРАТИ ЗА 
ДОМАШНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Това могат да бъдат кремове, гело-

ве, лосиони и серуми, които идеално 
подготвят кожата за предстоящата 
процедура. Тези средства обикновено 
съдържат алфахидроксикиселини (AHA 
киселини), но в ниска концентрация. 
(Впрочем гликоловата киселина е вид 
AHA киселина с изключително малка 
молекула, което благоприятства по-
бързото є проникване в кожата.) 

ПРОДУКТИТЕ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА ТРЯБ-
ВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10–14 
ДНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ С ГЛИ-
КОЛОВА КИСЕЛИНА В КОЗМЕТИЧНИЯ САЛОН. 
ТАКА КОЖАТА ПОСТЕПЕННО СЕ АДАПТИРА КЪМ 
ДЕЙСТВИЕТО НА КИСЕЛИНАТА И МОЖЕ ДА ПО-
НЕСЕ ПО-ВИСОКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТ НЕЯ. 

След прилагане на средствата за до-
машна употреба структурата на ро-
говия слой видимо се изравнява, на-
трупалите се мъртви клетки се из-
лющват.

ПРОЦЕДУРАТА – 
СТЪПКА ПО СТЪПКА 

Гликоловият пилинг в козметичния 
салон започва с внимателно почист-
ване на кожата. 

1 ПОЧИСТВАНЕ 

За отстраняване на нечистоти-

ите и на грима се използва тоалетно 

мляко с хиалуронова киселина, което 
не дразни кожата. Продуктът е под-

ходящ даже и за толкова чувстви-
телна зона като клепачите. Козме-
тикът нанася не много голямо коли-
чество мляко на кожата и с памуч-

ни тампони, напоени предварително 

в тоник с хиалуронова киселина, от-
странява макиажа с леки масажни 
движения. 

Хиалуроновата 
киселина
е най-разпространеният мукополизахарид, 

който се синтезира в човешкия организъм. 

Тя е основен компонент в състава на меж-

дуклетъчното вещество на съединителна-

та тъкан. С напредване на възрастта съ-

държанието є намалява. С помощта на под-

държащи продукти, които съдържат хиалу-

ронова киселина в по-високи количества, 

равновесието може да се възстанови до из-

вестна степен. Тази киселина се смята за 

влагозадържащо чудо – може да задържи от 

1000 до 4000 пъти повече вода от собстве-

ното си тегло. В кожата тя задържа влага-

та в колагена и еластина и действа като 

лепило, което ги свързва. По този начин из-

глажда по-грубата кожна повърхност. Дру-

го предимство на хиалуроновата киселина 

е, че намалява сухотата, сърбежа и парене-

то по кожата.

След това козметикът използва по-

чистващ гел, в чийто състав вли-

за и гликолова киселина. Нанася го 
на влажна кожа. Обикновено гелът 
се разпенва, след което се измива с 

С ГЛИКОЛОВА 

КИСЕЛИНА

П И Л И Н Г
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хладка вода. Гелът е „призван“ да ели-
минира остатъците от себум по ко-
жата и да изравни нейното рH. Ос-
вен това той гарантира равномерно 

проникване на гликоловата киселина 

по време на същинската процедура. 

2 СЪЩИНСКИ ПИЛИНГ 
С помощта на широка четка вър-

ху лицето се нанася гел с гликоло-

ва киселина в следната последовател-
ност: чело, нос, слепоочия, бузи, шия, 
подбрадичка, централна част на ли-
цето. Пациентките обикновено усе-

щат леко щипане и парене по кожата. 

Тези кожни реакции се смятат за нор-

мални. Но козметикът е задължен да 
наблюдава развитието на тези реак-
ции, за да предотврати дразненията 
в случай на нужда. 

3НЕУТРАЛИЗАЦИЯ 

Върху кожата се нанася специ-

ално средство, което неутрализира 
действието на киселината. Времето 
за излагане на действието на препара-
та зависи от концентрацията на из-
ползваната гликолова киселина, която 
може да е различна. Но настойчиви-

те оплаквания на пациента от прека-

лено парене и промяна в цвета на ко-

жата трябва да сигнализират на коз-

метика за необходимост от незабав-

на неутрализация. Първо се провеж-
да локална неутрализация, след кое-
то козметичното средство се нана-
ся върху цялата обработена повърх-
ност на лицето. Този етап от про-
цедурата е задължителен, тъй като 
измиване на киселината с обикнове-
на вода може да провокира парене по 
кожата. 

4ИЗМИВАНЕ 
След неутрализацията специалис-

тът измива остатъците от кисели-

на и от неутрализатора с обилно ко-

личество хладка вода. След този етап 

от процедурата усещането за парене 

по кожата би трябвало да изчезне. 

5 УСПОКОЯВАНЕ, ПОДХРАНВА-

НЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
Следва използването на интензивен 

овлажняващ серум с хиалуронова кисе-

лина, който хидратира и възстановя-
ва епидермиса. Накрая лицето се тре-

тира със специална маска с успокоя-

ващи свойства, която трябва да се 
остави да действа поне 10 мин. Мас-
ката се отстранява с памучни там-
пони, напоени с хладка вода. Финални-
ят етап от процедурата – нанасяне-

то на не много голямо количество въз-

становяващ крем, който овлажнява и 

успокоява кожата – оказва противо-
възпалително действие.

БРОЯТ НА СЕАНСИТЕ

се определя от специалист. 

ОБИКНОВЕНО ГЛИКОЛОВИЯТ ПИЛИНГ СЕ ПРИ-
ЛАГА НА КУРСОВЕ ОТ 4 ДО 8 СЕАНСА С ИНТЕР-
ВАЛИ ОТ 7 ДО 14 ДНИ МЕЖДУ ТЯХ. КОЛИЧЕ-
СТВОТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗАВИСИ ОТ СЪСТОЯ-
НИЕТО НА КОЖАТА НА ПАЦИЕНТА И ОТ ЗАДАЧА-
ТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА РЕШИ ТАЗИ ПРОЦЕДУРА.

Концентрацията на гликоловата ки-
селина може да се увеличава от про-
цедура на процедура с цел постигане 
на максимален ефект. 

СЛЕД ВСЯКА ПРОЦЕДУРА ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИЛНО 
ФОТОЗАЩИТНО СРЕДСТВО С ВИСОК SPF ФАК-
ТОР, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ ОБРАТЕН ЕФЕКТ – 
ПИГМЕНТАЦИИ ПО КОЖАТА. 

Напомняме ви, че слънцезащитни 
средства трябва да използвате задъл-
жително и в течение на курса на пи-
линга с гликолова киселина в домаш-
ни условия. 

Млечният пилинг е чудесна алтернатива в случаите, когато пилингът с гликолова киселина е 

притовопоказан. 

Тази процедура спада към т. нар. повърхностни пилинги и може да се прилага даже и при хипер-

чувствителни кожи. Млечната киселина, работи ефективно и деликатно в случаите на: 

 НЕРАВНОСТИ ПО КОЖАТА  ПЪПКИ  ЗАЧЕРВЯВАНИЯ  СТРИИ  ПРЕКАЛЕНО ОМАЗНЯВА-

НЕ  ХИПЕРПИГМЕНТАЦИИ   СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНА, СКЛОННА КЪМ АЛЕРГИИ КОЖА  НА-

ЛИЧИЕ НА МАЛКИ И ДЪЛБОКИ БРЪЧИЦИ  ЗАГУБА НА ОБЩ ТОНУС И ЕЛАСТИЧНОСТ НА КО-

ЖАТА  НЕРАВНОМЕРЕН ТЕН. 

Тя се явява естествен компонент, винаги присъстващ в роговия слой на епидермиса. Затова 

пилингът с млечна киселина, освен че отстранява набелязания проблем, богато овлажнява ко-

жата и съхранява нейния водно-липиден баланс. Противопоказанията за млечния пилинг са дос-

та по-малко в сравнение с тези за гликоловия пилинг. А за противопоказанията за гликоловата 

киселина е необходимо да бъдете предупредени от своя козметик! Ако той не го направи сам, 

попитайте го вие!

В краен случай – с МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
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К
огато косата е безнадеждно из-
тощена, увредена и са нали-
це сериозни проблеми, повечето 
дами с прискърбие решават да 

я подстрижат (разбирай, да я скъсят 
драстично). Със или без сълзи в очи-
те такова едно сбогуване невинаги 
може да обърне ситуацията към по-
добро, особено когато не само коса-
та е увредена, но и кожата на скал-
па. Съвременните продукти за коса 
за домашно ползване невинаги се спра-
вят с проблемите на косата, тъй 
като концентрацията на активните 
съставки в тях е доста по-малка в 
сравнение с тази в професионалните 
продукти. 
Но изход има – използване на тяс-

но специализирана козметика за коса 
с ясно изразени подхранващи и оздра-
вяващи свойства. 

ВОДА ОТ ИЗВОРА

Все по-често днес ни се налага да 
слушаме за плацентата като за уни-
кално вещество, способно да възста-
нови нормалната функция на кожата 
и косата. 

ОСНОВНАТА СЪСТАВКА НА КОСЪМА Е ТВЪРДОТО 
БЕЛТЪЧНО ВЕЩЕСТВО И ПЛАЦЕНТНИЯТ ПРОТЕ-
ИН НАИСТИНА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА КОМПЕНСИРА 
НЕГОВИЯ ДЕФИЦИТ.

Плацентата на животни от неза-
помнени времена се почита от ле-
карите. Тя е истински „кладенец“ 
на биологично активни вещества, 
повече от сто от които се сла-
вят като защитници на човешкото 

тяло от агресивните влияния 
на околната среда. Основни 
в състава на плацентата са 
белтъчините и аминокисели-
ните, които оперативно „по-
правят“ увредения „скелет“ 
на косъма, изравняват него-
вия релеф и „замазват“ по-
рестия му строеж, провоки-
ран от вредните влияния на 
средата. Екстрактът от пла-
цента обновява клетките, подо-
брява тяхното дишане, активно 
възстановява и стимулира „спя-
щите“ космени фоликули, оказва 
антиоксидантно действие, оздравя-
ва кожата на скалпа и се превръ-
ща в защитна бариера на гъбични-
те заболявания. 

КЕРАТИНЪТ 
е основен строите-
лен материал 
на косата. 

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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

свързани 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“. Съвети-

те 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 Мър-

фи, който бе излъчен за фризьор № 1 за 2008 г. от списание COIFFURE beauty.

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

ЛЕЧЕБНА КОЗМЕТИКА ЗА КОСАЛЕЧЕБНА КОЗМЕТИКА ЗА КОСА
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97% от косъма се състоят от ке-
ратинови люспи, 3% – от вода. Но 
кератинът не се взема от нищото, 
така да се каже, и ако организмът 
не може самостоятелно да синтезира 
необходимото за красива коса количе-
ство, трябва да му помогнете отвън 
– с диета, богата на белтъчини на-
пример, или с храни, които съдържат 
кератин в голямо количество. 

НЯКОИ КОЗМЕТИЧНИ ФИРМИ, СПЕЦИАЛИЗИРА-
НИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА КОСА, 
ПРЕДЛАГАТ ТЕЧЕН КЕРАТИН ВЪВ ФЛАКОН. ПО-
ПАДНАЛ ВЪРХУ КОСАТА, ТОЙ ПРОНИКВА МНОГО 
БЪРЗО ДО ДЪЛБОЧИНАТА НА КОСЪМА И ЗАПОЧ-
ВА ДА ВЪРШИ ТАМ СВОИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАБО-
ТИ – ДА ЗАПЪЛВА ПУКНАТИНИТЕ, ДА ЗАЛЕПВА 
РАЗЦЕПЕНИТЕ КРАИЩА НА КОСАТА И ДА ПЪЛНИ 
КОСЪМА С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕМ. 

Течният кератин се предлага в мал-
ки флакони. Но понеже е много ефек-
тивен, е и много скъп. Нанася се пре-
димно по дължината на косата.

АКТИВНО ВИТАМИНИЗИРАНЕ

Малцина знаят какво представлява 
широко рекламираният провитамин 
В5, но всички чуват за него, когато 
се заговори за изтощена коса. 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА КОСАТА СА ВИ НЕОБХОДИМИ ПОМОЩНИЦИ 
– ВИТАМИНИТЕ ОТ ГРУПА В. ТЕ ЗАЗДРАВЯВАТ 
КОСЪМА И СЕ ЯВЯВАТ СВОЕОБРАЗНИ КАТАЛИ-
ЗАТОРИ, ПОМАГАЙКИ НА ДРУГИТЕ ВЕЩЕСТВА ДА 
РАБОТЯТ ПО-ЕФЕКТИВНО.

Още по-добре в тази посока „рабо-
ти“ пантенолът – органичен спирт, 
който при взаимодействието с коса-
та се разпада на пантенолова кисели-
на и провитамин В5.
Въобще пантенолът се влага в поч-

ти всички средства за коса, но за 
да постигнете задоволителен лечебен 
ефект, ви трябват по-чиста консис-
тенция и по-висока концентрация от 
него. Течният пантенол прониква лес-
но в косъма и решава такива пробле-
ми като прекалена сухота и загуба на 
еластичност, възстановява силно по-
вредената структура на косата и на 
кожата на главата. Продукти за коса 
с пантенол се предлагат както в ап-
теката, така и в дрогериите. 

ПАНТЕНОЛЪТ ЗАДЪРЖА ВЛАГАТА В КОСЪМА, НЕ 
ПОЗВОЛЯВА НА КОСАТА ДА СЕ ЦЕПИ И ПРЕДО-
ТВРАТЯВА ЦЪФТЕНЕТО НА КРАИЩАТА. КОСАТА, 
ПОДХРАНЕНА С ПАНТЕНОЛ, УВЕЛИЧАВА ОБЕМА 
СИ ДО 10%, ПРИДОБИВА ОСЛЕПИТЕЛЕН БЛЯ-
СЪК И ГЛАДКОСТ. 

Но един съвет от мен – за пред-
почитане е да купувате специализира-
ните средства за подхранване и оз-
дравяване на косата от фризьорски-
те салони. В обикновена дрогерия не-
винаги бихте намерили онова, което 
търсите. 

Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ, 

стилист и собственик 
на фризьорски салони Murphy

фризьорство маникюр
компютърна модулация
козметика за коса 
обучение по фризьорство

София, ул. „Константин Иречек“ 11,
тел.: 02/ 953 11 82, моб. 0888 419 775
София, бул. „България“ 11 (партер)
тел.: 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326

В салона клиентките често си разменят 

рецепти за домашно приготвени маски за 

коса. Предлагам на вниманието ви четири от 

тях, които, дори и да не ви помогнат, няма 

как да ви навредят. 

С ЯЙЦЕ И ЗЕХТИН (ЗА ПО-БЪРЗ РАСТЕЖ 

НА КОСАТА) Смесете 5 с. л. зехтин и 2 

предварително разбити яйца. Нанесете сме-

ста равномерно на косата. Сложете найло-

нова шапка и изчакайте 15 мин. Измийте ко-

сата без шампоан и я изплакнете с хлад-

ка вода. 

С МЕД И ЗЕХТИН (ЗА ПОДХРАНВАНЕ) 

Смесете 2 с. л. мед и 3 с. л. зехтин и про-

цедирайте като при предишната маска. 

С АВОКАДО Размачкайте с вилица мека-

та част на узряло авокадо, добавете1 с. 

л. мед и 2 с. л. зехтин и разбъркайте до по-

лучаване на кремообразна смес. Нанесете я 

на косата и я оставете да действа 20 мин. 

Използвайте мек шампоан за отмиване на 

маската и накрая изплакнете косата с хлад-

ка вода. 

Сама на себе си 
козметичка



К
огато връхчетата се цепят, косата изглежда посивя-
ла и безжизнена. Освен това много трудно се срес-
ва, ако не е влажна, защото връхчетата се завърз-
ват. Има много причини за цъфтежа на косата: бо-

ядисването, студеното къдрене, прекаляването с горещия 
сешоар, хлорираната вода, неблагоприятните климатични 
условия, стресът, небалансираното хранене и приемът на 
някои лекарства. Всички тези фактори влияят на състо-
янието на косата и по-точно върху това косата 

ДА ЗАПРИЛИЧА НА МЕТЛА

Борбата с цъфналите краища е най-добре да е профи-
лактична. Но ако се налага, можете да използвате и по-
радикални средства. 
Преди всичко е необходимо да обърнете внимание на ре-

сането. То трябва да е с дървен гребен с редки зъбци. 
Да знаете, че връхчетата се цепят най-вече от честото 
ресане на косата с метална четка. 

В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МАГАЗИНИ ЗА ФРИЗЬОРСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
МОЖЕТЕ ДА СИ КУПИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ЧЕТКА ЗА СРЕСВАНЕ 
С КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ. ТЯ Е НАЙ-БЕЗОПАСНА ЗА КОСАТА! 

И в никакъв случай не бива да решете косата си, до-
като е още мокра – това травмира косъма. Сигурно го 
подчертавам за десети път, но наистина е много важно. 
Това е честа грешка при цъфнали краища, защото сами-
те краища не позволяват ресане на косата на сухо. Не 
я повтаряйте!

ПОЛЕЗНИТЕ ПРОДУКТИ

Шампоаните, които ви препоръчвам да използва-
те, ако краищата на косата ви цъфтят, са таки-

ва, които възстановяват структурата на косъма, в чий-
то състав влизат екстракти от лечебни билки (лайка, 
липа и мента например), а също лецитин, витамини, коп-
ринени протеини и кератин. След измиване на косата с 
такъв шампоан е добре да използвате и балсам от съ-
щата серия. 

Всеки път завършвайте миенето на косата с нанася-
не на специални препарати за цъфнали краища. Те се 

втриват в краищата и не се отмиват. Могат да бъдат 
кремове, флуиди, балсами, маски или ампули. 

БОЯДИСВАНЕТО И СТУДЕНОТО КЪДРЕНЕ 
са основните причини за повреждане и изтъняване на ко-
съма. Химическите съставки на боите и препаратите за 
къдрене разрушават структурата на косъма, лишават го 
от хранителни вещества и влага. За боядисване на коса-
та в домашни условия е за предпочитане да използвате 
качествени бои с добра „репутация“. По принцип в със-
тава на съвременните средства за боядисване на коса-
та са включени компоненти, които допълнително „ухаж-
ват“ косъма. 
А що се отнася до студеното къдрене, по-добре оти-

дете във фризьорския салон, вместо да си правите екс-
перименти вкъщи. 

МАКАР ЧЕ ЛИЧНО АЗ БИХ РАЗУБЕДИЛ ВСЯКА ЖЕНА, КОЯТО СЕДНЕ 
НА МОЯ СТОЛ, ДА НЕ СИ ПРАВИ СТУДЕНО КЪДРЕНЕ. ЗА МЕН ТАЗИ 
ПРОЦЕДУРА Е ОТЖИВЯЛА ВРЕМЕТО СИ. 

Колкото и опитен да е коафьорът, продуктите, които 
се използват за постигане на ефекта, не са въобще ща-
дящи! Ако все пак не искате да се откажете за нищо 
на света от къдренето на студено, поне след него пог-
лезете косата с лечебно-възстановителни процедури във 
фризьорския салон (задължително с професионални проду-
кти, за да сте убедени в ефекта!).

МАСЛЕНИ МАСКИ 
Различните етерични масла са много полезни за изтоще-

ната коса с цъфнали краища. 

ДОБЪР ЕФЕКТ ДАВА МАСЛОТО ОТ РЕПЕЙ. НО МОЖЕТЕ СЪЩО ТАКА С
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ЦЪФНАЛИ ВРЪХЧЕТА!
ПОМОЩ!
ПОМОЩ!
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студио за красота „КАЛИ“

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

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОБИКНОВЕН ЗЕХТИН, МАСЛО ОТ ЖОЖОБА 
ИЛИ ПЪК БАДЕМОВО МАСЛО. 

Принципът на приготвяне на маската е много лесен. 
Маслото се загрява на водна баня на котлона, след което 
се нанася върху краищата на косата и цялата глава се 
увива в полиетиленово фолио, а отгоре с хавлиена кърпа. 
Маслената маска се оставя на косата в продължение на 
час, след което косата се измива с възстановяващ шам-
поан и цялата обичайна процедура за правилно измиване 
на косата се повтаря (имам предвид използването на бал-
сам и продукт за цъфнали краища).

МАСЛЕНИТЕ МАСКИ Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ПРИЛАГАТЕ НА КУРСОВЕ – 
ПРАВЕТЕ ГИ 1 ПЪТ СЕДМИЧНО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДИН ИЛИ ДВА 
МЕСЕЦА, СЛЕД КОЕТО НАПРАВЕТЕ ПОЧИВКА.

Най-радикалният начин да се спасите от цъфналите 
краища обаче си остава

ПОДСТРИЖКАТА

Макар че обикновеното подстригване с най-обикновени 
ножици би решило проблема само за кратък срок. 

В СЪВРЕМЕННИТЕ САЛОНИ ЗА КРАСОТА УСПЕШНО МОЖЕТЕ ДА СЕ 
ПОДЛОЖИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПОДСТРИГВАНЕ С ГОРЕЩИ НОЖИЦИ.

Това е далеч по-ефективен метод за елиминиране на 
цъфтящи краища. В процеса на подстригване краища-
та на всеки косъм се „запояват“ от топлината и всич-
ки подхранващи и овлажняващи вещества от продукти-
те, които използвате, остават вътре в косъма. В ре-
зултат на редовното подлагане на процедурата „горещи 
ножици“ краищата на косата започват по-рядко да цъф-
тят, косата започва да расте по-бързо, става по-гладка 
и блестяща, а подстрижката чудесно задържа формата 
си по-дълго време. 

Симеон ВЕДЕВ, 

стилист в студио за красота „Кали“

Фризьорски салон „КАЛИ“ е най-новото вдъхновение 

на нашите приятели Калина Ташева и Симеон Ведев. 

Дизайнът на салона е тонизиращ като ефервесцент-

на таблетка – киви зеленото, жълтото и портокалово оранжево-

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

само за маникюра и педикюра ви, но и за вашето слънчево само-

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

ви... подстриже. Той, като всички стилисти, много обича ножица-

та, експериментите и решителните дами. Но ако се харесвате 

с дълга коса, бъдете непреклонни. Той и с боята, и със сешоара е 

много добър.

с дълга коса, бъдете непреклонни. 

много добър.

, р



Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът се 

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

ет. 1. Дано да ви е наблизо!
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М
лечните зъби 
са 20 на брой 
– 8 резеца, 4 
кучешки и 8 

кътника. Пръв пробива цен-
тралният резец – на 6–8-месеч-
на възраст, – като не е изключен и доста 
по-ранен пробив, но това е вредно за зъба 
и пречи на кърменето. Вторите странични 
малки резци пробиват към 8–12-месечна възраст. След-
ват ги първите кътници, които изникват на 12–16-месеч-
на възраст и изпреварват кучешките зъби, които пък се 
показват към 16–20-месечна възраст. Последни изникват 
големите кътници – към 20–30-месечна възраст. Тези сро-
кове за поява на млечните зъби са осреднени и често са 
различни за всяко дете, но все пак са ориентир за роди-
телите, които трябва да следят правилното развитие на 
зъбите на детето си. Временните зъби са по-важни, от-
колкото си мислите, защото благодарение на по-малкия си 
размер и форма осигуряват пълноценното хранене на мал-
кото дете и правилното развитие на челюстите и лице-
то му. Освен това те 

ПОДГОТВЯТ КОСТИТЕ 
за правилния пробив на постоянните зъби. Много е непра-
вилно да се смята, че понеже това са временни зъби, ка-
риесите и пулпитите по тях не са страшни. 

АКО МЛЕЧЕН ЗЪБ СЕ ИЗВАДИ ТВЪРДЕ РАНО, НЯМА ДА ИМА МЯСТО ДА ИЗ-

РАСТЕ ПОСТОЯННИЯТ. АКО ВСЕ ПАК ТОЙ СИ НАМЕРИ МЯСТО ДА ПРО-

БИЕ, ИМА ОПАСНОСТ ИЛИ ДА ПРОБИЕ НАКРИВО, ИЛИ НАЙ-ЛОШОТО – ДА 

ПРОБИЕ МНОГО РАНО, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЩЕ Е С НИСКА СТЕПЕН НА 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И УЗРЯВАНЕ И ВЕДНАГА ЩЕ РАЗВИЕ КАРИЕС И ПУЛПИТ.

Ако изваждането на млечния зъб не може да се предо-
тврати, то на мястото на извадения зъб трябва веднага 
да се постави местопазител, който ще възпрепятства съ-
бирането на съседните зъби и ще подпомогне правилното 
развитие на челюстта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Млечните зъби са по-малки, по-плоски, с по-ниски шийки, 
по-тънък емайл и дентин. 

ТЕ СА ПО-СЛАБО МИНЕРАЛИЗИРАНИ, НА КОЕТО СЕ ДЪЛЖИ 

И СПЕЦИФИЧНИЯТ ИМ МЛЕЧЕН ЦВЯТ. 

Емайлът на постоянните зъби е толкова минерализиран, 
че става прозрачен като кристал и под него прозира ден-
тинът. Дентинът е с жълт цвят и от нюанса на негово-
то жълто зависи цветът на целия зъб. Емайлът на млеч-
ните зъби не е толкова кристален и не прозира, а той са-
мият определя цвета на коронката. И понеже е бял като 
мляко, зъбите са наречени млечни (а не защото пробиват 

през кърмаческия период). 

КАРИЕСИТЕ НА МЛЕЧНИТЕ ЗЪБИ 
се развиват много бързо от малко петънце до пулпит. За-
това профилактичните прегледи са много важни и тряб-
ва да се правят на всеки три месеца, за да се хване рано 
кариесът и съответно зъбът да остане жив. 

НЯМА ОПРАВДАНИЕ ДА НЕ СЕ ЛЕКУВА КАРИЕС НА ВРЕМЕНЕН ЗЪБ. 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ СЕ ПРАВИ САМО КОГАТО ОСТАВАТ ШЕСТ МЕСЕЦА 

ДО ВРЕМЕТО ЗА СМЯНА НА ЗЪБА.

С течение на времето челюстните кости се развиват 
и уголемяват, вследствие на което млечните зъби стават 
малки за самите челюсти. Тогава между зъбите се появя-
ват разстояния, наречени 

ФИЗИОЛОГИЧНИ ТРЕМИ

Тези разстояния са физиологични, нормални и много ва-
жни, защото благодарение на тях има достатъчно място 
за по-големите постоянни зъби. 

КОЛКОТО ПО-ГОЛЕМИ СА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ТРЕМИ, ТОЛКОВА 

ПО-ВЕРОЯТНО Е ЗА ПОСТОЯННИТЕ ЗЪБИ ДА ИМА ДОСТАТЪЧНО МЯСТО 

И ТЕ ДА ПРОБИЯТ ПРАВИЛНО.

Най-важни са временните кътници, защото те фиксират 
и определят височината на захапката. Ако млечните кът-
ници се разрушат от кариес, височината на захапката пада 
и детето е застрашено да остане за цял живот с дълбо-
ка захапка, която се смята за тежка ортодонтска анома-
лия. Тогава е оправдано дори поставянето на коронки, за 
да се повдигне захапката до нормална.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

МЛЕЧНИТЕ 
ЗЪБИ
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В
ече си почти на 40. Обичаш виното. Пушиш. Заба-
вляваш се до късно с приятели. Трупаш килограми. 
Качваш холестерола. Все по-често се питаш как да 
издържиш на стреса. Сутрин се гледаш плахо в ог-

ледалото и забелязваш, че тялото ти малко се е поот-
пуснало. Наболява те гърбът, когато седиш дълго пред 
компютъра. Чувстваш се по-често уморена. Започваш да 
се плашиш за здравето си. 
Тогава си казваш: „Трябва да предприема нещо.“ Подла-

гаш се на балансирана диета. Опитваш различни системи 
от упражнения за поддържане на тялото: йога, каланети-
ка, степ аеробика... 
Започваш да четеш Луиз Хейс, Уолъс Уотълс и Джу-

дит Пауъл, за да откриеш нови пътища за духовно усъ-
вършенстване и зареждане с енергия. Създаваш си собст-
вен свят, в който да можеш да поддържаш добра фор-
ма и на духа, и на тялото. За мен този свят е гимнас-
тиката пилатес.

МЕТОДЪТ 
е познат от началото на XX век, когато през 1914 г. 
Джоузеф Пилатес изобретява физически упражнения, кои-
то да помагат на ранените британски войници да се въз-
становят по-бързо. Според други източници като дете 
в Германия Джоузеф страдал от рахит и астма. Систе-
мата пилатес се ражда от решимостта и волята му да 
укрепи крехкото си болнаво тяло. През 1926 г. той осно-
вава първото пилатес студио в Ню Йорк.
Джоузеф Пилатес нарича метода си „изкуство на кон-

трола“, защото се основава на принципа да се използ-
ва умът за 

ОВЛАДЯВАНЕ НА МУСКУЛИТЕ

Вече сто години тази система се усъвършенства и обо-
гатява, като интегрира в себе си упражнения от бале-
та, йогата, аеробиката, и се превръща в модерна и из-
ключително търсена практика за оформяне на хармонич-
но тяло, за зареждане с жизнена енергия, за подобряване 
на настроението.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ДУХЪТ ДОМИНИРА НАД ТЯЛОТО. Мисълта е кон-
центрирана върху движенията. Важна е техниката 

на изпълнение, а не броят на повторенията. Упражнения-
та зареждат с положителна енергия.

ПРАВИЛНО ДИШАНЕ. Вдишва се дълбоко. Гръбна-
кът е изправен. Издишва се свободно.
АКЦЕНТЪТ ПАДА ВЪРХУ УПРАЖНЕНИЯТА ЗА КО-
РЕМА. Коремните мускули се смятат за един вид 

„електроцентрала“ на тялото.
ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД МУСКУЛИТЕ. Упражненията 
натоварват ефективно мускулите, без да ги трав-

мират. Няма опасност от травми.
ДВИЖЕНИЯТА СА ПЛАВНИ, С МАЛКА АМПЛИТУ-
ДА. За да се изпълняват правилно, е много важно 

тялото да заеме правилна изходна позиция. Упражнения-
та развиват грацията.
Пилатес е нещо като 

ТАНЦ НА ДУШАТА В ХАРМОНИЯ С ТЯЛОТО 
Но за да затанцувате този танц, трябва да си избере-

те добър учител.

Д А  М И С Л И Ш  С

движениядвижения
© vgstudio – Fotolia.com

МЕТОДЪТ ПИЛАТЕС – ИЗКУСТВОТО НА МУСКУЛНИЯ КОНТРОЛ
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Най-доброто, което може да се слу-
чи на всеки почитател на тази гим-
настика, е да си намери талантлив 
инструктор. Добре, ще каже някой, 
нищо работа – упражнения! Науча-
ваш ги и си ги изпълняваш сам вкъ-
щи. Но не е съвсем така. Важно е да 
се чувстваш част от общност, ва-
жна е атмосферата, в която си по-
топен, докато изпълняваш тези уп-
ражнения.
Тоест освен правилното използване на уредите, музика-

та и дишането за ефекта на пилатес е важно и прежи-
вяването. То е онова чувство, което ни пристрастява 
към тренировките. В  

МОЯ УЧИТЕЛ

Нели Иванова, която в продължение на 13 години е била 
инструктор по динамична аеробика и степ аеробика, Джо-
узеф Пилатес сякаш е намерил най-точното си превъплъ-
щение. Тялото є е стройно и гъвкаво, силно и изваяно – 
гимнастиката е издялала съвършена скулптура. Нели из-
лъчва душевно равновесие, спокойствие и оптимизъм. Как 
го е постигнала?! Дали животът є е поднасял само хуба-
ви неща, или методът пилатес има пръст тук? Тя обаче 
ми признава, че с пилатес се занимава само от две го-
дини. Отначало била предубедена, защото си мислела, че 
за да е ефективна една гимнастика, трябва да бъде ди-
намична. Но днес мисли друго: „Тази програма учи хора-
та на контрол над себе си, баланс и грация. Упражнени-
ята от класическия балет работят в полза на грациоз-
ното тяло. Тези за разтягане и сила укрепват и тонизи-
рат мускулите, подобряват стойката, дават гъвкавост и 
равновесие, сливат в едно ума и тялото. На това се оп-
итвам да науча и хората, които играят в моите групи. 
Погрешно се смята, че инструкторът трябва да е строг 
и дори суров. Не. За да научиш някого на нещо, трябват 
любов и търпение.“
Нели държи на духовния елемент като неразделна част 

от системата пилатес.

ЗАНЯТИЯТА 
условно са разделени на няколко етапа. Загряване през пър-
вите 10 мин. Следват упражнения за натоварване на торса 

и коремната мускулатура. Цялата композиция от различни 
движения се изпълнява с подходяща музика, като последни-
те минути на пълния час са отредени за релаксация. Нели 
често включва накрая уникална смесица от класическия ба-
лет, елементи от йога, аеробика, тайчи, пауър стреч.
Според нея заниманията с пилатес, освен че работят 

за добра физическа форма, разтоварват 
от ежедневния стрес. „Най-важното е 
гръбнакът през цялото време да е из-
правен. Иначе след това може да ви за-
болят кръстът или гърбът, а не муску-
лите. Това е знак, че техниката ви не 
е била правилна. Трябва и търпение, за 
да овладеете постепенно упражненията, 
за да свикне тялото с тях“ – съвет-
ва Нели. „След като може да обучаваме 
ума си, защо да не можем да образоваме 
и телата си“ – обича в разговор да под-
чертава тя.
Всъщност Нели е офис координатор 

във фирма за интериор, дизайн и произ-
водство на мебели. Харесва работата си, 
защото обича да общува с хората и да 
им бъде полезна. 

ГИМНАСТИКАТА Е ПРОСТО НЕЙНО ХОБИ 
постепенно превърнало се във втора про-

фесия. 
Методът пилатес си има своите почитатели сред хо-

ливудските звезди Шарън Стоун, Ума Търман, Мадона и 
други знаменитости – Щефи Граф и Елтън Джон, което 
несъмнено привлича интереса на хората по цял свят, а и 
у нас към него. Но модното увлечение не е достатъчно, 
за да те задържи в нейния курс. Нели Иванова те завла-
дява с нестандартната си личност. 
„Вярвам – казва тя, – че човек е най-висшето божие 

творение, завършек на битието. Вглеждайки се в човеш-
кото тяло, виждам по какъв съвършен начин е сътворе-
но то. Супериздръжливо е и същевременно много крехко 
и уязвимо. Това е уникално.“ 
За мен и Нели е уникален инструктор. От нея знам, че 

ако упражненията по пилатес бъдат съчетани със здраво-
словно хранене и с духовна храна (някоя хубава книга или 
филм), те започват да работят в полза както на физи-
ческата, така и на психическата уникалност на всеки от 
нас. С други думи, помагат да се постигне добра фор-
ма и на духа, и на тялото. Помагат на всеки от нас да 
бъде себе си, тоест да бъде уникален. Вярвам є, вярвам 
и на себе си, защото 

РЕЗУЛТАТИТЕ 
не закъсняха. Те се появяват няколко месеца след като за-
почне човек да се занимава с пилатес. Мускулите се стя-
гат и издължават. Гръбнакът се изправя. Стойката се 
подобрява. А след часовете по пилатес човек се чувства 
свеж и пълен с енергия. Поне аз така се чувствам, не-
зависимо колко тежък ден съм имала. Имам сили да про-
дължа с една хубава вечеря с приятели. За мен лично пи-
латес има още едно предимство – поощрява те да ос-
таряваш красиво.

Нели ЦОНЕВА

„Погрешно се смята, че инструкторът 
трябва да е строг и дори суров. Не. За да на-
учиш някого на нещо, трябват любов и тър-
пение“ – убедена е Нели Иванова, инструк-
тор по пилатес

„Най-важното е гръбна-
кът през цялото вре-
ме да е изправен. Иначе 
след това може да ви 
заболят кръстът или 
гърбът, а не мускули-
те. Това е знак, че тех-
никата ви не е била пра-
вилна“ – съветва Нели

Снимки © BeLIGHT STUDIO
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Д
а си стройна, е винаги на мода. Парадоксално, но 
стройността не зависи от теглото. Стройна може 
да изглежда и една закръглена жена. Стига да има 
стегнати мускули. Но не е достатъчно да стегне-

те само коремните мускули, за да изглеждате добре. Ва-
жно условие за постигане на стройност е 

ХАРМОНИЧНОТО НАТОВАРВАНЕ

Представете си как би изглеждала жена с плочки на ко-
рема, но с хилави и отпуснати рамене. Или пък такава 
с релефни ръце, но с бричове на бедрата. Ако отделяте 
време за трениране само на една група мускули, хармония-
та няма да е налице и общият резултат ще е на практи-
ка катастрофален. Само хармоничното развитие на всич-
ки мускули придава на фигурата онази елегантна стегна-
тост, която ни позволява да носим дрехи във всякакви 
кройки (дори и малко по-разголени). 
Безспорно на напредналите в тренировките им е по-лес-

но – те вече си имат стегнати мускули, просто тряб-
ва да не им позволят да се отпуснат. Но на начинаещи-
те им се налага да възстановяват отдавна загубеното. 
И, естествено, ще им е доста по-трудно. 
Основният проблем на начинаещите са 

ПЪРВИТЕ ТРЕНИРОВКИ 
Мускули, отдавна отвикнали от „работа“ (особено при 

водене на преобладаващо седящ начин на живот), просто 
отказват да правят каквото и да било. А ако го успеят 
да направят нещо, натоварването им поражда доста не-
приятни усещания (първите тренировки винаги са болез-
нени!). В резултат мнозина начинаещи се отказват, пре-
ди още да са започнали. 
Ако тренировките ви носят повече неприятни, откол-

кото приятни усещания (болка; силна умора, която не ми-
нава и на следващия ден; липса на нормална работоспособ-
ност след тренировката), тогава тръгнете 

ПО ПЪТЯ НА НАЙ-МАЛКОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ 
Започнете с лесни упражнения. Естествено, те няма да 

дадат бързия ефект, който очаквате, но затова пък няма 
да навредят на тялото ви. Защото, ако организмът ви 
е отвикнал от физическо натоварване, прекалено актив-
ното спортуване може да провокира различни заболявания 
(например тахикардия).
Напълно достатъчно е да започнете с бягане на място. 

Не е нужно даже да излизате от вкъщи. 

ПРЕЗ ПЪРВАТА СЕДМИЦА МОЖЕТЕ ДА БЯГАТЕ ПО 15 МИН НА ДЕН. 
УВЕЛИЧАВАЙТЕ ВРЕМЕТО ЗА БЯГАНЕ С ПО 5 МИН НА СЕДМИЦА 
И ПОСТЕПЕННО ЩЕ СТИГНЕТЕ ДО ЕДНОЧАСОВО БЯГАНЕ.

Добре би било да бягате на ритмична музика. Музиката 
вдъхновява и „олекотява“ тренировката. 
Когато организмът ви свикне с това натоварване, започне-

те да изпълнявате и комплекси от упражнения след бягане-
то – за ръце и крака, за преса. Хубаво е да използвате спе-
циални тренажори за стягане на различните мускулни групи. 
Но не е задължително. Можете да минете и просто с 

ОБРЪЧ, ГИРИ И ВЪЖЕ

Обръчът е полезен за оформяне на талията, за стяга-
не на мускулите на бедрата и коремната преса. За оф-
ормяне на мускулите на ръцете и гърба използвайте леки 
гири (до 2 кг всяка). 

ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА ОТСЛАБНАТ, НЕКА СИ КУПЯТ ВЪЖЕ. 
СКАЧАНЕТО НА ВЪЖЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ НЕ САМО ДА СТОПИТЕ 
КИЛОГРАМИ, НО И ДА СТЕГНЕТЕ МУСКУЛИТЕ НА КРАКАТА И НА КОРЕМА. 

правилноправилно
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Спортът, който развива хармонично всички мускулни 
групи, е

ПЛУВАНЕТО 
Освен това водата меко шлифова тялото, избавяйки го 

от ненужните неравности и прочие последици от лошия 
мускулен тонус. 

КОГАТО ОБАЧЕ ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВЪЗПРИЕМАТЕ ЛЕКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 
КАТО ПРЕКАЛЕНО ЛЕКИ, ЗНАЧИ ОРГАНИЗМЪТ Е СВИКНАЛ С ТОВА 
ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ И ВИЕ СПОКОЙНО МОЖЕТЕ ДА 
ПРЕДПРИЕМЕТЕ УПРАЖНЕНИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ.

Например да отскочите до фитнес залата. Или да си 
купите специална топка. С помощта на топката ще ста-
нете не само стройни, но направо ще се сдобиете с нова, 
по-стегната фигура. Стига да знаете какви точно упраж-
нения да правите.  
Така наречените 

ЛЕНИВИ КОМПЛЕКСИ

от упражнения, за които създателите им твърдят, че 
можете да натрупате и стегнете мускулите си само със 
силата на мисълта, не са мит. Странно, но те наистина 
работят. Само че ако изберете тях, ще ви трябва по-
вече време, за да постигнете мечтаните резултати, от-
колкото ако тренирате мускулите по конвенционалните 
начини. Що се отнася до упоритостта, в този случай ще 
ви трябва цял океан от нея. Най-големият плюс на подоб-
ни упражнения е, че свеждат отрицателното въздействие 
на тренировката върху организма до нула. Такива упраж-
нения могат да изпълняват дори и хората със заболявания 
на дихателните пътища. Със силата на мисълта наис-
тина можете да заставите мускулите да се съкращават 
така, сякаш изпълнявате целенасочени упражнения. 

С ПОСТИГАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА СТЕПЕН НА КОНЦЕНТРАЦИЯ 
МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ТАКА, ЧЕ МУСКУЛИТЕ ВИ ДА СЕ СТЯГАТ 
ПРИ ПРИВИДЕН ПОКОЙ НА ТЯЛОТО.

Но каквито и комплекси от упражнения да изберете, 
помнете, че не бива да натоварвате една мускулна група 
за сметка на друга.

ГРЕШКАТА Е В ГЛАВАТА
Неправилното отношение към тренировките може да сведе до мини-

мум успеха ви даже и ако от чисто техническа гледна точка изпълня-

вате упражненията идеално. Ето какво не бива да правите.

НЕ ОБРЪЩАЙТЕ ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА ЦИФРИТЕ Не гледайте 

постоянно дисплея на велоергометъра, докато тренирате, и не 

бройте колко точно калории сте изгорили. Не изпадайте в депресия, 

когато установите, че през последните 2 дни не сте загубили очак-

ваните 2 сантиметра от обиколката на бедрата. Не се качвайте 

през пет минути на кантара. Съсредоточете се върху изпълняването 

на упражненията и резултатите ще дойдат неусетно сами. 

НЕ МИСЛЕТЕ САМО ЗА ПРОБЛЕМНИТЕ ЗОНИ, КОГАТО ТРЕНИРА-

ТЕ Така ще пренебрегвате други мускулни групи, не по-малко от-

говорни за идеалния външен вид. Винаги отделяйте достатъчно вре-

ме на упражненията за разтягане. Не ги подценявайте.

НЕ СЕ БОЙТЕ ОТ НОВОТО Завладявайте нови „територии“ във 

фитнеса. Ако до този момент сте посещавали само тренажор-

ната зала, запишете се на танци или пък на групови занимания по пи-

латес. 

НЕ МИСЛЕТЕ ЗА ТРАВМИТЕ Повярвайте, мислите се материа-

лизират. 
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Т
ози продукт се е появил още в 
началото на XX век в Швейца-
рия. Мюслито е изобретено (по-
точно – смесено) от д-р Мак-

симилиан Бирхер-Бенер (Maximilian 

Bircher-Benner) за пациентите на не-
говата клиника. Бирхер бил пионер в 
областта на диетологията. Баланси-
раната диета от сурови зеленчуци и 
плодове била важна част от неговата 
терапия; той бил един от първите 
в медицинското общество от това 
време, който заменил месото и белия 
хляб със зеленчуци, плодове и орехи. 
Здравето е естествен резултат от 

начина на живот в хармония с при-
родата, смятал той. И предлагал на 
своите пациенти да променят нави-

ците си на хранене, да се придържат 
към строг дневен режим на ставане 
и лягане и да свикват с физическо-
то натоварване и с работата в гра-
дината. 
Идеята за създаване на мюслито се 

родила в главата му по време на един 
от походите в Швейцарските Алпи, 
когато случайно опитал една сух пай, 
приготвен с овесени ядки, плодове и 
орехи. Веднага му хрумнало да включи 
тази хранителна смес в дневния ре-
жим на своите пациенти. 
Днес мюслито съществува в различ-

ни комбинации и опаковки – даже под 
формата на хлебчета. Но ако преди 
хората предпочитали овесените ядки 
с мед или шоколад или пък запърже-

ни в захарен сироп, то днес повечето 
от нас са почитатели на първоначал-
ната рецепта на Бирхер-Бенер. 

С КАКВО Е ТОЛКОВА ПОЛЕЗНО

Мюслито е много богата на це-
лулоза храна, но едновременно с 
това се отличава с ниско съдържа-
ние на захар. Какво по-хубаво тога-
ва от мюсли на закуска?! Целулозата 
в мюслито действително е много, 
стига то да съдържа овесени ядки 
(както е по класическата рецепта). 
В народната медицина наричат ове-
са „метла“ за стомаха. Това житно 
растение е богат източник на влак-
нини (неразтворими във вода храни-
телни влакна, фибри), които дейст-

х р а н е н е

МИСЛИ ЗАмюслимюсли
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ват като абсорбент (попиват много 
течност) и подобряват перисталти-
ката на стомаха. Клинични изслед-
вания на Националния институт по 
природна медицина в Швеция уста-
новили, че редовната консумация на 
зърнени фибри (от житните расте-
ния) понижава риска от рак на гър-
дата в постменопауза с 50%, а на 
плодови фибри (от плодовете) – с 
34%. Мюслито съдържа и едните, и 
другите. Въглехидратите в състава 
на пълнозърнестите продукти са от 
типа бавни, което означава, че се 
разграждат по-бавно в организма. А 
това от своя страна гарантира про-
дължително чувство на ситост при 
относително не много висока кало-
ричност на продукта. 
Според изследвания на американски 

диабетолози зърната на овеса ста-
билизират нивата на кръвната за-
хар благодарение на високото съдър-
жание на магнезий в тях. Този мине-
рал играе важна роля в образуването 
на 300 фермента в човешкия органи-
зъм, включително и на тези, които 
участват в усвояването на гликозата 
и производството на инсулин. 
Една от главните особености на 

мюслито е, че то не се подлага на 
топлинна обработка (макар че има 
и видове, които се пекат!). Впрочем 
мюслито често се бърка с овесени-
те ядки. Но мюслито е зърнена смес, 
при чието производство се използват 
зърна и ядки, обработени с инфрачер-

вени лъчи. Тази технология позволява 
в зърната да се запазят всички ми-
кроелементи и витамини.

ВЪПРОС НА ИЗБОР

Съветваме ви да четете внима-
телно информацията на опаковка-
та на продукта, защото не всич-
ко, което е окичено с наименовани-
ето „мюсли“, действително съот-
ветства на рецептата на Бирхер-
Бенер. Мюслито често се бърка с 
гранулираните зърнени храни, които 
обикновено се подлагат на топлинна 
обработка и се приготвят с добав-
ка на смлени ядки и сушени плодове. 
Гранулираните зърнени храни не се 
толкова полезна закуска като суро-
вото мюсли, защото съдържат пре-
калено много захар. Избирайки паке-
тирани готови закуски (даже и ако 
те не се наричат „мюсли“), е це-
лесъобразно да прочетете етикета 
и да се убедите, че в тях в край-
на сметка не е добавена рафинира-
на захар.
Впрочем запеченото мюсли не е чак 

толкова вредно, защото се подлага за 
съвсем кратко време на топлинна об-
работка и обикновено се пече с на-
турални подсладители като мед или 
плодов сок. Този вид мюсли се смята 
също за полезно за здравето, но за 
предпочитане е да си го приготвяте 
сами вкъщи. Защото, ако е произведе-
но промишлено, не можете да изклю-
чите съмненията, че концентрацията 
на подсладители в него е доста по-
висока от нормалното. 

КАК СЕ ЯДЕ

Мнозина смятат мюслито за про-
дукт за отслабване. Това съвсем не е 
така: мюслито е по-скоро здравосло-
вен нискокалоричен продукт. И макар 
принципите на правилно хранене да 
са най-верният ориентир за поддър-
жането на нормално тегло, не разчи-
тайте на бързо отслабване, ако яде-
те мюсли. 
Повечето диетолози препоръчват 

мюслито в качеството му на пъл-
ноценна закуска: то е богато на въ-
глехидрати (както на бавни захари 
от ядките, така и на бавни захари 
от сушените плодове) и наистина е 
идеален източник на енергия. Докол-
кото в мюслито практически няма 
белтъчини (или има съвсем малко), е 
най-добре да го консумирате на за-

куска или в качеството му на меж-
динна закуска през деня. Храната на 
обяд и на вечеря е добре да е съста-
вена предимно от белтъчини, така 
че мюслито няма място на масата 
ви по време на тези две хранения. 
Мюслито може да консумирате раз-
бъркано в кисело мляко (така ще по-
лучите и малко белтъчини), залято 
с плодов сок, прясно мляко или ми-
нерална вода. Най-важното условие е 
то да е лесно усвояемо от органи-
зма. Често ние не спазваме точно 
това условие, като нямаме търпение 
да го накисваме достатъчно дълго. 
Мюслито трябва да кисне в продук-
та (прясно или кисело мляко, плодов 
сок или минерална вода) поне половин 
час! Ако го накиснете за цяла нощ – 
още по-добре! 
Някои диетолози препоръчват горе-

щи закуски с мюсли с цел облекчава-
не на храносмилането. В този слу-
чай мюслито се залива с горещо мля-
ко или се оставя за минути в ми-
кровълновата печка. Привържениците 
пък на органичното хранене заливат 
мюслито с вряла вода и го оставят 
да кисне в термос.

За ДОМАШНО

Ако ви се струва непосилно да отделяте 

от бюджета и за мюсли, ще ви излезе по-

евтино, ако си го приготвите сами вкъщи.

ПРОДУКТИ:

 1 пакет (500 г) 

овесени ядки

 50 г стафиди и 

7–8 нарязани на лен-

тички по дължина 

фини фурми

 100 г белени ба-

деми

 1/2 ч. л. канела

 1/2 ч. ч. олио

 1/2 ч. ч. мед

КАК СЕ ПРИГОТВЯ:

Овесените ядки се изсипват в тава. Доба-

вят се стафидите, фурмите, бадемите (на-

рязани по дължина) и канелата. Олиото и ме-

дът се загряват заедно на слаб котлон, за да 

се смесят добре. С тях се полива сместа в 

тавата. Всичко се разбърква добре и се пече 

в предварително загрята до 150 °С фурна 40–

45 мин. Периодично се разбърква, за да се из-

пече равномерно.

ПО СОБСТВЕНА РЕЦЕПТА

„Искам да бъда здрав, така че мога да 

изтърпя чиния с не много вкусна хра-

на“ – си казал Джон Тоуб (John Tobe), решил 

се първи да опита мюслито на Бирхер-Бенер. 

И останал възхитен от чудесния му вкус. 

Впоследствие усъвършенствал рецептата. 

Джон Тоуб, автор на много книги на тема 

здравословно хранене, нарекъл мюслито из-

точник на неизчерпаема енергия. „Аз и жена 

ми всеки ден променяхме малко рецептата. 

На финала получихме толкова вкусно блюдо, 

че трябваше да се сдържим да не преядем с 

него. И най-важното, то съответстваше на 

трите важни критерия: 1) стопроцентова 

хранителност, 2) приятен вкус, 3) достъпно 

за всеки джоб.“ 

Тоуб включил в сместа повече зърна: ръж, 

пшеница, гречка, овес, ориз.

Препоръката му е мюслито да се накисва във 

вода. „Така зърната отново получават вода-

та, която е била в тях изначално, когато са 

били на растението.“

Можете да се възползвате от идеите на 

Тоуб и да направите мюсли по свой вкус, сме-

сено от съставки, които се продават поот-

делно в магазините за здравословно хранене. 

Към овесените ядки (тези, които са подгот-

вени за бързо варене) можете да добавите 

орехи, бадеми, стафиди, фурми, сушен джин-

джифил, сурови тиквени семки и ленено семе.

Бела, брой 11 (141), 2009 39



ж е н с к и  р а б о т и
С

ни
м

ка
 ©

 U
do

 K
ro

en
er

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om

Е
ндометриумът (вътрешната лигавица на матка-
та) е тъкан, която всяка жена в репродуктивна 
възраст изхвърля по време на менструация. Няма 
еднозначен отговор на въпроса, защо понякога 

тази тъкан прониква в органи, които не са предназначе-
ни за нея, и предизвиква ендометриоза. В такива случаи 
ендометриумът не може да бъде елиминиран от органи-
зма по време на менструация и постепенно се разраства 
и абсорбира околните тъкани. 
Генетичната предразположеност, хормоналният дисба-

ланс, както и слабият имунитет са най-често посочвани-
те причини за възникването на ендометриоза. Предполага 
се също, че изливането на менструална кръв от матката 
в тръбите по време на спазматични менструални болки, 

хирургичните аборти и/или травматичните раждания по-
вишават риска от развитие на заболяването. Ендометри-
озата често се развива след извънматочна бременност 
и след операция на матката, когато ендометриумът се 
шие с хирургичен конец. Нарушената функция на жлези-
те с вътрешна секреция и инфекциите но половите ор-
гани също могат да се превърнат в причини за ендоме-
триозата. Имунологичните аспекти на ендометриозата 
се изучават активно от 1978 г. насам и науката вече 
разполага с достатъчно данни за наличието на проме-
ни на общия и специфичния имунитет при страдащите 
от това заболяване. Учените предполагат, че клетките 
на ендометриума притежават толкова мощен агресивен 
потенциал, че могат да провокират „повреди“ в имун-
ната система. В последно време за ендометриозата все 
по-често се говори като за генетично обусловена пато-
логия. Описани са случаи на заболяването при майки и 
дъщери, както и при сестри близначки. 
Заболяването може да е съпроводено с повишена тем-

пература, болки ниско в областта на корема, слаби ваги-
нални течения преди менструация. Основният проблем на 
ендометриозата обаче си остава безплодието, което съ-
пътства болестта в почти половината от случаите. 
За заболяването е характерна 

ЦИКЛИЧНОСТТА НА СИМПТОМИТЕ

която е свързана с менструацията и нейната циклич-
ност. Активността на ендометриозните огнища се за-
силва малко преди и по време на месечния цикъл. В на-
чалото болките нямат много интензивен характер. Но с 

НАЙ-ЖЕНСКАТА 
БОЛЕСТ

СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА Е ОБЯВИЛА 
НЕПРИМИРИМА ВОЙНА НА ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ. 

ШАНС ЗА ПОБЕДА СЪЩЕСТВУВА ПРИ ВСЯКА ЖЕНА. 
ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ПРАВИЛНО ИЗБРАНАТА ТАКТИКА 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОМЕТРИОЗАТА.

ЖЕНИТЕ, КОИТО СТРАДАТ ОТ
 ЕНДОМЕТРИОЗА, 

ЧЕСТО СЕ ОПЛАКВАТ ОТ Н
ЯКОЛКО БОЛЕЗНЕНИ 

СИНДРОМА. УЧЕНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ВЪ
В 

ФЛОРИДА ОБЯСНЯВАТ ТОЗИ Ф
АКТ ТАКА: ПРИ 

ЕНДОМЕТРИОЗАТА ВЪЗНИКВА ПАТО
ЛОГИЧНО 

РАЗРАСТВАНЕ НА НЕРВИТЕ, 
КОЕТО ОТ СВОЯ 

СТРАНА ВЛИЯЕ ВЪРХУ ВЪЗП
РИЕМАНЕТО НА 

БОЛКАТА ОТ МОЗЪКА.
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развитие на заболяването интензивността им се усилва 
и те стават дори непоносими. В подобни случаи жените 
често биват хоспитализирани за възпален апендикс, ос-
тър възпалителен процес, болки в червата, възпаление на 
бъбреците. Обезболяващите са безсилни и в някои случаи 
лекарите дори са принудени да прибегнат до наркоза. Чес-
то при страдащите от ендометриоза се появяват главо-
болие, безсъние, раздразнителност, понижено настроение и 
липса на работоспособност. Ишиалгията (притискане на 
седалищния нерв, което води до болки в тазобедрената 
става, понякога съпроводени с изтръпване или скованост), 
лумбагото и радикулитът са характерни оплаквания за 
болните от ендометриоза. С оглед на разпространението 
на ендометриозата в близко разположените органи карти-
ната се влошава още повече. Могат да се появят напри-
мер остри болки  в дебелото черво, в случай че ендоме-
триозата е обхванала стените му. Ендометриозата може 
да е причина и за цисталгия (заболяване, характеризира-
що се с често болезнено уриниране при липса на обектив-
ни доказателства за поражения на пикочния мехур). След 
това може да се развият хидронефроза или пиелонефрит. 
С други думи, само слабите форми на ендометриоза про-
тичат безсимптомно. Такава е например 

ЕНДОМЕТРИОЗАТА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА      
По принцип тя се развива след коагулация на ерозирала-

та шийка на матката. Ендометриозата може и да не е 
съпроводена с болки, например при наличието на големи 
ендометриозни кисти. Ето защо поставянето на диагно-
за в такива случаи е много трудно. Ултразвукът може да 
установи само ендометриозна киста на яйчника, но не и 
външна генитална ендометриоза. В такива случаи на по-
мощ идват хормоналните изследвания, които установя-
ват отсъствието на хормон, отделян от жълтото тяло 
(временна жлеза с вътрешна секреция в женския органи-
зъм, която се образува след овулация и произвежда хор-
мона прогестерон), хиперестрогения. Подобна хормонал-
на картина обаче се проявява и при други патологии. За 
уточнение на диагнозата се използва лапароскопия (оглеж-
дане на коремната кухина през тръба, тънка няколко ми-
лиметра, която се поставя през малък разрез). Тази про-
цедура успешно установява ендометриоза на коремната 
ципа, яйчниците и маточните тръби. 
Един от най-важните методи за диагностика на ендо-

метриозата, независимо от широкоразпространените пре-
гледи с ултразвук и лапароскопията, е „обикновеният“ 
биомануален гинекологичен преглед, който позволява да се 
напипат подутини в областта на матката, да се устано-
ви уголемяване на матката или пък ограничената є под-

вижност, както и болка при натиск на стените на мал-
кия таз и кръстно-маточните връзки. 
Ендометриозата на шийката на матката се диагности-

цира успешно посредством колпоскопия (преглед на влага-
лището с помощта на специален микроскоп). 

ОСНОВНИЯТ НАЧИН НА ЛЕЧЕНИЕ 
Е ХОРМОНАЛНИЯТ

Обикновено включва прием на хормонални контрацепти-
ви, прогестагени, производни на андрогените, антигона-
дотропини, антагонисти на хормона гонадотропин-рили-
зинг. В момента се изпробва препарат, който обединя-
ва гонадотропин-рилизинг хормона с прогестоген от ново 
поколение. 
Който и да е препарат за лечение на ендометриоза оба-

че трябва да се предписва строго индивидуално, като се 
вземат предвид всички възможни странични ефекти. Ле-
карите са особено внимателни, когато предписват гона-
дотропин-рилизинг хормона на болни с нарушено функцио-
нално състояние на централната и вегетативната нерв-
на система, което може да се влоши от приема на хор-
мони от тази група. Антигонадотропинът има положи-
телен ефект, но във високи ежедневни дози (400–800 мг) 
оказва неблагоприятно въздействие върху стомашно-чрев-
ния тракт.
Противовъзпалителната терапия обикновено включва ре-

зорбиращи препарати, физиотерапия, антиоксидантна те-

СПОРЕД БЕЛГИЙСКИ УЧЕНИ Н
ЕГАТИВНА РОЛЯ 

В РАЗВИТИЕТО НА ЕНДОМЕТРИОЗАТА МОЖЕ ДА 

ИГРАЕ ЖЕЛЯЗОТО. ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИЗЛИШНИ 

КОЛИЧЕСТВА ОТ ТОВА ВЕЩ
ЕСТВО РАЗРУШАВАТ 

ЕРИТРОЦИТИТЕ, УВЕЛИЧАВАЩ
И СЕ В ОРГАНИЗМА 

НА БОЛНИЯ ПО ВРЕМЕ НА МЕСЕЧНИЯ ЦИКЪЛ. 
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рапия. Ако терапевтичното лечение не помогне, се при-
бягва до хирургически методи с последваща терапия. Хи-
рурзите се стараят да отстранят огнищата на ендоме-
триоза, без да травмират репродуктивните органи. Неза-
висимо от това, преди да легнете под скалпела, е добре 
да се възползвате и от възможностите на нетрадицион-
ната медицина. С нейната придружаваща конвенционално-
то лечение помощ понякога се случват чудеса.

НЕ ВСЯКА ЕНДОМЕТРИОЗА 
СЕ ПОДДАВА НА ЛЕЧЕНИЕ

Вътрешната ендометриоза на матката – аденомиоза-
та – на практика е нелечима напълно до настъпване-

то на менопаузата. Единственият начин това да се слу-
чи по-рано е отстраняване на матката, което, разбира 
се, се прави само в краен случай. Ендометриозата на ко-
ремната ципа (перитонеум) и тази на кръстно-маточни-

те връзки е напълно лечима. В колкото по-ранен стадий 
е процесът, толкова по-голяма е вероятността от пъл-
но излекуване. 

Със сигурност може да се каже, че бременността, с 
която временно се прекратява менструалният цикъл, 

подобрява и състоянието на жените с ендометриоза. В 
някои случаи това подобрено състояние се запазва за по-
дълго време и дори постоянно след бременността. Същи-
ят ефект се наблюдава и при менопаузата. 

По отношение на контрацептивите трябва да бъде 
ясно, че те не лекуват ендометриозата, а само въз-

препятстват нейното развитие, без изобщо да решават 
проблема с безплодието. 

Честите рецидиви  на заболяването (в 50% от слу-
чаите), които възникват след направена операция, се 

обясняват с това, че в хода на хирургичната намеса не 
е било възможно да бъдат унищожени всички огнища на 
ендометриозата. 

Младите жени е препоръчително да се доверят на 
терапевтичното лечение, а не на хирургичната интер-

венция. Такава терапия може да бъде предприета само от 
опитен лекар, и то при отсъствие на големи образувания 
в коремната кухина, както и при отсъствието на други, 
негинекологични симптоми. 

Днес медикаментозното лечение на ендометриозни 
кисти на яйчниците се смята за недопустимо. Макар 

и да води до намаляване на размера на образуванията, то 
противоречи на принципите на онкологичната превенция. 

Нетрадиционната медицина препоръчва като своеоб-
разна предпазна мярка приема на храна, съставена от 

поне 50% плодове и зеленчуци и ядки. Изключете от 
дневното си меню алкохола, кофеина, мазните храни и 
така може би ще намалите възможността да попаднете 
в онази половина от жените по света, които са изложе-
ни на риск от това заболяване.

ПРИ ЖЕНИТЕ С ПОВИШЕНО НИВО НА ВИТАМИН 

D В ОРГАНИЗМА (НАД 28,2 НГ/МЛ) РИСКЪТ 

ОТ РАЗВИТИЕ НА ЕНДОМЕТРИОЗА Е ЗНАЧИТЕЛНО 

ПО-СЕРИОЗЕН.

 Най-висок е процентът на заболяването при пред-
ставителките на дълголетните нации, каквато е 
японската. Сред чернокожите жени заболяването се 
среща рядко. Учените все още не са установили кон-
кретните причини за тази своеобразна расова избира-
телност, с която се появява ендометриозата.  До-
казано е, че „миграцията“ на клетки на ендометри-
ума в други органи често провокира усилено произ-
водство на най-женския хормон – естрогена. Лекари-
те констатират, че в 80% от случаите с диагноза 
ендометриоза са младолики жени с гъсти и красиви 
коси – външни признаци, за които е отговорен имен-
но естрогенът. Повишеното отделяне на естроген 
провокира и повишено отделяне на кортикостерои-
ди в организма – имунодепресанти, благоприятстващи 
развитието на клетките на ендометриума на несвой-
ствени за тях места.  Огромна е ролята и на въз-
палителния фактор, за който все още не е доказано 
дали се явява първична, или вторична причина за ен-
дометриозата.

ЛЮБОПИТНА СТАТИСТИКА

ORZENE за добре 

защитена коса
Заради фризурите, сешо-
ара, стреса и замърсе-
ния въздух на косата са 
є необходими по-нежни 
продукти за обгрижване, 
които да є осигурят 
обаче желязна защита. 
Новата марка проду-
кти за косата ORZENE 
е вдъхновена от приро-
дата и използва нейни-
те тайни, за да пред-
ложи пълна гама проду-
кти, които да задово-
лят нуждите и на най-
претенциозните коси. 

ORZENE предлага две продукто-
ви линии – BEER и EXTRACTS, ко-

ито се различават по основни-
те природни съставки, използва-
ни във формулите им. Продукти-
те ORZENE BEER са в прозрачно-
кафява опаковка и съдържат ис-
тинска бира, произведена от чис-
ти съставки като пшеница, хмел, 
бирена мая, ечемик и малц – всич-
ки те богати на важни витами-
ни (особено B-комплекс), минерали 
и олигоелементи. Изследвания до-
казват, че тези компоненти имат 
не само висока подхранваща стой-
ност, но и други полезни качест-
ва. Нормална, мазна, суха или бо-
ядисана, косата придобива изклю-
чителен обем и заслепяващ блясък 
по естествен начин.
Продуктите ORZENE EXTRACTS 
съдържат чисти, усъвършенства-

ни природни съставки, богати 
на ценни витамини и минерали 
(като бадем и мед). Те също 
са с доказани качест-
ва за подобряване на 
външния вид и със-
тоянието на коса-
та със специфични 
нужди. Имат прият-
на, кремообразна и неж-
на текстура и дълготраен, из-
тънчен аромат.

18 часа матов тен без ретуши
с помощта на компактния фон 
дьо тен TEINT IDOLE ULTRA 
COMPACT с пудрена текстура, забе-
лежителна трайност и SPF 15 

Текстурата е комфортна – про-
дуктът се разнася лесно и прида-
ва кадифен матов завършек на ко-

жата. Дори и с на-
насянето на мно-
го тънък филм 
се постига пер-
фектна покрив-
ност.

TEINT IDOLE 

ULTRA COMPACT е 
идеална основа за дъл-

готраен грим, защото 
осигурява съвършен тен в про-

дължение на 18 часа. Това е въз-
можно благодарение на комплекса 
ColorKeeper в състава му, кой-
то осигурява перфектно сцепление 
между пигментите и кожата за 
траен ефект на покритието. Фон 
дьо тенът съдържа хидратиращи 
агенти, благодарение на които ко-
жата се чувства комфортно.

Красиви новини
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П
рез периода на износване на 
бебето е много важно бъде-
щата майка да отделя спе-
циално внимание на своето 

хранене, защото всички продукти, ко-
ито тя консумира, чрез пъпната връв 
постъпват и у детето. Тоест пло-
дът се храни с всичко това, което 
поглъща майката. Затова бременната 
трябва да яде „грамотно“, за да оси-
гури на бъдещото си бебе правилно 
развитие и за да го предпази от поя-
вата на потенциални заболявания.

Какво не бива
Диетата на бременната жена из-
ключва алкохола от всякакъв вид.  
Бременната е желателно да се 
откаже от люто, пържено, пуше-

ни риби и меса, консерви, продукти 
с оцветители и консерванти, силен 
чай и кафе. 

Към екзотичните плодове се отна-
сяйте предпазливо. Особено към ци-

трусите, тъй като те често предиз-

викват алергия у плода. Периодът на 
бременността не е подходящ за експе-
риментирате с непознати вкусове, тъй 
като реакцията на организма на бре-
менната към тях е непредсказуема. 

Какво е препоръчително
Употребявайте колкото се може 
повече пресни и задушени зелен-

чуци, тъй като целулозата ви е нужна 
за добрата перисталтика. Изключение 
правят зеленчуците, предизвикващи га-
зообразуване – зеле, грах, фасул и др. 

Много е важно с храната си да 
получавате пълноценни белтъчи-

ни (от млечни продукти, бобови рас-
тения, пилешко, телешко и заешко 
месо). Ако не можете да се отка-
жете от свинското, избирайте поне 
такова, което не е мазно. 

Плодовете и зеленчуците е най-
добре да са сезонни и да се от-

глеждат в този регион, в който жи-
веете. Консумирайте ги само ако са 
достигнали пълна зрялост. 

Сладкото
Желателно е да предпочетете су-

шени плодове и домашно приготвени 
сладка и конфитюри. 

Шоколадът, мазните кремове и ме-

дът в големи количества не се пре-

поръчват през периода на бремен-

ност, тъй като не благоприят-

стват добро храносмилане и се явя-

ват алергени. А също така подпома-

гат и по-бързото натрупване на из-

лишни килограми.

Така че заклетите любителки на 
шоколада ще трябва да почакат ня-
колко месеца, преди да опитат от 
любимото си лакомство.

Течности
бременната трябва да приема в огра-
ничени количества, тъй като изли-
шъците от тях водят до задържане 
на вода в организма и предизвикват 
отоци. Предпочитание отдавайте на 
негазираните: минерална вода, зелен и 
билков чай и от време на време то-
пло какао.

Мама яде 
за двама?!

Бременността изисква да се храни-
те правилно, пълноценно и достатъч-
но, което означава нито да пазите ди-
ета за отслабване, нито да преяжда-
те. Ако се пазите прекалено от нат-
рупване на излишни килограми, това 
би могло да доведе до анемия както 
при вас, така и при бебето. А и до 
задържане на развитието на плода. 
Ако пък прекалявате с храната и 

буквално се тъпчете не като за два-
ма, а направо като за трима, това 
пък може да доведе до натрупване 
на наднормено тегло и съответно до 
отоци на краката, трудна подвиж-
ност и въобще трудна бременност. 
Ако усетите остро чувство на глад, 
непременно хапнете нещо. Порциите 
трябва да са малки, храната да е раз-
нообразна и да се приема на често. 
Във времето между две хранения мо-
жете да похапвате плод, орехи, суше-
ни плодове, но не по много! 

бременност
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Хранене при

Балансираната диета на 

бременната жена е от 

изключителна важност, 

защото от начина на 

хранене на майката зависи 

дали ще бъде пълноценно и 

храненето на плода.
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Excipial® U Hydrolotion
ÖÍÒËÔË‡Î® ìÂfl ïË‰ÓÎÓÒËÓÌ
ıË‰ÓÙËÎÂÌ ÎÓÒËÓÌ Ò 2% ÛÂfl*

Защита и удоволствие 
за сухата кожаExcipial®

•  За нормална до суха
или смесена кожа.

•  Бързо хидратира,
без да омазнява.

•  Подобрява състоянието
на кожата при лечение
на акне.

Опаковка: 200 ml и 500 ml

•  За суха и много суха кожа.

•  Дълготрайно хидратира 
и омазнява.

•  Бързо възстановява кожата 
след козметични процедури 
(напр. епилация). 
Опаковка: 200 ml и 500 ml

Excipial® U Lipolotion
ÖÍÒËÔË‡Î® ìÂfl ãËÔÓÎÓÒËÓÌ
ÎËÔÓÙËÎÂÌ ÎÓÒËÓÌ Ò 4% ÛÂfl* 

•  á‡ много ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ Ì‡ 
ÒÛı‡ ÍÓÊ‡.

•  За новородени и бебета 
до 1 година.

•  Хидратира и омазнява.

• ÅÂÁ Ô‡Ù˛Ï.

Опаковка: 200 ml

Excipial® Lipolotion neutre
ÖÍÒËÔË‡Î® ãËÔÓÎÓÒËÓÌ ÌÂÛÚ‡Î
ÌÂÛÚ‡ÎÂÌ ÎËÔÓÙËÎÂÌ ÎÓÒËÓÌ

Лосионите с урея се препоръчват за деца 
над 1 година.
Всички лосиони Excipial® не съдържат дразнещи 
кожата вещества като ланолин и пропиленгликол. 

Търсете в аптеките!

www.spirig.bg



„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

Д
окато чаках пациента, запи-
сан за 18.30 ч., реших да из-
пуша една цигара, да си по-
чина и да се настроя на не-

говата вълна. Погледнах в дневника – 
Илиян, на 42 години. Беше от онези 
мъже, които наричаме успешни – има-
ше неголяма фирма, която управля-
ваше умело, беше щастливо женен, 
а и външно изглеждаше доста добре. 
Стилът му на обличане бе спортно-
елегантен, вкусът му, бих казала, без-
упречен. Никак не страдаше от липса 
на самочувствие. Разбираше от всич-
ко и имаше твърдо мнение за нещата 
от живота. Самият той, доста ус-
пешен, беше много критично настро-
ен почти към всичко и имаше 

ЖЕЛЕЗНИ АРГУМЕНТИ 
ЗА ВСЯКА СВОЯ КРИТИКА 

И, както може да се очаква, има-
ше напрегнато и динамично ежедне-
вие. Това, естествено, го поставя-
ше под непрекъснат стрес. Но той 
самият не го чувстваше като го-
лям проблем. Беше забелязал, че не 
може да се отпусне и да си почива, 
нито да се избави от стреса. При-
емаше това за неизбежно. Хм, има 
такива хора.
От известно време обаче Илиян ро-

буваше на натрапчивата мисъл, че 
може да се разболее от тежка бо-
лест. И макар че сам намираше стра-
ха си за преувеличен, все пак бе запо-
чнал да заделя огромни суми за евен-
туално скъпоструващо лечение. От-
казал се бе да отиде това лято на 
почивка със семейството си, за да 
спести пари и да ги прибави към съ-
браната сериозна сума. Междувремен-

но си беше направил всички възможни 
изследвания, но засега нищо не пред-
вещаваше сериозно заболяване. Въпре-
ки това той продължаваше да живее 
така, сякаш това рано или късно ще 
се случи. 
Не беше лесен пациент. Наложи се 

да се консултира и с психиатър, до-
като работех с него. Нещата вървя-
ха бавно. Той разбираше абсурдност-
та на желанието да се подготвиш 
за евентуална тежка болест. Осъз-
на също, че „подготвяйки се“ за нея, 
той на практика непрестанно я тър-
си, сякаш иска да я намери на всяка 
цена. Живеейки с 

НЕГАТИВНОТО ОЧАКВАНЕ 
че такова нещо обезателно ще се 
случи, той изпитваше непрестанен 
дискомфорт, който не можеше да 
бъде повлиян от нищо. По този на-
чин несъзнателно си осигуряваше още 
една допълнителна и постоянна доза 
стрес. И всичко това – без никакво 
реално основание. А стресът? Стре-
сът просто увеличаваше статисти-
ческата вероятност това наистина 
да се случи. Негативната нагласа на 
Илиян към живота го караше да бъде 
постоянно нащрек – дали някой няма 
да го измами, дали някой няма да го 
ощети несправедливо... Непрекъснато 
трябваше да се „бори“ за нещо или 
да подготви варианти, ако нещо се 
случи или нещо се провали. Отделяше 
толкова много енергия и усилия, за 
да се подготви за лошото, че беше 
престанал да забелязва и да се радва 
на хубавото. Всичко това го изпълва-
ше с напрежение и недоволство, с на-
прежение да бъде винаги готов за от-

пор или нападение. Такива хора под-
държат у себе си 

ЕДНА ПОСТОЯННА АГРЕСИЯ 
която именно произвежда енергия-
та им за постоянна съпротива. Те 
са вечно недоволни, вечно критикува-
щи. Вечно съпротивляващи се и несъ-
гласни. Най-често са сърдити и раз-
дразнителни. В речника им отсъст-
ват изрази като „моля“, „извинявай“, 
„благодаря ти“, „не се притеснявай“, 
„разбирам те“, „прав си“, „аз ще го 
направя“, „ти си почини“ или „бъди 
спокоен“. Те не умеят по мирен начин 
да изразят несъгласието си. В такива 
случаи реагират остро – режат ряз-
ко и обиждат, без да се впечатляват 
от това. Такова поведение закономер-
но предизвиква агресия у отсрещната 
страна и съответно получават по-
добна ответна реакция. Какво може 
да се случи по-нататък, всички знаем. 
Свидетели сме на това всеки божи 
ден около себе си.
Нивото на агресия в нашето обще-

ството е изключително високо. Не-
доверието, което тотално ни е обзе-
ло, ни кара да сме 

НАСТРЪХНАЛИ 
ЕДИН СПРЯМО ДРУГ 

– да сме готови да влезем в бит-
ка във всеки един момент. Караме 
се по опашки и институции, бутаме 
се в превозните средства, псуваме се 
по пътищата. Като на война. А във 
войната няма печеливши – всички да-
ват жертви. И май „победителите“ 
най-често дават повече.
Когато човек има негативна нагласа 

към света около себе си, той го въз-

ЧЕРНИ МИСЛИ 
ЗА ЧЕРНИ ДНИ

А БЕЛИТЕ СА ЛЕСНИ
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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 разказвам, 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, обаде-
те се на приятелката си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

приема с недоверие. Той живее с ве-
чен страх и в непрекъсната готов-
ност да се брани. Такава е нашата 
природа. 
От друга страна, светът е разли-

чен за различните хора. На едни им 
изглежда лош, на други – прекрасен. 
Какъв ще е нашият личен свят, ре-
шаваме ние сами. Ако аз реша да се 
изживявам като карък, никой не може 
да ми попречи. Ако искам да забеле-
жа, че шофьорът на колата след мен 
ме е „пуснал“ да се включа в движе-
нието и ми се е усмихнал, ще махна 
благодарно и ще ми е хубаво. Но ако 
искам да забележа, че поне десет коли 
преди него не ме пуснаха, ще си кажа, 
че са гадняри и селяндури, и ще ми е 
гадно от това. Аз решавам какво да 
оставя в душата си от тази ситу-
ация. От всяка една ситуация. А тя 
реално съдържа и двете страни. И 
така е почти за всяко нещо. 
Ако получа скъп подарък, имам ня-

колко варианта да си скапя преживя-
ването. Единият е да си кажа: какво 
ли ще иска сега от мен този човек, 
че ми подарява подарък. Другият е да 

си кажа: на какъв се прави, та се из-
хвърля с тези подаръци! Третият е 
да се замисля как сега ще трябва и 
аз да се изръся за рождения му ден с 
толкова пари. Но има само един на-
чин да се зарадвам – да приема с до-
верие, че наистина този човек е ис-
кал да ме зарадва с подарък. 
Мислите ли, че това е абсурдно? 

Никога ли никого не сте искали да 
зарадвате, без да си правите дру-
га сметка? Ако е така, защо си ми-
слите, че сте единствени, а другите 
са „лоши“?  

ДУМИТЕ, КОИТО 
УПОТРЕБЯВАМЕ

Ако кажа „Чистенето на аквариума 
е ужас!“, то наистина ще се превър-
не в ужас. Аз съм го програмирала да 
го възприемам като ужас. Ако оба-
че го нарека „малко неприятно задъл-
жение“, то ще стане такова. Про-
блемът не е омаловажен, а смекчен, 
но пък в никакъв случай не е преу-
величен. Защото ужасът наистина е 
нещо страшно, докато чистенето на 
аквариум е просто нещо неприятно. 

А за начина, по който функционира 
нашата психика, това има значение.
Ние не сме свикнали много да ми-

слим за думите, които употребява-
ме. Доста често, за да възпроизведем 
по-голям ефект с казаното, използва-
ме преувеличения. Това обаче са думи, 
чието истинско значение нашето не-
съзнавано познава добре и възприема 
буквално.  
Часът е 18.25 – трябва да при-

вършвам, а така ми се иска да из-
викам: „Хора, ако разпознаете в себе 
си нещо от казаното по-горе, вземе-
те мерки! Огледайте се в лицата на 
хората, с които се разминавате по-
улицата. Колко сърдити и недоволни 
има сред тях! Изглеждат ли красиви? 
Нима тези, които имат меко, прият-
но и добронамерено изражение, живе-
ят в друг свят?“
С годините мислите и чувствата, 

с които живеем, се изписват на ли-
цата ни, отразяват се на здравето 
ни и на качеството на живота ни. 
А, изглежда, живеем само по веднъж, 
по дяволите!

(Следва)
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КОЛКО 
Е ВАЖНО 
ДА СИ

ЕМОЦИИЕМОЦИИЕМОЦИИ

© ioannis kounadeas – Fotolia.com

Н
якои хора се стремят да бъдат 
най-добри във всичко и много се 
стараят да получат признание-
то на околните. Техните уси-

лия често наистина биват възнаграж-
давани, но за жалост никой успех не 
може да ги удовлетвори. В какво се 
крие причината за този натрапчив 
стремеж да се оказваш пръв във вся-
ка ситуация?
Съвременното общество е превърна-

ло постижението в главна ценност. 
Да заемаш първо място в професия-
та, в спорта или в личните отноше-
ния, не е мечта, а своеобразен дълг 
на едва ли не всеки човек. 

ПСИХОАНАЛИТИЦИТЕ СМЯТАТ, ЧЕ ПОБЕДАТА 
Е НАИСТИНА МНОГО ЦЕННА ЗА НАРЦИСТИЧНИ-
ТЕ НАТУРИ. НО ТЯ СЕ ЯВЯВА НЕ САМО ДВИЖЕ-
ЩА СИЛА, КОЯТО СТИМУЛИРА САМОУСЪВЪР-
ШЕНСТВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО, А БИ МОГЛА ДА 
СЕ ПРЕВЪРНЕ И В ИЗТОЧНИК НА ДЕПРЕСИЯ. 

Когато, независимо от всички уси-
лия, успехът така и не идва, на не-
гово място се настаняват голямо-
то страдание и загубата на самоу-
важението. 

В ТЪРСЕНЕ 
НА РОДИТЕЛСКАТА ЛЮБОВ

В началото на живота си ние не-

изменно се нуждаем от любовта на 
родителите си. Именно родителската 
обич ни дава увереност в собстве-
ните възможности и сили, което ни 
е необходимо, за да се развиваме, да 
вървим напред и да намираме своето 
място сред другите хора. 

РОДИТЕЛСКАТА ЛЮБОВ Е СВОЕОБРАЗЕН ПО-
ДИУМ, КОЙТО НИ ПОДДЪРЖА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ НИ 
ЖИВОТ. АКО ОБАЧЕ ТОЙ Е ИЗДИГНАТ ПРЕКАЛЕ-
НО ВИСОКО, ИМА ОПАСНОСТ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА 
ФОРМИРАНЕ НА НАРЦИСТИЧНА ЛИЧНОСТ. 

Това означава, че когато родители-
те възприемат с възхищение всяка 
стъпка на своето дете, те не раз-
виват у него реалистично отношение 
към самото него. В този случай у де-
тето се поражда убеждението, че це-
лият свят е длъжен да бъде в кра-
ката му. По-късно порасналото дете 
няма да има никакви съмнения, че то 
е най-силното, най-талантливото и 
че за неговата личност трябва да 
се говори само в превъзходна степен. 
Според такива хора 

ДА НЕ БЪДАТ НАЙ, НАЙ И НАЙ 
би означавало да изгубят любовта на 
родителите, а по-късно и признание-
то на обществото. 

НАЙ-ЛОШОТО, ИНТЕРЕСНОТО И ОПАСНОТО Е, ЧЕ 

НАРЦИСТИЧНАТА ЛИЧНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ФОР-
МИРА КАКТО ОТ ИЗЛИШЪКА, ТАКА И ОТ НЕДОС-
ТИГА НА РОДИТЕЛСКА ЛЮБОВ. 

Въпреки общоприетата представа 
този, който се стреми да бъде пръв, 
всъщност е убеден, че е последен. Зад 
този стремеж е скрит неосъзнатият 
недостиг на себеуважение.  
Често се случва майката и баща-

та да проявяват любовта си само 
в тези случаи, в които постижения-
та на детето отговарят на техни-
те собствени очаквания и представи. 
Те възлагат на детето си мисията 
да изпълни онова, което самите те 
не са успели да направят по времето, 
когато са били млади. И за сметка 
на успехите на наследника си повиша-
ват собствената си самооценка. По 
тази причина у детето възниква чув-
ството, че то не е ценно за своите 
родители (и за другите хора) само по 
себе си и че може да заслужи тях-
ната любов само чрез постиженията 
и победите си. Ориентацията към 
чужди ценности и чужди постижения 
пречи на детето да осъзнае собстве-
ната си личност, както и своите ин-
тереси и ценности. 

СТРЕМЕЖЪТ ДА БЪДАТ ЗАДОВОЛЕНИ ОЧАКВА-
НИЯТА НА ОКОЛНИТЕ ВОДИ ДО ВСЕ ПО-ГОЛЯ-

ВЪПРЕКИ ОБЩОПРИЕТАТА ПРЕДСТАВА, ЧЕ Е ВАЖНА ПОБЕДАТА, А НЕ УЧАСТИЕТО, ТОЗИ, 
КОЙТО СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ ПРЪВ, ВСЪЩНОСТ Е УБЕДЕН, ЧЕ Е ПОСЛЕДЕН. ЗАД СТРЕМЕЖА 
ЗА ПЪРВЕНСТВО Е СКРИТ НЕОСЪЗНАТИЯТ НЕДОСТИГ НА СЕБЕУВАЖЕНИЕ.
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МО ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНО-
СТИ И ИЗРАЗХОДВА ЕМОЦИОНАЛНИЯ ЗАРЯД НА 
ЕДНА ЛИЧНОСТ. 

В такива случаи дори след малки не-
успехи може да настъпи голяма де-
пресия. 
Има и такива тревожни родители, 

които са убедени, че детето им не-
пременно ще получи ниска оценка, ще 
се провали на изпита или че нещо 
ще куца във вазаимоотношенията с 
връстниците му. 

ОЧАКВАНИЯТА 
ЗА ПРЕДСТОЯЩ ПРОВАЛ 

принуждават децата на такива ро-
дители да правят всичко възможно 
да го предотвратят. Резултатът от 
всичко това е непрестанното пред-
чувствие за фиаско, което се загне-
здва в съзнанието и се превръща в 
хронична пречка за личностно разви-
тие. В този случай детето не се 
стреми към победата, за да постиг-
не резултат и да чуе одобрителните 
думи от родителите си. То просто 
изхожда от поражението, което по 
принцип е свързано с преживяване на 
тъга и чувство за непълноценност.
 

АКО СЕ ЧУДИТЕ КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ 
НА ТАКЪВ ЧОВЕК, ЕТО КАКВО ВИ СЪВЕТВАМЕ 

НИЕ ЧРЕЗ ОПИТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ.  

Обяснете на „първенците“ сред 
вашите познати, че не е задъл-

жително да бъдат непременно най-
добрите, за да получат вашето при-
знание и любов. Те трябва да бъ-
дат убедени, че вие цените самите 
тях и че независимо от това, как-
во място заемат те в общество-
то, мястото им в сърцето ви е га-
рантирано. 

Ако вие сте едни от тези не-
прекъснато устремени към побе-

да хора, опитайте се да анализирате 
и преосмислите целите си. Като се 
стремите да заемете първото мяс-
то, вие можете да изгубите от по-
гледа личните си интереси. Какви са 
вашите цели? Какво ви кара да се 
стремите към тях? Отговорите на 
тези въпроси ни позволяват да разбе-
рем какви стремежи поставяме пред 
себе си от чист нарцисизъм и какви 
– за да удовлетворим истинските си 
стремежи и мечти.

Следващото нещо, на което не-
пременно трябва да се научите, е 

ДА ЦЕНИТЕ ПОБЕДИТЕ СИ

Не допускайте, едва докоснали се до 
успеха, вече да сте се отправили към 

ново предизвикателство. Как да изле-
зете от този порочен кръг? Осъзнай-
те какви усилия ви е коствала побе-
дата. После поздравете самите себе 
си и се наградете с нещо. Може и с 
отпуска, за да си починете от усил-
ния труд, който сте положили, за да 
стигнете до успеха. Целта на всич-
ко това е да се научите да цените 
сладостта на победата и да засилите 
вярата в себе си.

В случай на неуспех анализирайте 
причините за поражението и си 

задайте въпроса: „Мога ли да го на-
правя по-добре?“ Ако е така – то из-
мислете плана за втория опит. Ако 
ли пък не е – спомнете си, че неус-
пехите са неизбежна част от нашия 
живот, а незадоволената потребност 
от успех превърнете просто в една 
по-лесно постижима цел.  
И накрая, независимо от всички 

твърдения, помнете, че е важно чо-
век да се изправя пред предизвикател-
ства. Най-добре по собствено жела-
ние. Предизвикателствата са задъл-
жително условие за напредък, разви-
тие и смислен живот.

„Стремях се към успеха, защото дълбоко в себе си се 

смятах за по-лоша от всички. Като малка бях първа във 

всичко. Не само в училище. Занимавах се с музика и пре-

подавателите смятаха, че имам голям талант и голя-

мо бъдеще... 

Завърших университета с отлична диплома и на 26 го-

дини вече бях директор на отдел „Личен състав“ в го-

ляма международна компания. Чувствах се недосегаема 

за критиките на другите. До момента, в който поради 

контузия на крака не се наложи да отсъствам от рабо-

та и да ми намерят заместник. Обективно това не оз-

начаваше нищо, но аз го преживях като лично пораже-

ние. В първия момент се обидих от факта, че мога да 

бъда заменена и че не съм най-добрата. После тази оби-

да прерасна в депресия, с която успях да се справя един-

ствено благодарение на помощта на психотерапевт. 

Накрая осъзнах, че се стремя толкова целенасочено към 

успеха просто защото дълбоко в душата си се смятам 

за по-лоша от всички.“

Детелина, 32 години, мениджър

ОКАЗА СЕ, ЧЕ СЪМ ЗАМЕНИМА
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ДЖОН 
КЮСАК

НЕПУКИСТЪТ
ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

НЯМА КИНОМАН, КОЙТО ДА НЕ Е ЧУВАЛ ЗА 

ДЖОН КЮСАК. НО ВЪПРЕКИ ПОПУЛЯРНОСТТА 

СИ ДЖОН НЕ Е В СПИСЪКА НА ОНЕЗИ, КОИТО 

НАРИЧАМЕ СУПЕРЗВЕЗДИ. НЕ ЧЕ НЕ ПРИТЕЖАВА 

НЕОБХОДИМАТА ОБАЯТЕЛНА ВИЗИЯ И АКТЬОРСКИ 

ЧАР, НО КАТО ЧЕ ЛИ СЛАВАТА НА ВСЯКА ЦЕНА 

НИКОГА НЕ Е БИЛА НЕГОВА ВИСША ЦЕЛ.

М
акар и роден в американския щат Илинойс, 
във вените на Джон тече буйната ирландска 
кръв на предците му. Може би това е тай-
ната за непокорния му 

A LA БОНО ХАРАКТЕР 
Или пък той му е просто генетично предаден от него-

вата майка Нанси, която и до днес е редовен посетител 
на полицейските участъци. Не, не защото е престъпнич-
ка, а защото е запалена политическа активистка, дръзна-
ла да обяви война на несправедливостите по света – ми-
сия, която често я изправя срещу благото на общест-
вения ред. Като неин достоен син Джон успя да си на-
влече гнева на администрацията на експрезидента Буш 
преди няколко години.
„Баща ми притежаваше видеокасетофон далеч пре-

ди всички останали. Имах възможност да гледам все-
възможни филми – от комедиите на Мел Брукс до 
„Гражданинът Кейн“ – обяснява корените на любовта 
си към киното самият Джон в едно от множество-
то си интервюта. 
Сред първите му опити на „сцена“ е участието му 

в домашната постановка на „Пепеляшка“, режисирана 
от сестра му Ан. И тъй като ролята на принца била 
отредена за брат му Бил, Джон трябвало да влезе 

В ОБРАЗА НА... КУЧЕТО 
Като тийнейджър Джон твърди, че бил нещо средно 

между ексцентрика и хулигана на класа. Хулиган обаче в 
смисъла на популярната по онова време комедия Animal 

House, според която било върхът на тузарщината да се 
разхождаш с куфарче, пълно с алкохол и цигари...
Издържал само година в университета, младият Джон 

преценява, че киното е неговото поприще. Първите му 
роли са в някои от популярните тийнфилми от 80-те 
години, сред които „По-добре мъртва“ (Better Off Dead), 

„Твоя е“ (The Sure Thing), „Едно лудо лято“ (One Crazy 

Summer) и „16 свещи“ (Sixteen Candles). 

ГОЛЕМИЯТ УСПЕХ 
идва през 1989 г. с лентата на Камерън Кроу „Готов на 
всичко“ (Say Anything). Изградил вече име, Джон започва да 
реди участия в боксофис хитове като „Въздушен конвой“, 
„Момичета от класа“, „Самоличност“, „1408“ и артшедьо-
ври, сред които „Да бъдеш Джон Малкович“. През този ме-
сец предстои да го видим и в мегапродукцията на Роланд 
Емерих „2012“. Актьорът разкрива, че възприема високобю-
джетните филми като средство, даващо му възможност 
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да се снима и в скромни, но значими за него самия заглавия 
като „Грейс си отиде“ (в ролята на баща, изгубил съпругата 
си в Ирак) и „Макс“ (като ментор на младия Хитлер). 
Освен пред камерата през последните години Джон 

НЕВЕДНЪЖ СЕ ПРОБВА И КАТО СЦЕНАРИСТ 
твърдейки, че най-добрата история е тази, в която гра-
ниците между доброто и злато са размити и нищо не е 
само черно или бяло. Ако го накарате да се опише, той 
ще ви каже директно: „Джон Кюсак – човек, който пра-
ви филми.“ Споделя, че това е единственото, което ня-
кога е искал. Е, тълпа от почитатели се опита да го 
издигне за президент на САЩ, образ, който не че няма-
ше да му е по мярка, но и Барак Обама се справя пове-
че от отлично. 
Движейки се из актьорските среди от съвсем малък, 

никак не е странно, че много от жените в живота на 
Джон Кюсак са именно актриси. И като оставим на-
страна сестра му Джоан, с която имат не един или два 
филма заедно 

НАЙ-ДЪЛГИТЕ МУ ЛЮБОВНИ АВАНТЮРИ 
са с актрисите Нев Кембъл, Лили Тейлър, Мини Драйвър 
и според слуховете дори и с Мег Райън. Интересното е, 
че никога няма да го чуете сам да говори за личния си 
живот. Дори и сега, години след като е приключил взаи-
моотношенията си с горепосочените дами, той не говори 
за тях. Може да се възприеме и за леко идиотско, но той 
и до днес не е потвърдил, че е имал взаимоотношения 
с Нев, при положение че всеки в Холивуд е бил наясно с 
това. („Няма да говоря за някого без неговото съгласие“ 
– това е отговорът, който ще чуете от него.) 
Трудно ще го откриете и по кориците на клюкарските 

списания. „За мен хората, които с охота говорят за бра-
ка си по телевизията, са просто луди. Не виждам никакъв 
смисъл в това да разкривам публично личните си тайни“ 
– споделя актьорът. Въпреки че определено не изпитва 
желание да говори за себе си, с удоволствие би коменти-
рал световната политическа ситуация. 

КАТО ЗАПАЛЕН БЛОГЪР 
критиките му, отправени към президента Буш и към вой-

ната в Ирак, му спечелиха както безброй почитатели, 
така и много врагове. А ако някога ви се удаде възмож-
ност да си побъбрите с Джон (а защо не, все пак той 
вече засне няколко филма в България), трябва да знаете, 
че музиката е другата тема, на която той може да го-
вори с часове. Луд фен на култови имена като „Дъ Клаш“ 
(The Clash), Елвис Костело и „Токинг хедс“ (Talking Heads), 
Джон Кюсак определено разбира от качествена музика. 
Роден през 1966 г., Джон отпразнува 40-годишния си 

юбилей преди три години. Тази възраст би паникьосала 
всеки несемеен човек. Но не и Джон! Никога няма да го 
чуете да се оплаква, че не е намерил жената на живо-
та си и че 

ВСЕ ОЩЕ НЯМА НАСЛЕДНИЦИ 
„Харесва ми, че на тези години съм далеч по-малко глу-

пав, но все още мога да тичам бързо. Не знам колко ще 
продължи това, може би не особено дълго, но възрастта 
ми е идеална. Сега съм в състояние да върша това, кое-
то съм правил и преди, но без да допускам същите греш-
ки. Човек наистина помъдрява“ – разкрива Джон житей-
ските си виждания. За него комфортът винаги е бил от 
значение, особено стане ли дума за начина му на обличане. 
„Дънки и пуловери, и никакви официални обувки – това 
е рецептата. Приятелите ми се възхищават, че мога да 
облека нещо, което въобще да не ми отива, но пък за 
сметка на това хич да не ми пука. Е, понякога, ако по-
искам, мога и да съм елегантен“ – шегува се Джон, преди 
да добави, че най-старите неща в гардероба му са тени-
ски, износени, но зашивани собственоръчно от него сто-
тици пъти... 

Траян КОЯНКОВ

Снимки © Columbia Pictures/„Александра филмс“

Подписвайки се под ленти като „Денят на независимостта“, „Годзила“ и „След утрешния ден“, 

Роланд Емерих определено е сред режисьорите, които не биха се спрели пред нищо, за да ни 

покажат как би изглеждал апокалипсисът на голям екран. След най-новия му филм обаче едва ли 

ще остане нещо на планетата Земя за разрушаване. Базиран на древното вярване на маите, че 

светът свършва на 21 декември 2012 г., филмът дава пълна свобода на Емерих да развие свое-

то въображение. Да, Рим ще изгори, Йелоустоун ще изригне и огромна вълна ще залее Химала-

ите... Със сигурност германският режисьор е надминал себе си и зрелището ще е грандиозно. 

В лентата ще видим Джон Кюсак в ролята на неуспял писател, който ще се впусне в отчаяно 

пътуване по суша и въздух и ще направи невъзможното, за да спаси отчужденото си семейство 

от настъпващия ужас. В останалите роли се подвизават Аманда Пийт (съпругата на Джон), 

Дани Глоувър (президента на САЩ), Танди Нютън (дъщерята на президента), Уди Харелсън (про-

рока, предусещащ какво наближава). А ето какво сподели самият Джон Кюсак за края на света:

– КАКВИ СА ТИ ПЛАНОВЕТЕ ЗА 2012 ГОДИНА? ИЛИ НЯМАШ ПЛАНОВЕ, ЗАЩОТО СИ ЗАГРИ-

ЖЕН, ЧЕ ПРОРОЧЕСТВАТА МОЖЕ И ДА СА ИСТИНА?

– Не, не смятам, че ще настъпи краят на света. Може би ще се случи някаква коренна промяна 

в общественото съзнание през 2012 г. Или ще има такава промяна, или наистина ще настъпи 

краят на света. (Смее се.) Надявам се на първото.

– ЗА КАКВО НЕ БИ СЪЖАЛЯВАЛ, АКО НАИСТИНА СЕ СТИГНЕ ДОТАМ?

– О, със сигурност за много от новинарските канали. Както и за реалити телевизията или за 

множеството шоута, на които се раздават филмови награди. (Смее се.) 

Забележка: интервюто е предоставено от „Александра филмс“.

00000
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С
тава въпрос за армия от 
фенове, която следи нераз-
ривно всичко, което се случ-
ва с тях. Говори се, че от-

ношенията между Робърт и Кристен 
съвсем не са само делови и тясно 
професионални. Точно химията помеж-
ду им превърна „Здрач“ в един от 
най-обсъжданите филми на миналата 
година. Сега наред е втората част 
от сагата „Новолуние“, в която крех-
ката Бела е изправена пред нови пре-
дизвикателства.
Интрига във филма има, но 

интрига не липсва 
и в истинския живот 
Поне докато Кристен и Робърт не 

си признаят, че излизат заедно. Под-
мятания от рода, че са си купили 
къща и се канят да се вдигат сват-
ба, продават тиражите на жълти-
те издания. Папараци ги засичат да 
се целуват извън снимачната площад-
ка, а според списание „Ю Ес уикли“ 
(Us Weekly) те тайно са се сгоди-
ли. Робърт обаче категорично отри-
ча да е обвързан романтично със сво-
ята партньорка. „Нямам приятелка 
– казва той. – Не знам защо. Винаги 
съм мислел, че след като се снимам 
в такъв филм, ще спечеля страш-
но много момичета, но това така и 
не се случи.“ От своя страна Крис-
тен също твърди, че двамата не са 
двойка. „Роб и аз сме много добри 
приятели. Но разбирам защо повече-
то хора не могат да приемат това. 
След като двамата се осланяме един 
на друг и се подкрепяме взаимно, зна-
чи едва ли не между нас трябва да 
има нещо!?“ – възмущава се младата 
актриса. Сигурно само за пред фено-
вете. Все пак 

любовният триъгълник 
от „Новолуние“ 

си има продължение и в реалния жи-
вот и в него е замесен бившият при-

ятел на младата звезда.
Въпреки че се снима още от 9-го-

дишна и е партнирала на звезди като 
Денис Куейд, Мег Райън и Робърт де 

тя е Бела
Кристен Стюарт –

Ако Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет са си 
мислели, че истерията, породена от техния 

„Титаник“, никога няма да се повтори, жестоко 
са се заблуждавали. Новият хит, по който 

са подлудели всички тийнейджъри, се казва 
„Здрач“ и благодарение на него актьорите 

Робърт Патинсън и Кристен Стюарт не 
могат да се отърват от почитатели.

„Здрач 2: Новолуние“
Възможно ли е да има по-щастливо моми-

че от Бела Суон? След новото начало и 

преместването є във Форкс, Вашингтон, 

тя открива голямата любов в лицето на 

най-неподходящия човек – вампира Еду-

ард Кълън. Двамата се наслаждават на 

нещо наистина прекрасно, но то не про-

дължава дълго. Един нелеп инцидент по 

време на празненството за 18-ия рожден 

ден на Бела ще доведе до тяхната раздя-

ла. Бела изпада в тежка депресия и тър-

си утеха при своя приятел Джейкъб Блак. 

Докато двамата стават все по-близки, 

Бела открива, че Джейкъб и индианците 

от Ла Пуш също крият своя тайна. Те са 

върколаци и върли врагове на Едуард и се-

мейство Кълън. В заформящия се любо-

вен триъгълник Бела трябва да направи 

своя избор.
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Ниро, Кристен Джеймис Стюарт из-
качи своя връх със „Здрач“. Тя е едва 
на 11 години, когато е избрана да иг-
рае дъщерята на Джоди Фостър в 
трилъра „Паник стая“. Фостър и це-
лият екип са във възторг от нея и 
това я убеждава, че е поела по пра-
вилния път. Следват още много роли, 
докато се стигне до предложението 
да изиграе Бела Суон в екранизация-
та по бестселъра на Стефани Ма-
йър. Самата авторка е много впеча-
тлена от нея. „Кристен излъчва по-
разителна уязвимост в живота, кое-
то є е от полза да изиграе по-добре 
ролята на Бела.“ Куриозното в случая  
е, че когато Стюарт се явява на 
прослушването, тя още не е прочела 
нито една от книгите, върху които 
е направен филмът. Иначе актрисата 
обича да чете, най-вече романите на 
Буковски и Вонегът. Любимият є ро-
ман е „На изток от рая“.
В момента 19-годишната Кристен 

се снима в третия филм от поре-
дицата „Затъмнение“. За разлика от 
Робърт обаче, който е гонен от тъл-
пи почитателки където и да се по-
яви, тя е доволна, че все още не е 
толкова разпознаваема и хората ряд-
ко я спират на улицата. Заради раз-
духваната любовна история между 
двамата Стюарт обаче си спечели... 
много врагове от женски пол. 
Тийнейджърките не могат да є 

простят че само тя има привилегия-
та да държи Робърт в обятията си. 
А на всичкото отгоре младата ак-
триса все още поддържа отношения 
с бившето си гадже Майкъл Ангара-
но, който на няколко пъти бил заси-
чан да излиза от дома є. Дали и тя 

е разколебана като Бела кого да из-
бере? „Безсрамница“ и „мразя я“ са 
най-често споменаваните от нейните 
противнички изрази по неин адрес. Тя 
обаче е твърдо решена да не им об-
ръща внимание и запазва мълчание кой 
е избраникът на сърцето є. 
Ето какво споделя все пак актри-

сата за участието си в новия филм.
– Какво да очакваме от „Новолу-
ние“?
– В новия филм са представени нови 

герои – върколаците. Този филм е 
много по-странен от първия. Едуард 
напуска Бела, което е доста интере-
сен ход, при положение че предишни-
ят филм е основан изцяло на тяхна-
та отдаденост един на друг. Сега на-
строението е съвсем различно. 

– След като не си знаела, че ще 
участваш в продълженията по време 
на снимките на първата част, лесно 
ли ти беше отново да влезеш в обра-
за на Бела?
– Всъщност винаги ми е била ин-

тересна идеята за проследяването на 
даден образ в дългосрочен план, но 
единственият начин това да се случи 
на един актьор е участие в телевизи-
онен сериал. Най-готиното в „Здрач“ 
е, че знаеш какво те очаква – всички 
книги са написани. Малко е депреси-
ращо да излезеш от един образ точ-
но в момента, в който си започнал 
да го опознаваш. Това се случи обаче 
и по време на „Здрач“, и по време на 
снимките на „Новолуние“, защото във 
всяка част Бела е различна.

– По-лесно ли ти е сега на снимки, 
или продължаваш да изпитваш на-
прежение?
– Като че ли изпитвам по-голя-

мо напрежение, отколкото е типич-
но за мен. Обикновено това, което 
те води, е твоята лична отговор-
ност към сценария, героя и хората, с 
които работиш. В този случай обаче 
имаш отговорност към всеки, който 
има лично отношение към книгата, а 
това обхваща читатели и почитате-
ли по целия свят. Това като цяло си 
е истинска лудост. 

– Отъждествяваш ли се с героиня-
та си?
– Колкото и да съм горда с филма 

и да го харесвам, чувствам, че може 
би вложих твърде много от себе си 
в Бела. Мисля си, че сега наисти-
на я познавам. Но и повечето хора 
си мислят, че познават Бела, защо-
то разказът се води от първо лице. 
Чрез нея всеки сам преживява исто-
рията. Всички момичета, които я 
обожават и є подражават, се от-
ъждествяват с героинята. Мислех 
си как, по дяволите, ще се справя, 
струваше ми се невъзможно, но ре-
ших, че когато човек е честен през 
цялото време, няма от какво да се 
срамува.

Ивайло ТОДОРОВ

Снимки ™&© 2009 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved

„Аз съм Бела“

БЕЛА Е ВАШИЯТ ИДЕАЛ? 
ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ КАТО НЕЯ? 

А СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ПРИЛИЧАТЕ НА НЕЯ? 

Ако отговорите положително и на трите 

въпроса, значи може да се включите в на-

шата игра.

Списание „Бела“ и „Тандем филм“ издирват 

българската двойничка на Бела. Ако наис-

тина приличате на нея, изпратете ни ваша 

снимка на bela@bela.bg. Авторитетно 

жури ще избере най-сполучливите снимки, 

които ще можете да разглеждате на на-

шия сайт www.bela.bg. 

А ЗА ДВОЙНИЧКИТЕ НА БЕЛА 
ЩЕ ИМА МНОГО НАГРАДИ И БИЛЕТИ 
ЗА ПРЕМИЕРАТА НА „НОВОЛУНИЕ“. 

тговорите положително и на трит

А ЗА ДВОЙЙЙНИЧКИТЕ НА БЕЛА

Бела, брой 11 (141), 2009 53



ПРОФЕСИИПРОФЕСИИПРОФЕСИИ

К
ръвта му на цирков артист 
проговаря, когато е на 11. Ви-
наги на сцената, на Дани Дими-
тров му се струва леко скучно 

в България, докато прекарва ваканци-
ята при баба си в софийския „Лю-
лин“. С таланта си на артист обаче 
и тук набързо намира своята публика. 
Снима се в епизод на „Забранена лю-
бов“, изнася няколко представления в 
небезизвестния „Планета Клуб“, а ос-
вен това майсторски забърква и една 
манджичка по телевизията, от която 
Ути си облизва пръстите.
Също толкова 

МАЙСТОРСКИ БОРАВИ 
И С ДИАБОЛОТО 

но най-ефектно е това да се види 
на сцената на American Cirkus, кой-
то всъщност е италиански. Един от 
най-големите в света, циркът има 
три манежа и изнася представления-
та си не само в Италия, но и в мно-

го други държави, като в този спи-
сък засега България по основателни 
причини липсва. Има я обаче в спи-
съка с артистите на American Cirkus. 

Дани попада там, когато проговаря 
кръвта му – баща му е акробат и 
Дани не стоял безучастно на първия 
ред дълго, след като на 11-годишна 
възраст започнал да споделя живота 
му на пътуващ артист. Вместо сал-
томортале обаче 

СЕ ВЛЮБИЛ В... НОМЕРА 
НА КИТАЙКАТА 

Не можел да откъсне очи от мла-
дата циркова артистка и някак си я 
помолил да научи и него на този но-
мер. Тя пък толкова се възхитила от 
сръчността на българчето, че му по-
дарила своето старо дървено диаболо. 
Дани є върнал жеста по-късно, като 
започнал да говори... китайски и да 
готви превъзходен ориз.
„Нормално е да се потопиш в кул-

турата на другите, в цирка сме като 
голямо семейство“ – казва ни той и 
е в състояние веднага да разкаже ин-
тересно доказателство. Наскоро от-
празнували една голяма сватба – же-
нили се италиански клоун и руска ба-
лерина. За да е всичко още по-пъстро, 
артистите от всяка националност 
били подготвили изненада с... подарък. 
Място за купон имало достатъчно – 

ДАНИ, КОЙТО СЪБИРА АПЛОДИСМЕНТИ

КИТАЙСКИТЕ НОМЕРА НА ДАНИ ДИМИТРОВ ВИНАГИ СА 
ЗА РЪКОПЛЯСКАНИЯ, КАКТО МЕЖДУ ДРУГОТО И... КИТАЙСКИЯТ МУ ОРИЗ

Дани е добър приятел с всички в цирка, 
но китайците го вдъхновяват най-много

„Балкански“ е 
световен!
Хората трябва да го посетят, категоричен 

е Дани, който за своите 22 години изглеж-

да много разочарован от отношението към 

цирковото изкуство у нас. „За да станеш 

артист, трябва да идеш в чужбина и да се 

учиш там от някоя школа или в циркова ака-

демия. Това изкуство за жалост у нас не се 

развива – това е факт! В „Балкански“ оба-

че не е така – той може да се конкурира с 

който и да е цирк по света. Програмата му 

е много силна, работили сме с повечето от 

артистите му в други циркове...“
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направо в цирка...

AMERICAN CIRKUS Е ЛЮБИМИЯТ 
И НА БОЧЕЛИ

В цирка, но не сред публиката, а 
под светлините на прожекторите, за 
първи път Дани застава, когато е 
на 14 години. Случило се по време на 
турне в Германия. Признава, че в на-
чалото загубил ума и дума, но номе-
ра си спомнил отлично и го изпъл-
нил както трябва. От тогава на-
сам е обиколил и Франция, Словения, 
Швеция, Дания, Финландия, играл е и 
в Палма де Майорка. „Навсякъде оби-
чат цирка, радват се и ръкопляскат“ 
– възторжено разказва Дани, като не 
пропуска да опише и един от най-
странните си зрители. Винаги когато 
гостуват във Флоренция, в ложата е 
Андреа Бочели. Неизменно със своите 
тъмни очила, защото всъщност не 
вижда, усмивката не слиза от лицето 
му през цялото представление.
Не слиза и от лицето на Дани, кой-

то веднага подхваща поредната зна-
менита циркова история... Веднъж по 
време на представление изненада оч-
аквала не само публиката, но и един 
от участниците в спектакъла. На-
право на манежа огромна торта по-

лучил слон, който ставал на досто-
почтените 40 години. Изпели му и 
„Честит рожден ден“, само станало 
малко конфузно, че с огромната три-
етажна торта от плодове и зеленчу-
ци рожденикът не почерпил никого, а 
си излапал съвсем сам.
„Слоновете са моите най-добри при-

ятели сред животните“ – признава 
Дани. Когато не е с тях обаче, се 
наслаждава на компанията на итали-
анци, руснаци и, разбира се, китайци. 
Не пропуска да отпразнува Нова годи-
на два пъти – веднъж по нашите си 
обичаи и втори път по китайски.
И пак добавя, че това може да се 

случи само в цирка.
„Професията ми е цирков артист, 

но заедно с това и турист – споде-
ля след това. – Днес си тук, утре – 
там. Обикновено човек само си меч-
тае да види всички тези забележи-
телности.“ Затова и винаги си от-
крадва малко време, в което разглеж-
да мястото, където са разпънали ша-
питото. А заедно със снимките и 
спомените оттам отнася и аплодис-
ментите.

Разговора води 
Красимир ПРОДАНОВ

Снимки Личен архив

Танцът на жонгльора
Диаболо e макара, която се върти вър-

ху връв, а в двата є края има пръчки. По-

сложното обаче е да накараш този ме-

ханизъм да те слуша. За целта сигур-

но трябват много сръчни ръце и ужасно 

пъргав мозък.

Освен с реакции обаче диаболо се усвоява 

и с въображение – ненапразно има толко-

ва много видове. Големи и тежки, гумени, 

метални, на които се прикрепят дори фи-

тили... И танцът може да започне!

Това е шапитото на един от най-големите циркове в Европа, 
който разполага с три арени, на които синхронно върви различ-
на програма и Дани (вдясно) е горд, че работи в него

Диаболо има проста конструкция, 
но е труден за управление

Специален номер от Дани имаше и за 
Деси Слава по време на ваканцията му 
в София

Rex Crystal Fresh – 

още повече чистота
Безупречно бялото, ухаещо на свежо пране съз-
дава чувство на доволство. Но невинаги е въз-
можно да се постигне ослепителна белота с 
по-малко пари. Сега „Хенкел“ представя нов 
вариант на праха за пране Rex – Crystal Fresh. 
Подобно на другите варианти за бяло пра-
не на Rex, новият Rex Crystal Fresh със SODA 

EFFECT премахва петната и предотвратява 
посивяването на белите дрехи при многократ-

но пране. За максимално удобство новият про-
дукт се предлага и под формата на прах, и 
като течен перилен препарат. Ще го разпозна-
ете по мекия син цвят и искрящите криста-
ли на опаковката.
До 15 ноември с Rex Crystal Fresh можете 

да спечелите бижу със Swarovski елементи. 

Изпратете есемес с кода на опаковката 

на номер 1723 или впишете този код на сайта 

www.rexcrystalfresh.com и участвайте 

в томбола за бижутата.

Красиви новини
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Т
ой е художник, но и философ.Преди да нарисува нещо, 
обича да се настройва по темата, като чете или слу-
ша музика. Примерно „Игълс“ (Eagles).
Размишлява… Понякога се затваря сам с часове. И 

нито съпругата му, нито любопитните му дечица – син 
и дъщеря, го безпокоят в ателието. Защото то е оби-
телта, в която художникът Румен Статков свещено-
действа.

– ОТКЪДЕ ТОЗИ КОПНЕЖ ПО ЕЗОТЕРИЧНОТО, 

ТОЗИ АФИНИТЕТ КЪМ СИМВОЛИТЕ И ЗНАЦИТЕ 

ВЪВ ВАШИТЕ КАРТИНИ?

– Рисувайки, аз цял живот стоя и се вслушвам. И ис-
кам да чуя. Да стъпя на вярно стъпало, от което няма 
да падна. Има стотици стъпала и едно от тях е вярно-
то, а ти трябва да го познаеш. В продължение на хиля-
долетия мъдростта на човечеството е създавала трудни 
за разгадаване знаци и символи. Значението на някои от 
тях знаят само посветени – хората, родени да съхраня-
ват тези послания. Обичам космическите сюжети още 
от времето, когато нарисувах „Посланието към света“ – 
33 кв. м с туш и перо. 
Прекланям се пред четката – старателно, ритуално и с 

уважение я мия от боите. Разучавайки всеки знак, преди 
да го нарисувам, съм търсил обяснение, защо е бил необ-
ходим на едни определени хора. За да доминират над дру-
ги чрез него? 
Някои знаци се използват за защита, други – за нападе-

ние. В трети има много сила и точно тази сила се оп-
итвам да съхраня в картините си. Ето, по време на ра-
ботата си над цикъла „Каменната книга на България“, 
който е опит за портрет на историята ни, съм се ро-
вил надълбоко в много неща – например какви са били 
българите, славяните и траките по нашите земи... Нари-
сувал съм и седмолъчката от Плиска с изображението на 
седемте планети. В нея се оглежда знанието на древни-
те българи за местоположението на планетите, въз ос-
нова на което те са създали нашия календар. Не съм ис-
торик, нито археолог, но за мен това е доказателство, 
че българският календар е астрологично верен за разлика 
от китайския, който е създаден по легенди и приказки. 
Хубаво е хората да знаят това. Символите ни помагат 
да опознаем себе си. 

КРЪГ, ВПИСАН В КВАДРАТ НАПРИМЕР, Е НАЙ-ДРЕВНИЯТ СИМВОЛ ЗА 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТА. 

ХУДОЖНИКЪТ РУМЕН СТАТКОВ:

„РАБОТЯ ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА СВЕТОВНА 
ГАЛЕРИЯ – ЧОВЕШКАТА ДУША“

Румен Статков е роден на 23 април 1961 г. в Бургас. 

Завършва Художествената гимназия в София, а през 

1990 г. и Художествената академия при проф. Петър 

Чуклев. Рисува живопис, стенопис, стъклопис, графи-

ка, пастел, акварел, молив и маслени бои. Илюстрира 

детска литература. Работи в областта на реклама-

та. Част от самостоятелните му изяви са негови-

те политически шаржове и психологически портрети 

на политици, видни личности от България и света.

Визитка

Той благоговее пред 
четката и си говори с 
картините си. За него 
рисуването е ритуал, 

а ателието – място 
за свещенодействие и 

уединение

Снимки Личен архив
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Имам една картина, в която съм изобразил жезъл и ши-
шарка, обвити в клонче лозови листа. Оказа се, че това 
е много древен и силен символ, има го в различни краи-
ща на света – в Африка, при маите... Аз нарисувах този 
знак в ръката на Менадата. И тази картина, която оза-
главих „Менада“, миналата година ми донесе Национална-
та награда за живопис.

– КАЗВАТ, ЧЕ КОГАТО РИСУВАШ КАРТИНА, ТРЯБВА 

ДА ЗНАЕШ ТОЧНО КОГА ДА СПРЕШ…

– Докато работя, сякаш че нещо отвътре ми шепне: 
„Хайде, още малко…“ В един момент ръката сама спи-
ра и разбираш: май няма повече какво... От тук нататък 
картината има собствен живот. А ти продължаваш по 
пътя си. Непостижими за рисуване са само милиардите 
линии в пространството, невидими за нас. Винаги търся 
да изобразя нещо, което досега не съм виждал – например 
как гравитацията променя светлината. Обичам портрета, 
той си остава едно от най-големите предизвикателства 
за художника. Особено портрет с ръце. Аз работя за най-
голямата галерия в света, а тя е душата на човека. 
Това лято завърших един внушителен стъклопис, озагла-

вих  го „Плодородие“, получи се нещо много красиво. След 
като приключих, после два часа го съзерцавах. Сега започ-
вам голяма серия картини – „Между небето и земята“, 
които ще заминат за Словения. Другата идея с работ-
ното заглавие „Окото на света“ продължавам да я ми-
сля. Тя беше представена на 44-ата генерална асамблея на 
НАТО. Проектът представлява книга, пробита в средата, 
с око на дъното є. Окото всъщност е символ на погледа 
навътре, към нас самите. Основният проблем на съвре-
менния човек е невъзможността да опознае себе си. 
И духовната нищета. 

АЗ ДОСТА ЛЕСНО БОРЯ ДУХОВНАТА НИЩЕТА. ПРОСТО НЕ Я ЗАБЕЛЯЗ-

ВАМ. НО ПРОДЪЛЖАВАМ ДА СЕ ДИВЯ НА НЕЩА, КОИТО ГИ Е ИМАЛО 

ВИНАГИ – ЗЕМЯТА, НЕБЕТО, ВЪЗДУХА... 

И разбирам, че всеки тича по собствената си писта, а 
на моята други няма. Нашенецът дори автомобила си оби-
ча да кара само в лявото скоростно платно. Дясното, ко-
ето всъщност е по-спокойно за шофиране, е празно. И аз 
затова се придвижвам най-бързо – просто на моята пис-
та няма никого... На мен ми трябва само да чувам как 
другите казват „Браво, добре тича“ или пък „Не тича до-
бре“, като видят какво съм направил. Но огромно щастие 
изпитвам, когато след изложба или срещи с хора остана 
сам. Тогава имам свободата да отворя нова страница. 
Когато си подреждам изложбата, аз вече мисля за след-

ващата. Тогава съм и най-щастлив. Така разбирам хармо-
нията. Мечтая да имам голямо ателие и там да уча деца 
да рисуват. Да си говоря с тях като с колеги. И никой 
да не ни безпокои.

– А ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗАВИСТ? ИМА ЛИ Я?

– Любимият ми художник е Микеланджело. За мен ус-
пял е онзи художник, който може да рисува всеки ден. 
Когато иде реч за завистта, аз ставам като огледало 
– нито виждам, нито чувам. Рисувам заради самото ри-
суване. Не съм изпитвал завист, но я срещам всеки ден. 
Кандидатствал съм пет пъти в Академията... Някога, в 
казармата, нарисувах картина с паста за зъби, лютени-
ца и вакса за обувки и така спечелих бас. Освободиха ме 
от наряд и получих отпуск. Още пазя снимка на карти-
ната… (Смее се.). 

Всъщност и аз не съм имал равен старт в живота. Но 
винаги съм смятал, че няма беден художник. Твърде рано 
получих житейските си уроци. Обикновено гледам нещо 
да свърша, без някому да преча. Това, да си пречим, го 
решаваме подсъзнателно, тъй като сме объркали ценно-
стите си… 

„Кръгът е повторяемост 
и устойчивост, неспирно 
търсене и себепознание. 

А кръгът, вписан в ква-
драт, е най-древното обо-

значение на интелекта“

Каменната книга на 
България, „написана“ от  

Румен Статков

„Най-трудно се рисува 
портрет с ръце, това е 

предизвикателство“
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На талантливите у нас много често не им се пома-
га. И сякаш заради това не ни върви. Мен са ме кани-
ли да остана във Франция, в Германия, но никак не ми 
се ходи там.

АЗ И ОТТУК МОГА ДА ПРАВЯ СВЕТОВНА КУЛТУРА, ДА ДРАСНА С НОКЪТ 

ПО ИСТОРИЯТА ПО МОЯ СИ НАЧИН.

Естествено е всеки да си има корен и неговите род и 
родина да са му силата. Камъкът си тежи на мястото, 
професионалната завист се надживява.

– ИЗКУШАВАЛА ЛИ ВИ Е ПОЛИТИКАТА? ХОРАТА ВИ 

ПОМНЯТ С „КАТЕТО И НАЧКО“ – СИМВОЛ ОТ ПРЕ-

ДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА БСП В НАЧАЛОТО НА 

ПРОМЕНИТЕ, КОГАТО НА МОДА БЕШЕ И ЛЪВЧЕТО 

ОТ ЗНАЧКИТЕ НА СДС...

– Навремето дори  известният политически пиар специ-
алист Сегела възприе усмихнатия Начко, намери го за по-
зитивно послание. За мен това е успех в политическата 
реклама. Знам, че ще се справя, ако се пробвам и в поли-
тиката. Рисувал съм за различни партии. Но също така 
знам, че неминуемо ще се появят пречки, тъй като не 
съм убеден, че ще има много хора, които да мислят за 
България като за общ дом. Всъщност уж съм извън по-
литиката, но съм много „в час“ с нея, защото непрекъс-
нато я наблюдавам. Ако бях в парламента, априори, знам, 
че не бих се разбирал с групичка хора, с които иначе ми-
слим еднакво. Вероятно ще си пречим, защото просто не 
сме от една партия. На мен това не ми харесва. Орел, 
рак и щука. 
Държавата ни може да се подреди,  стига да има хора, 

които да мислят задружно и приоритетно – да не хвър-
лят пари на вятъра там, където не трябва, защото мал-
ката държава няма право на грешки. 

МНОГО ПРАЗНОДУМИЕ, МАЛКО ДЕЛА – ЕТО ТОВА МЕ ДРАЗНИ У БЪЛГАР-

СКИТЕ ПОЛИТИЦИ. 

Наближи ли голям български празник, винаги се случва 
някаква трагедия. Неприятно ми е, че политиците, ня-

мащи нищо общо нито с трагедията, нито с празника, 
точно тогава използват случая да се появят по медиите, 
за да си правят пиар. Трагедии стават всеки ден, но ние 
им обръщаме внимание едва на празник. Европа отдавна 
е в жестока духовна криза, сега тя идва и у нас. Пред-
почитаме като че ли да го премълчим. Но връщане назад 
няма. Човек трябва да поеме дълбоко въздух и да продъл-
жи. Ако сме отговорни за пътя, по който вървим, смя-
там, че ще избегнем превратностите, но това трябва да 
бъде заложено в мислите ни. 

– ЗНАЕТЕ ЛИ КАКЪВ ЖИВОТ ВОДЯТ КАРТИНИТЕ 

ВИ?

– Имам много картини по света. Мои платна са соб-
ственост на частни колекции в Париж, Лондон, Виена, 
Вашингтон, Мадрид, Кувейт, Берлин, Москва… Имам кар-
тина в Южна Франция – „Целувката“. Имам и друга, ко-
ято е в Кремъл. „Българската Коледа“ пък е в сайта на 
президентството. Един наш министър ми каза: „Да зна-
еш, Хавиер Солана, където и да отиде, носи у себе си 
твой шарж, който си му подарил…“ Правил съм шарж и 
на Тодор Живков в съдебната зала, по време на делото 
срещу него. Той го видя и му се зарадва: „Ха, че това 
съм аз, бе!“ Хилари  и Бил Клинтън имат мои картини, 
също и Симеон Втори, генерал Уесли Кларк, лорд Робърт-
сън, президентът Путин, Ян Гилън… 
Съхранявам се чрез това, което правя, чрез огромната 

си преданост към творчеството. 
А иначе моят принцип е да оставя картините сами да 

говорят за мен. Ако те не проговорят, няма смисъл да 
търся помощ от хора изкуствоведи. Картината трябва 
да бъде провокация за мисленето, защото именно прово-
кацията е в основата на съвременното изкуство.

– В КАКВО ВЯРВАТЕ?

– Вярвам в доброто. И колкото повече хора повярват 
в него, по-добре ще стане. 

Интервю на 
Димитрина КЮРКЧИЕВА

„Търся обяснение, как едни знаци са били из-
ползвани от хората, за да доминират над 
други хора. Обичам да изучавам знаците. В 
някои от тях има много сила и аз ги вписвам 
в картините си, за да ги предам нататък…“

Ателието е и място за съзерцание. Румен 
Статков обича да изслушва приятелите си и 
да спори с тях, когато става дума за работа. 
Тук разглеждаме заедно картините му от ци-
къла „Каменната книга на България“ – б.а.

„Всяка картина има собствен жи-
вот, а ти продължаваш по пътя си. 
Така разбирам хармонията.“
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– Кога българинът ще престане да си изхвърля боклуците през балкона? 
(Никой не отговаря.)
– Защо в България все още ги няма тези хартиени торби за пазаруване?
– Защото са скъпи? Престани да питаш само защо в Бълга-рия това, защо българите онова... – Интересно ми е как чужденците гледат на тази немарли-вост на българите?
– Ами, те имат един израз, който използват у нас, за да из-разят всичко, което не е, както при тях: Welcome to Bulgaria.

– Скоро по един от тв каналите даваха българския 

филм „С деца на море“. Три минути гледах и това, ко-

ето ме впечатли, беше чистият плаж от 70-те или 

80-години... Кога точно е сниман филмът, не знам.

– То и нямаше с какво да замърсиш чак толко-

ва плажа тогава. Нямаше пластмасови бутилки за 

вода, нито кенове от бира. 

– Имало е цигари, семки и стъклени бутилки...

– Е, бутилките се връщаха за повторно използване 

и децата така си изкарвахме пари. Един пълен бал-

кон или мазе с празни бутилки беше цяло състояние.

– Изсичането на гори у нас е престъпление...

– Налудничавото гъсто застрояване – също... 

– От тези строежи курортите ни са заприли-

чали на... Все едно едно младо хубаво момиче на 

15 години да се разхожда намазано с пет пласта 

грим по лицето. На това прилича и Черноморие-

то ни. За жалост и планинските ни курорти на 

това приличат вече. Вижте Банско – хотели, ски-

писти, супер! Но Банско е останало всъщност 

само в няколкото улички и баби около църквата. 

„Туй то“, както биха казали въпросните баби.

– Защо ние, българите, нямаме екоповедение? 

– Хайде, пак! Ние какво друго поведение имаме, 

та да имаме екоповедение?! 

– Все пак на Запад екологичната култура е ре-

зултат от дългогодишни натрупвания, а при нас 

напоследък се заговори за нея. 

– Никак не е случайно, че първата организация, 

която имаше цели, свързани с екологията, се каз-

ваше „Екогласност“. Снощи се сетих за това. 

Факт, който означава, че у нас по времето на со-

циализма изобщо не е имало гласност по тази 

тема. 

– Но тогава всичко си беше еко.

– Кое е било еко? Бетонът ли? Той ли е бил еко?! 

– Тогава такава беше пропагандата. Пред хора-

та се говореше, че всичко е чисто и околната сре-

да не се зацапва, но всъщност имаше такива теж-

ки промишлени производства, че...

– Каква хубава дума – „зацапва“! Днес дори не се 

говори за замърсяване. Околната среда е направо 

унищожена. 

– Модерните хора чистя жилищата си с хими-

кали и се заблуждават, че само защото пренасят 

тези химикали в хартиени екоторби от магазина 

до вкъщи, компенсират нещо...

– За да си еко, трябва да имаш много пари, не да пестиш. 
– Не е вярно, защото, ако имаш много пари, ще си купуваш скъпи морски дарове, чийто улов често нарушава морските екосистеми по света и у нас. – Значи бедността е еко.
– Примитивното е еко.

– Екологията е свързана с пестенето на ре-
сурси.

– Аз пестя водата и електроенергията, но 
не по екопричини. Просто навици. И не вяр-
вам, че от пестене бихме могли да удължим 
живота на ресурсите, които използваме. 

– Екопестенето е като козметиката, която 
не сваля години от лицето на жената, но пък 
я прави да изглежда по-поддържана. Та и еко-
логичното поведение е нещо такова – с него-
ва помощ няма да можем да възстановим из-
черпаните запаси от природни богатства, но 
можем поне да забавим тяхното изчерпване.

За екологията

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– Понеже знам, че ще умра скоро, екологична-

та катастрофа не ме плаши толкова. Тя ми се 

струва токова далечна... 

– Всеки (или поне от нашето поколение) знае, 

че ще умре, преди планетата да е унищожена 

напълно, но това не пречи на хората да водят 

екологичен начин на живот...

– Хората от другите общества имат такава 

култура, защото са граждани, общност са, не са 

тъпанари като нас. 

– Ето какво точно ми е интересно от тази 

тема – как можеш да изградиш механизъм, кой-

то да стимулира този тип поведение и тази ор-

ганизираност. 

– Започвам да разбирам тези хора, които се 

обединяват около екологични каузи.

– Но в началото ги мислеше за откачалки, 

нали?

– Да. Не са егоисти и имат чувство за общ-

ност, но не е някакво такова сектантско чув-

ство за общност, а...

– Натрапчивата пропаганда на каквото и да 

било крие рискове. Номерът според мен е да пре-

върнеш каузата в хармонична част от собстве-

ния си живот и от този на общността, на дър-

жавата. А не да се превърнеш в екооткачалка, 

която ходи да протестира и да сади дръвчета.

– Всички големи холивудски звезди застават 
зад екологични инициативи. – Не са само звездите. Сутринта влязох в 

сайта на една организация и гледам, разни из-
вестни хора се обединили около идеята да па-
зят планината чиста. Просто защото искат 
да се разхождат в чиста планина. Много еко-
логични организации използват за свои патро-
ни хора, чиито занимания или хобита са по-
аутдор, така да се каже. – Е, има и пълни откачалки сред привържени-

ците на екоживота...– В една серия от „Сексът и градът“ Саман-
та бе облечена с дълго екстравагантно коже-
но палто. И точно когато излизаше от една 
църква, някаква екозащитничка, ама от тези, 
лудите, заля палтото є с мастило като про-
тест против избиването на животните.. 
– Ама, какво лошо има, продават се такива 

палта и такива като Саманта си ги купуват. 
– Да. Тя и актрисата най-вероятно прите-

жава 20 такива. В същото време на нея пък 
някой може да є плати, за да стане рекламно 
лице на екологична кауза. То е като това да се 
включиш в кампания против тютюнопушене-
то, пък ти да пушиш като комин. Никога не им 
е много чиста работата на тези звезди.

– Всичко започва от възпитанието на децата, от това, как трябва да бъдат възпитавани те.

– В любов към животните. Трябва да бъдат възпитавани да гледат на животните като на пълноправ-

ни обитатели на тази планета. Каквито сме и ние, хората. 

– Звучи прекрасно, но как да се случи в бедна държава, в която хората понякога завиждат на живот-

ните, които живеят в другите държави...

– Нали съм ви разказвала за онзи мой приятел швейцарец, който, когато се нанесе в една софийска ко-

операция, на събрание на блока предложи да се сложи топлоизолация на кучешката колиба в дворчето на 

блока. И това беше преди няколко години, когато много хора в София не бяха и чували за саниране на па-

нелни жилища...

– Да си екологичен, означава да не мислиш само за себе си и да виждаш малко по-далеч от носа си. Аз не притежавам 
тези качества, но много искам да ги развия у себе си. Осъзнавам, че ми трябват години. – Е, ти си бъди егоист, но живей екосъобразно. 

– Добре, може и да не съм егоист... Да кажем, че съм по-скоро човек, който няма обществено съзнание. Защото хора-
та, които застават зад екологични каузи, може също в личен план да са егоисти, но имат това чувство за общност. 

– Доброволните начала са също интересно нещо. Мисля, че когато участваш в нещо, без да получаваш пари, това оз-
начава, че си сериозно мотивиран. Това граничи с краен идеализъм някой път. – Има много такива карнавални прояви, хората се обличат по различен начин, ходят, демонстрират нещо...– Много ми е детско това. И може би по по-естествен начин трябва да стават нещата. Не мога да си представя, че 
ще ходя по улиците облечена като морков. 

– Ми, те са като деца. На тях това им харесва и им е естествено. – Ей, трябва да си направим един карнавал. Аз ще бъда тиквата, естествено. – Ти доста отслабна, спокойно можеш да бъдеш краставица. 
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НА ПЛАНЕТАТАНА ПЛАНЕТАТА
ЕКОПРИЯТЕЛСКИЯТ 
ЖИВОТ
ЕКОПРИЯТЕЛСКИЯТ 
ЖИВОТ

К
ратко съобщение по радиото 
(което и да е) ни информира, 
че проверка на РИОСВ (районна-
та инспекция за околната сре-

да и водите) в „Кремиковци“ не е ус-
тановила никакви нарушения на рабо-
тата на комбината и най-вече „няма 
данни за употреба на канцерогенен 
железен концентрат от Англия, как-
то бе оповестено от един вест-
ник“. Потичат ми сълзи. Едва виж-
дам пътя от тях. Шофирането ми 
е разстроено. Само че не от новина-
та, а поради ироничното стечение на 
обстоятелствата, че пътувам по по-
сока Ботевград и точно в този миг 
съм край металургичната гордост на 
България. Красива, оранжево-зеленика-
ва мъгла превръща пейзажа в сцена 
на фентъзи филм. От моята гледна 
точка се вижда как цяла София е по-
гълната от смога, който невинното 
„Кремиковци“ пуска. Как смъдят очи-
те, а би трябвало да съм свикналa.
По принцип пътищата на страната 

ни са традиционно опушени. Всеки е 
виждал пред себе си 

ДИМЯЩИТЕ АУСПУСИ 
и е дишал черните облаци дим, изли-
защи от амортизираните камиони и 

автобуси. A всеки автомобил у нас 
трябва да отговаря на нормите на 
ЕС за вредни емисии. 
Какво става с нашата природа? 

А с дома ни? Знам, че представка-
та „еко“ произлиза от  старогръц-
ката дума „ойкос“, която означава 
дом. Според речниците значението є 
е свързано с околната среда и по-спе-
циално с хармоничната връзка между 
нея и обитаващите я живи органи-
зми. Освен кратката и понякога дос-
та неясна думичка „еко“ (по-често 
използвана като представка), има още 

няколко „екологични“ израза, с които 
жонглираме в ежедневието и които 
„изчерпват“ екологичната ни култура: 
„климатични промени“, „глобално за-
топляне“, „рециклиране на отпадъци-
те“... Често пъти обаче ги употре-
бяваме машинално, без да вникваме в 
дълбочината на значението им. Което 
ме подтикна да се разровя по-внима-
телно в екоинформацията и да обяс-
ня по-прилежно тези понятия. Може 
би след като вникнем отново в сми-
съла им и направим връзките меж-
ду тях, ще започнем да мислим мал-
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ко по-еко. 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Затоплянето на Земята е факт! 
Температурите на земната повърх-
ност през XX век са се повишили 
с 0,6 °C, а 90-те години се оказаха 
най-горещото десетилетие от мина-
лия век. 
Учените са почти единодушни, че 

глобалното затопляне е резултат от 
емисиите въглероден двуокис и други 
вредни газове – виновници за парни-
ковия ефект. То е причинено от чо-
вешката дейност – индустриален бум, 
увеличеното ползване на изкопаеми го-
рива като въглища и петрол, изсича-
нето на големи горски масиви и т.н. 
Парниковите газове пропускат слънче-
вата радиация до земната повърхност, 
но поглъщат инфрачервените топлин-
ни лъчи и затоплят земната повърх-
ност и приземния атмосферен слой. 

ЕСТЕСТВЕНИЯТ ПРИРОДЕН ПАРНИКОВ ЕФЕКТ 
ПОДДЪРЖА СРЕДНА ТЕМПЕРАТУРА ОТ ОКОЛО 
15 °С, КОЕТО ПРАВИ ВЪЗМОЖЕН ЖИВОТА НА 
ЗЕМЯТА. БЪРЗОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРНИКО-
ВИТЕ ГАЗОВЕ ОБАЧЕ ВОДИ СЛЕД СЕБЕ СИ СЕРИ-
ОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ.

В резултат на климатичните про-
мени се наблюдава

РАЗТАПЯНЕ НА ЛЕДЕНАТА 
ОБВИВКА НА ПОЛЮСИТЕ 

Затоплянето в Арктика и Антарк-
тида и топенето на ледени блокове 
причинява повдигане на морското рав-
нище и води до заливането на плодо-
родни ниски земи и крайбрежия. 

ПРОМЕНЯ СЕ КОЛИЧЕСТВОТО ВАЛЕЖИ НА ЗЕ-
МЯТА, КОЕТО ВОДИ ДО НЕПРЕДВИДИМИ ЧЕС-
ТИ НАВОДНЕНИЯ ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСУ-
ШАВАНИЯ.

Глобалната промяна в климата влияе 
зле на човешкото здраве. Освен го-
рещите вълни и необикновено топло-
то време, което действа шоково на 
организма, се променя и географското 
разпространение на редица болести, 
предавани чрез насекоми, като мала-
рия и тропическа треска. В допъл-
нение увеличените индустриални дей-
ности и автомобилни газове водят 
до развитието на тежки и хронични 
заболявания, алергии и т.н. 

СПОРЕД УЧЕНИТЕ ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ ЩЕ 
СЕ УВЕЛИЧИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 100 ГОДИНИ  
С 1,5–3,5 °С, А МОРСКОТО РАВНИЩЕ МОЖЕ 
ДА СЕ ПОКАЧИ МЕЖДУ 15 И 95 СМ.

Глобалните измерения на проблема 
водят и до търсене на решение на 
световно ниво за намаляване на пар-
никовите газове и за насърчаване на 
устойчиво и ефективно използване на 
източниците на енергия. 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Първо е важно тяхното сортиране, 
за което се изискват изключително 
много време и ресурси. Но щом има 
проблем, има и решение за него. Сти-
га някой да е достатъчно амбициран 
да го открие. Машини, предназначе-
ни за директно използване от граж-
даните, предлагат бърз, ефективен и 
стимулиращ начин за събиране и сор-
тиране на отпадъци.
Тези нови машини всъщност съвсем 

не са нови за голяма част от Европа. 
Във Франция, Германия, Гърция и Ес-
тония  вече ги прилагат като част 
от добре изградена система за по-
чистване на околната среда. Чрез из-
ползването на ривърс вендинг маши-
ните (Reverse Vending Machines) голяма 
част от европейските страни са ре-

шили проблема не само с рециклиране-
то, но и със замърсяването на улици-
те и обществените места. 

БУТИЛКИТЕ, ЧАШКИТЕ И КУТИЙКИТЕ СЕ СЪБИ-
РАТ И СЕ ПУСКАТ В МАШИНА, КОЯТО ДАВА НЯ-
КОЛКО СТИМУЛИРАЩИ ЦЕНТА В ЗАМЯНА.

Много добър и лесен начин за ре-
шаване на поне част от проблема 
у нас е именно тази стимулация на 
гражданите да сортират материали-
те в определени машини срещу дреб-
на, но стимулираща сума. Всеки, кой-
то е бил поне в една европейска дър-
жава или столица, може да каже, че 
боклук по улиците там няма, и то не 
защото другите нации са по-големи 
чистници от нас. Напротив. Просто 
там има кой да мисли как да се пре-
възпита обществото, така че да раз-
бира под екология нещо, което пряко 
касае качеството на собствения им 
живот. Обикновените хора полагат 
някакъв труд да съберат боклуците 
си, а държавата им се отблагодарява 
материално за грижата. Стратегия-
та работи безотказно.
Машините за сортиране поемат 

пластмасови бутилки, стъклени бу-
тилки и алуминиеви кутийки. Техно-
логията е създадена, за да разпозна-
ват, събират и превеждат използвани 
бутилки и кутии в лесен за рецикли-
ране вид. В замяна на предадената бу-
тилка или кутийка машините пускат 
монети според ценоразпис или вауче-
ри, които могат да се ползват във 
всеки магазин. 

ДОСЕГА ПО СВЕТА СА ИНСТАЛИРАНИ ОКОЛО 90 
000 ПОДОБНИ АВТОМАТА, 19 000 ОТ КОИТО 
В ЕВРОПА, И ОСНОВНО ОКОЛО СУПЕРМАРКЕТИ 
ЗА ПО-УДОБНО. РАЗЛИЧНИТЕ МОДЕЛИ МАШИ-
НИ ИМАТ РАЗЛИЧЕН КАПАЦИТЕТ ЗА БРОЙ ОТПА-
ДЪЦИ. КАТО ЦЯЛО В ЕДНА МАШИНА СЕ СЪБИ-
РАТ ОКОЛО 1000 БРОЙКИ, ПРЕДИ ДА СЕ НУЖ-
ДАЕ ОТ ИЗПРАЗВАНЕ. 

В момента, в който обектът е пус-
нат в машината и скенерът го раз-
познае, той бива смачкан или счупен, 
за да заема допустим обем. За це-
лия процес се изразходва съвсем мал-
ко енергия – около 40 W на ден. В 
случай че в машината попадне мате-
риал, който не е за нея, вграденият 
скенер алармира за непознатия обект 
и го изхвърля автоматично. Основни 
разпространители на такива машини 
са Германия и Норвегия.

Петя НИКОЛОВА

Ще намалеят ли 
ИНФЕКЦИОЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ?

Продължават споровете по въпро-

са, как се отразяват климатич-

ните промени върху разпространени-

ето на инфекциозните болести при 

хората.

Това са непрекъснати дебати в еко-

логичните и научните среди, които 

нямат край и ясен отговор. Едни смя-

тат, че климатичните промени ще 

осигурят по-добро развитие на ин-

фекциозните заболявания, други – че 

ефектът ще бъде съвсем незначите-

лен, а трети – че дори те ще намале-

ят драстично. На проведения през ап-

рил форум по темата дебатите про-

дължиха с пълна сила.

Повечето учени дават пример с тро-

пиците, където и сега поради висо-

ката температура и влажност има 

най-много болни от инфекциозни бо-

лести. Това ги кара да предполагат, 

че глобалното затопляне ще доведе 

до увеличаване на заболяванията. И 

все пак какъв е отговорът на въпро-

са? Как ще се отразят климатични-

те промени върху здравето на хора-

та? Никой не може да каже със си-

гурност. Едно е сигурно – светът се 

променя. За добро или за лошо – вре-

мето ще покаже.
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„П
равителствени политики за 
продължаването на екологич-
ния прогрес“, „откриване на 
нови перспективи пред еко-

логичните нововъведения“, „ефектив-
но разпределение на ресурсите“... Ако 
трябва да продължим в стила на пре-
дходните изрази, то сега ще ви пред-
ставим... нов подход в екологичното 
образование и възпитание на подра-
стващите.

Програма „Младежки алтернати-

ви“ е проект на фондация „АртЕкоС-
вят“. Целта на програмата е чрез 
похватите на изкуството децата да 
вникнат в смисъла на екологичната 
идея за преработване на отпадъци-
те. Учениците имат възможност да 
„преработят“ боклуците в изкуство. 
Програмата даде възможност на тво-
рците є да представят свои лич-
ни произведения в изложбата „Да ни 
пука за боклука“, която беше подреде-
на в музея „Земята и хората“.
И когато стана дума за боклука, не 

е трудно да се досетим, че действи-
ето се развива в София, но похвално-
то в случая е, че проектът е финан-

сиран от Столичната община. В про-
грамата участват 228 деца от общо 
осем столични училища в различни ра-
йони на София с тенденция да бъдат 
обхванати 24-те столични района.
Всяко подобно начинание се превръ-

ща в емоционално преживяване, кое-
то освен това разкрива способности-
те на детето, провокира фантазията 
и творческите му заложби и най-ве-
че работи активно за изграждане на 
екологичната му култура. 

Снимки Фондация „АртЕкоСвят“
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БОРИСЛАВ САНДОВ:

„РАЗГОВОРЪТ ЗА „РАЗГОВОРЪТ ЗА 
ЕКОЛОГИЯ Е РАЗГОВОР ЕКОЛОГИЯ Е РАЗГОВОР 
ЗА БЪДЕЩЕТО“ЗА БЪДЕЩЕТО“

МНОГО МАЛКО ХОРА МОГАТ ДА ГОВОРЯТ ЗА ЕКОЛОГИЯТА 
НАИСТИНА ИНФОРМИРАНО, ОЩЕ ПО-МАЛКО СЕ ОПИТВАТ 
ДА Я НАПРАВЯТ ХАРМОНИЧНА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА СИ.
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Т
ой е родопчанин, който пристига в София, за да 
учи география, а университетското му образование 
засилва интересите му към връзката между чове-
ка, обществото и природата. Гражданската му буд-

на съвест го е тласкала в различен тип акции през годи-
ните. Дейностите извън екологичните са свързани с по-
добряване качеството на образованието. Организатор и 
участник е в кръводарителски кампании и награден от 
БЧК като най-млад редовен кръводарител. Той натрупа 
сериозен опит и авторитет като протестиращ, автор е 
на „Схема за организиране на протест“, един малък труд, 
който можете да намерите в интернет, ако искате да 
научите повече за протеста, онази „форма на изразяване 
на гражданска позиция, след като не е бил постигнат ре-
зултат по друг начин“. 
Избрах Борислав Сандов за събеседник по темата, защо-

то подходът му към екологията е обществено ангажиран 
и се отличава с конкретност. Този млад човек успешно 
прилага различни обществено-политически механизми, кои-
то добре познава, в полза на екокаузата. Твърди, че еко-
логията е свързана с обществени процеси, които пък са 
свързани с демокрацията като цяло. Ето защо бих обоб-
щила нашия разговор с думите „воля за екология“.  

– ТРУДНО СМИЛАЕМО ЛИ Е ПОНЯТИЕТО „ЕКОЛО-

ГИЯ“ ЗА ХОРАТА?

– Беше трудно да се обясни на човечеството, че дей-
ността, която то развива на континентите, които оби-
тава, може да оказва такова голяма въздействие върху 
околната среда, че чак да отвори дупка над Антаркти-
ка. На хората не им е лесно да осъзнаят, че с дейст-
вията си могат да влияят върху една толкова изолира-
на, труднодостъпна и далечна от гледна точка на наши-
те възприятия зона. 

Ние си изхвърляме боклуците, те отиват в реката, но 
ние си мислим, че са си отишли от нас. Но те отиват 
някъде. В момента в Тихия океан, който е най-големият 
воден басейн, има огромна площ от пластмасови бутил-
ки – два големи острова са, които, като се съединят, 
дават размерите на почти цяла Великобритания, петия 
по големина остров в света. (Става дума за района на 
екологическо бедствие, наречен „Великото тихоокеанско 
петно с боклук“ (the great Pacific garbage patch) – бел. ред.) 
Факт, установен чрез сателитни снимки. Ако продължава 
така, само след 20 години човечеството ще бъде изпра-
вено пред сериозни проблеми – глад, изчерпване на водни-
те ресурси и сериозни климатични промени, за които се 
прогнозира, че драстично ще разширят пустините. Вслед-
ствие пак на климатичните промени други райони пък ще 
станат прекалено влажни и това ще попречи на развити-
ето на селското стопанство там. 

– НЯКОИ ХОРА СИ КАЗВАТ: „ИДЕАЛНО ЩЕ МИ 

БЪДЕ С ТОВА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ. ЩЕ СИ 

ИМАМЕ ПАЛМИ И В БЪЛГАРИЯ, СУПЕР ЩЕ Е...“

– Геоложката история познава сериозни изменения в кли-
мата, които обаче са се случвали с много по-бавни тем-
пове – за милиони или поне за стотици хиляди години. А 
днес говорим за климатични изменения, които настъпват 
с бързината на векове. За два века – от времето на ин-
дустриалната революция през 1850 г. до 2050 г. – се пред-
вижда температурите в глобален план да се повишат с 
цели 2 °С. В резултат на това температурно покачване 
ледовете на Арктика могат да се стопят, а  Гълфстрийм 
да изчезне доста преди да стигне норвежкия бряг. И тъй 
като Гълсфстрийм е факторът, който прави Европа то-
пла на тази географска ширина (Гълфстрийм доставя по 
крайбрежието на Северна Европа топла вода от тропици-
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те – бел. ред.), в този случай вместо на Стария конти-
нент да дойде глобалното затопляне, ще дойде глобалното 
застудяване. Когато Гълфстрийм отслабне (или дори из-
чезне) в района на Азорските острови, да речем, постоян-
ните топли валежи и ветрове, нахлуващи от северозапад, 
също ще спрат, ще започне да навлиза арктичен въздух и 
Европа ще се превърне в тундра. В тундра и лесотундра. 
(Научни изследвания от последните години сочат, че сила-
та на Гълфстрийм доста е намаляла – бел. ред.) 
Това са научнообосновани прогнози. Ние трябва да има-

ме яснота, че това може да се случи в рамките на чо-
вешки живот. 
Срещата на върха в Копенхаген ще бъде насочена изця-

ло към овладяване на климатичните промени. Очаква се 
Копенхаген да е следващото Киото.  (Големи надежди за 
нов пакт за климата се възлагат на срещата на върха на 
световните лидери през декември, която ще се състои в 
Копенхаген – бел. ред.)

Кратка справка
Предишната такава голяма среща се състоя в Киото през 1997 г. На 

нея се изготвя документ, известен като Протокола от Киото. Спо-

ред него индустриалните страни се ангажират през периода от 2008 

до 2012 г. да съкратят с определен процент емисиите от вредни га-

зове, които изпускат в атмосферата, в сравнение с регистрираните 

през 1990 г. количества. Точните проценти за всяка страна са запи-

сани в приложение към Протокола от Киото. В това приложение Бъл-

гария е отбелязана със звездичка, което означава, че е страна в пре-

ход към пазарна икономика и е задължена да намали емисиите си от 

вредни газове с 8% в сравнение с тези, изпускани през 1990 г. 

– НО ХОРАТА ИЗОБЩО НЕ ЗНАЯТ ЗА ТЕЗИ СРЕЩИ 

НА ВЪРХА. КАКЪВ Е ТЕХНИЯТ СМИСЪЛ? БЪРЗ ЛИ Е 

ПЪТЯТ ОТ ВЪРХА ДО ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА?

– Австралия например подписа Протокола от Киото 
едва преди три години. Сега на срещата в Копенхаген 
се очаква и САЩ да го подпишат. Нещо явно не е как-
то трябва, щом такива ключови държави не го подпис-
ват веднага. Новият договор от Копенхаген обаче се оч-
аква да е стабилна правова рамка за регулиране на бъ-
дещите обществени отношения, свързани с опазване на 
околната среда.   
Аз ще бъда на тази среща, макар да нямам право на глас 

вътре. Но ще се опитам да привлека вниманието на на-
шите политици и хората, които заемат отговорни пост-
ове. България подписва подобни договори, но не ги спазва 
и дори първо не ги проучва.  

– КАКВИ СА ЕФЕКТИВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРОМЯНА НА СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА, ЗА ИЗ-

ГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ? 

– Едно от най-важните неща е споделянето на екоиде-
ите с други хора. Тогава се получава нещо като нефор-
мално образоване, създават се социални мрежи, които са 
силен инструмент за въздействие. Най-трудно може да 
бъде променено съзананието – дори природата се проме-
ня по-лесно от манталитета на хората. 
На мен например не ми е неудобно да направя забележка 

на възрастен човек, когато го видя, че си хвърля боклу-
ка на тротоара. Подхождам по такъв начин, че да не го 
засегна, но в същото време да го провокирам да не пра-
ви това отново. У нас все още съществува мнението, 
че младите трябва да слушат по-възрастните. Има оба-
че неща, за които възрастните хора се налага да бъдат 
информирани от по-младите. Смятам, че образователни-
те екополитики, които се боря да прокарам, не трябва 
да са насочени само към малките деца, а да образоват 
цялото общество. 

– НЕ МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ ЗА МЛАДИТЕ ДА СИ „ЕКО“ Е 

НЕЩО КАТО МОДА? ДА СИ „ЕКО“, ОЗНАЧАВА ДА 

СИ COOL?

– Не е лошо, че екоповедението се е превърнало в мода 
сред младежите. За разлика от други модни тенденции то 
поне е нещо чисто и истинско. Мода сред младите е да 
си комуникират активно чрез скайп и фейсбук. Тези сред-
ства за комуникация създават възможности за участие в 
различни екопроекти, за пътувания по света... Екология-
та е тема, която може да обедини всички млади хора по 
света. Това е хубаво, защото, когато говорим за екология, 
ние говорим за бъдещето, за нашите деца. 

– ХОРА С КАКВИ ПРОФЕСИИ, ХОБИТА И СОЦИА-

ЛЕН СТАТУС СА ПОВЕЧЕ АНГАЖИРАНИ С ТЕЗИ 

ПРОБЛЕМИ?

Когато някой ви каже, че английският език е като джобно нож-

че, защото с негова помощ винаги можеш да „сгъваш и раз-

гъваш“ изречения по най-невероятен начин, не го гледайте нераз-

биращо. Ето как в пет думи, които започват с „R“, английският е 

„разгърнал“ интересна философия на екосъзнанието. 

REDUCE (ограничавам) Тук се съдържа препоръката да не използ-

ваме нещо, което не ни е необходимо. Такива са например найло-

новите торбички. Още един пример са електроуредите, мобилните 

телефони и др. Ако имаме един телефон, който ни служи добре, не е 

необходимо да си купуваме втори. 

REUSE (използвам отново) Тук можем да дадем пример с празни-

те стъклени бутилки, които по времето на социализма връща-

хме обратно в магазина, за да получим обратно пълна. 

RECYCLE (рециклирам) Нещата, които не могат да бъдат из-

ползвани отново, трябва поне да могат да бъдат рециклирани. 

REMIND (подсещам, напомням) Честото припомняне и осмисля-

не на всяко едно от горните три понятия биха довели до добри 

екорезултати.  

RESPECT (уважавам) Дума, която развива отношение към смисъ-

ла на горните четири. 

Пет еко „R“
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– Трудно може да се направи такъв профил. В Со-
фийския университет, който е многопрофилен универ-
ситет, създадохме клуб за екология и устойчиво разви-
тие UNECO и проведохме сериозни образователни кам-
пании (като „Зелен университет“ например). Наложи се 
изводът, че и на трибуната, и на скамейката хората 
са абсолютно разнородни. Различаваха се коренно както 
по отношение на бъдещата си професионална реализация, 
така и по представите си за света. Така и трябва да 
бъде. Екологията не бива да е в центъра на внимание-
то единствено на хора, които се занимават с наука за 
земята, да речем. 
Но все пак преимуществено се занимават с екология 

хора, завършили биологичния факултет или със специално-
сти география, химия, философия, психология и педагогика. 
Сред тях има и немалък брой математици и лингвисти.

– ТИ СИ ЕДИН ОТ АКТИВИСТИТЕ НА ПАРТИЯ ЗЕ-

ЛЕНИТЕ. НАИСТИНА ЛИ Е НЕОБХОДИМА ПАРТИЙ-

НА СТРУКТУРА, ЗА ДА БЪДАТ ПРОКАРАНИ ИДЕИТЕ 

И ЦЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА? НЕ СА ЛИ 

ДОСТАТЪЧНИ РЕСУРСИТЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРИМЕР?

– Опитът ни показа, че потенциалът, който имат граж-
данските движения, неправителствените организации и 
отделните хора, не е достатъчен. Проблемите трябва да 
се обсъждат и от двете страни на барикадата. 

– А ПРОТЕСТИТЕ? СЛЕД ТЯХ КАКВО? ЕФЕКТИВНИ 

ЛИ СА?

– Ефективни са, но не във всички случаи резултатите 

от тях идват веднага. Протестите дават гласност, ко-
ято трудно може да бъде отвоювана по друг начин. По 
време на граждански протест всеки отделен човек виж-
да обкръжението и разбира колко много са поддръжници-
те на една добра идея. Това от своя страна стимулира 
хората да продължат да защитават каузата си, да не се 
отказват. Отделно протестът е форма на натиск върху 
хората, в чиято власт и компетентност е да вземат ре-
шенията, които протестиращите предлагат. За жалост 
рядко се чува какво се е постигнало чрез протестите, 
какво се е случило заради тях. Хората не виждат ре-
зултатите в деня след протеста и затова резултатите 
трудно се осъзнават. 

– КАКВО ОЗНАЧАВА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТО? ИМА 

ЛИ ИЗОБЩО ТАКОВА НЕЩО? МАТЕРИАЛНО ИЛИ 

НЕМАТЕРИАЛНО Е ТО? НЕ Е ЛИ ТОВА НЯКАКВА 

УТОПИЯ В УСЛОВИЯТА, В КОИТО ЖИВЕЕМ?

– Едно новородено например. Всичко първообразно е на-
турално. После ние се опитваме да го променим и по 
този начин го замърсяваме. Съществуват различни нива 
на замърсяване – механично, биологично (с внедряване на 
нови видове на дадено място), ментално замърсяване... 
Ние сме замърсили цяла една планета, но в същото вре-
ме тя самата ще пребъде. Това, което може да се случи, 
е ние да унищожим себе си и да унищожим и голямото 
многообразие от видове, но планетата не би могла да из-
чезне. Тя има своите защитни механизми, част е от една 
доста по-голяма система.

Разговора води Мирослава ИВАНОВА
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ПОВТАРЯЙТЕ СИ МАНТРАТА: 

„Външният вид и материалното 

състояние са твърде надценя-

вани качества за съблазняване.“ 

Когато ви се дояде парче торта, 

изяжте го с удоволствие. Кога-

то ви се прииска мъж, усмихне-

те му се съблазнително. Така със 

сигурност няма да се превърне-

те в поредната слаба, изнервена 

и до болка самотна жена.

ПОПОПООВТВТВТТАРАРАРА ЯЙЯЙЯ ТЕТЕ СИ ИИ МАМАНТНТТТТТРАРААРААТАТАТАТТТА:: 

„В„В„Вънънънъ шншншнияияият тт вивид д и маматетететететеририририир алалалалала нононононоототототото 

съсъсъстстсттояояоянининие е сасаа твъъвъърдрдрдрде е ее ее нанананананан дцдцдццдцдцддд ененененее я-я-я-я-я

вававанининин  кк качача есесе твтва зазааа сссъбъбъбъ лалалал знзнзнзнявявявявананананане.е.ее.е.““ “

КоКоКоогагагатотоо в ви и се дояоядееед  ппарарррчеччеече т ттторорророро татататата, ,,,

изизизяжяжяжтетете г гго о с с удудововолололстстттттвивиивив е.е.е. К КККогогоога-а-а-а

тотототот  в ввввви и иии сесесесее п пририрр исискакаа м ммммъжжъжъжъжж, , ,, усусуссууу мимимиим хнхннхннне-е-е-е-

тетет  м му у сесе с ссъбъблалазнзнититтиити еллелееле нонононоонно. . ТаТаТаТаТакакакакакак  с сс ссъсъсъсъъъ  

сис гугуууурнрносост т тт нянямамаа д да а сесесесесе ппппреререрр въвъвъв рнрнрнрне-е-е-е-

тет  вв пороредеднанатата сслалаабабабабааб , , , изизизизнененеерврврврвененене аа 

и и ии и додод  бболка самамототтнана жжженене а.а.аа

ПО-АПЕТИТНОТОсъблазняванез
ДА СВАЛЯШ МЪЖЕ, БЕЗ ДА СВАЛЯШ КИЛОГРАМИ

Н
е всяка слаба жена е секси и не 
всяка дебеланка е комплексира-
на в леглото. Колкото и да не 
ви се вярва, за повечето мъже 

е от значение да срещнат жена, ко-
ято се чувства добре в кожата си, 
да знае коя е и какво иска от жи-
вота. Именно освободената жена мъ-
жете намират за опасно съблазнител-
на. Само дето свободата на поведе-
нието е в пряка зависимост от сво-
бодата на душата. А втората не се 
„отглежда“ толкова лесно. Не е оба-
че невъзможно да стопим някои пред-
разсъдъци по отношение на секса и 
килограмите, при това без да топим 

килограми. Повярвайте, но една жиз-
нерадостна дебеланка, която с непре-
дубеденост и замах си поръчва парче 
торта, може да бъде много по-съблаз-
нителна за един мъж в сравнение със 
задръстена от мисли за диета краса-
вица с манекенски пропорции, която 
даже плодов сок не смее да си поръча, 
защото, видите ли, съдържал захар. 
Ако вие сте от „партията“ на ком-

плексираните закръглени дами, гласу-
вайте единодушно за освобождаване-
то си от този комплекс. Ето ня-
кои съвети, които биха ви помогна-
ли хем да се чувствате добре в ко-
жата си, хем да влезете под кожата 

на някой мъж.

ОТКРИЙТЕ ЧАРА, 
КОЙТО ДРЕМЕ У ВАС

Важно е да вярвате, че го прите-
жавате! Не трябва да се възприема-
те като осъдена на безлюбовие само 
защото имате няколко килограма в 
повече. Само се замислете за всички-
те си приятелки, които тежат с 5, 
а понякога даже с 10 килограма по-
малко от вас. Нима те не изпитват 
трудности при свалянето на мъже? 
Всичките ли си имат гаджета? Не, 
разбира се.
Имате усещането, че ви преценяват 
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по външния вид? Е, кой го няма? Все-
ки го преценяват първо по външния 
вид. Но външният вид е нещо пове-
че от 70 килограма маса. Той включ-
ва белите зъби, широката усмивка, 
красиво поддържаните ръце и про-
чие хубости и чарове. Когато вър-
вите по улицата, ви съветвам да се 
огледате внимателно и целенасочено. 
Нали не се разминавате само с кра-
сиви двойки, достойни за корицата 
на някое гланцово списание? Среща-
те много хора, на които им личи, че 
са щастливи да бъдат заедно въпре-
ки явните си физически недостатъ-
ци, нали? Тогава спрете да си внуша-
вате, че няма мъж, който би ви доб-
лижил само защото обичате да си 
похапвате повече торта от другите 
жени. Достатъчно е само да умее-
те да примамвате мъжете. Може и 
с парче торта.

ОСЪЗНАЙТЕ СИЛАТА СИ 
НА СЪБЛАЗНИТЕЛКА

Някои ще ви кажат, че съблазнява-
нето е изкуство. Но в действител-
ност не съществуват никакви специ-
ални техники за съблазняване, нито 
пък то е някаква дарба. По-скоро 
съблазняването е послание за добро 
самочувствие, адресирано към окол-
ния свят (понякога въобще може да 
не е целенасочено и съзнателно от-
правено).
Тогава, за да станете виртуоз в 

съблазняването, трябва да изучите 
много добре предимствата и недос-
татъците си (да си по-пълен, неви-
наги обаче е недостатък!) и да от-
криете онова, което ви прави специ-
ални. Мъжете винаги надушват ком-
плексираните, отчаяните и несигур-
ните жени. Въпреки килограмите си в 
повече демонстрирайте своята жен-
ственост по най-естествения за вас 
начин. Не е нужно да полагате неимо-
верно големи усилия – енергията, ко-
ято излъчвате, е достатъчна, за да 
ви направи привлекателни за мъжете. 
Подчертайте красотата на лицето 
си с дискретен грим, не забравяйте 
да поддържате маникюра си постоян-
но изряден и косата си – поне чиста, 
ако не с прическа. Ако вкусът ви за 
обличане е перфектен, тогава тегло-
то ви няма никакво значение. Носете 
дрехите, в които се чувствате до-
бре. В никакъв случай не се опитвай-
те да се втъкнете в по-тесни дънки 

само защото това е модерно. Демон-
стрирайте не плътта си (чрез непод-
ходящи за вашата фигура впити дре-
хи например), а вашата енергичност! 
Бъдете мила, изслушваща, чувстви-
телна, съпричастна – мъжете харес-
ват такива жени.

ДАЙТЕ МАЛЪК ТЛАСЪК 
НА СЪДБАТА

За да срещнете мъже, които да съ-
блазнявате, трябва да напускате по-
често крепостните стени на ва-
шия дом, зад които криете петте 
си килограма в повече. Колко глупа-
во! Имайте си малко повече доверие! 
Ако се чувствате несигурни в чуж-
да обстановка, тогава поканете коле-
ги вкъщи да пийнете по чашка. Или 
пък поне общувайте в интернет – 
там можете да поставите началото 
на реална среща. Важното е да даде-
те малък тласък на съдбата, без да 
правите неща, които категорично не 
ви харесват. Ако чувствате диском-
форт, мъжете веднага ще го усетят 
и ще избягат от вас.

ПОКАЖЕТЕ КЛАСА И СТИЛ

Да, обществото не е благосклон-
но към пълните жени. Но не се ком-
плексирайте от това! Точно обра-
тното – научете се да не обръща-
те внимание на чуждото мнение и да 
живеете за собствено удоволствие. 
Привличането между мъжете и же-
ните не е въпрос на телесни пропор-
ции, а на химия! Ако излъчвате фе-
ромоните на щастлива, доволна от 
живота жена, мъжете няма как да 
не ги „помиришат“ и да не дойдат 
при вас. Особено по-интелигентните. 
А вие не искате да имате глупак до 
себе си, нали? Повтаряйте си ман-
трата: „Външният вид и материал-
ното състояние са твърде надценява-
ни качества за съблазняване.“ 
Поемете отговорност за себе си и 

намерете своя стил на живеене, кой-
то ви кара да се чувствате удоб-
но в кожата си сега, с тези килогра-
ми. Ако новият ви начин на живот 
включва спортуване, след време може 
и да сте стопили килограми, но как-
во от това. Важното е пак да сте 
си същите – щастливи! Никой не 
иска от вас да се превръщате в мод-
на икона, а да покажете малко стил 
и класа. И престанете да избягвате 
плажовете, фитнес залите и нощни-

те клубове. Никъде не е написано, че 
те са само за слаби жени. Просто 
вие така сте си решили!

ИЗЛЕЗТЕ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙТЕ

Някои закръглени жени си мислят, 
че е много несправедливо да полагат 
каквито и да било усилия да свалят 
мъже, след като слабите дами прос-
то с един жест завладяват когото 
си поискат. Това, което забравят, е, 
че тези усилия те правят не за да 
свалят мъжете, а заради самите себе 
си, за да възвърнат уважението към 
себе си. Тук няма как да не повто-
рим баналния извод, че само ако човек 
уважава сам себе си, тогава и други-
те ще го уважават.

Малки крачки към успеха
 Първо съставете списък с добрите си ка-

чества и помислете как можете да ги до-

развиете.

 Направете списък и на недостатъците 

си и се опитайте да ги туширате майстор-

ски. Например ако ръцете ви са прекалено 

пълни, носете дрехи с прилепнал ръкав.

 Ходете само на места, на които се 

чувствате удобно. Запишете се например в 

кварталния клуб по танци, ако тузарската 

обстановка в онзи, който се намира в цен-

търа, ви притеснява. 

 Не отклонявайте поканите на приятелите 

си за вечеря. И докато вечеряте с тях, си 

отваряйте очите на четири – на съседната 

маса може би седи мъжът на живота ви.

ДА ВЯРВАШ В СЕБЕ СИ = ДА 
ВЯРВАШ В ЛЮБОВТА

Лицето и тялото на един човек 
не дават информация за това, как-
во представлява той като същност. 
Може би имате впечатление, че ви 
съдят само по външността? Да, ако 
става дума за кандидатстване за ра-
бота, там наистина се ръководят 
от принципа „По дрехите посрещат, 
по ума изпращат“. Но в любовта 
само незрелите мъже, които гледат 
на жените като на трофеи, се вли-
яят толкова много от външността, 
когато правят избор. Любовта изис-
ква поглед навътре, към същността 
на човека срещу теб. 
За да съблазните мъжа, трябва да 

сияете отвътре. Все някой мъж ще 
се впечатли от вашето сияние и 
това ще бъде мъжът, който не спи-
ра само до външността. Онзи, кого-
то искате не само в леглото си, но 
и до себе си.

Малки крачки към успеха
 Първо съставете списък с добрите си ка-

чества и помислете как можете да ги до-

развиете.

 Направете списък и на недостатъците 

си и се опитайте да ги туширате майстор-

ски. Например ако ръцете ви са прекалено 

пълни, носете дрехи с прилепнал ръкав.

 Ходете само на места, на които се

чувствате удобно. Запишете се например в 

кварталния клуб по танци, ако тузарската

обстановка в онзи, който се намира в цен-

търа, ви притеснява.

Не отклонявайте поканите на приятелите

си за вечеря. И докато вечеряте с тях, си 

отваряйте очите на четири – на съседната 

маса може би седи мъжът на живота ви.
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

В
реме на невинност – първата любов е онзи момент 
от живота ни, в който сме се чувствали най-живи 
и изпълнени с очаквания. Спомняме си я с умиление, 
с усмивка, хиперболизираме всеки детайл, свързан с 

първите ни любовни трепети и вълнения. А когато слу-
чайно срещнем човека, който първи е бил достоен за на-
шата обич, понякога се опитваме 

ДА ВЪРНЕМ МИНАЛОТО 
отново. Говоря предимно за нас, жените. 

„Видях го след двадесет години на среща на класа. Поводът 

беше годишнина от завършване на средното ни образование. 

Нещо се преобърна вътре в мен. Беше все същият – усмихнат, 

забавен. Не спряхме да танцуваме. Разменихме си телефони-

те и сега почти всеки ден се чуваме. Не, не сме се срещали. В 

момента той живее в провинцията. Колко глупава съм била 

на времето! Защо се разделихме ли? Ами, той отиде в казар-

мата, мен ме приеха в университета, разстоянието и време-

то ни разделиха.“

Липсата на блясък, сивата досада на ежедневието, болез-
нената несигурност на настоящето и страхът от бъде-
щето ни карат да се обръщаме назад и да се опитваме 

ДА ИЗЖИВЯВАМЕ ЕМОЦИИ ОТПРЕДИ 
десет, двадесет и повече години. Моментите на болка 
и неудовлетвореност ни карат да потърсим нещо старо, 
по-малко непознато, по-малко неочаквано. Започваме да си 
въобразяваме, че познаваме добре човека, в когото сме 
били влюбени в миналото. И не се замисляме, че и два-
мата сме се променили.
Голямата заблуда, че в онова далечно минало ще откри-

ем любовта без рискове, без сътресения, често се корени 

в причините, които посочваме за прекратяването на пър-
вата любов – учение, преместване в друго населено мяс-
то, натиск от страна на родителите ни.

„Той беше и си остава любовта на живота ми. Първата и 

единствената. Бяхме решили да се оженим. Но когато съоб-

щихме на моите родители, мама извади кухненския нож, опря 

го в гърдите си и заяви, че ще се самоубие. И аз отстъпих. 

След това се омъжих за друг, когото мама харесваше. Сега 

съм разведена и животът ми е объркан. Знам, че и той е разве-

ден, защото наскоро се срещнахме. Ще опитам отново. Какво 

ще се получи, не знам.“

Живеенето с 

УСЕЩАНЕТО ЗА НЕЩО НЕЗАВЪРШЕНО 
принудително отнето, с нашия вътрешен бунт понякога 
ни кара на по-късен етап от живота си да тръгнем по 
минали следи. Още повече че първият любовен опит, не-
зависимо добър или лош, е изключително силен, защото 
обозначава края на детството, преминаването към зре-
лостта и първото скъсване със семейната среда. 
Нещо повече, първата любов бележи всяка следваща – 

несъзнателно търсене на отминалото време или още по-
високо вдигане на летвата с изисквания към всяка след-
ваща любов. Понякога преоткриването на първата любов 
ни прави сякаш глупави. С един замах изтриваме десети-
летия от живота си, започваме да се чувстваме вечно 
млади… Обикновено това ни се случва след личен провал 
и след решение да започнем живота си отначало. Тогава 
срещата с първата любов се явява камъкът, който об-
ръща колата.

„Не бях се сещала за него от години. Един ден, разглеждайки ал-

бума си, видях снимката му и реших да го открия на всяка цена. 

ЗА ВТОРИ ПЪТ

Първата любовПървата любов
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След целия кошмар на брака ми исках да го видя отново и прос-

то да подържим ръцете си като едно време. Не исках никакъв 

секс, нито пък да го поделям с жена му. Самата мисъл за среща с 

него ме накара да предприема много неща – свалих 5 килограма, 

поднових гардероба си… Почувствах се като 16-годишна.“

Да, първата любов 

НЕ НИ ПРИВЛИЧА СЪС СЕКСУАЛНОСТ 
При среща влюбените от онова време обикновено не 

бързат да се хвърлят в леглото. Или ако решат да пра-
вят секс, отдават по-голямо значение на нежностите, 
отколкото на самия секс. Или поне жените. След като 
години наред е трябвало да бъдат добри съпруги, майки, 
професионалистки, настъпва моментът на онова мечта-
ние, което им помага поне за малко да се дистанцират 
от трудната реалност. И за какво мечтаят? За полет 
на духа, за силно туптене на сърцето, за изключител-
ността на мига... С какво свързваме тези състояния? Ес-
тествено, със спомена за първата любов. 
Завръщане към миналото е невъзможно. Това разбира го-

ляма част от нас, които са се опитали да го възро-
дят. 

ИЗТРЕЗНЯВАНЕТО ВИНАГИ НАСТЪПВА 
било след час, дни или месеци.

„Реших, че след толкова много жертви от моя страна 

имам право на малка авантюра. Заминах за три дни в Гър-

ция с първата си любов. Вкъщи знаеха, че съм в командиров-

ка. Само за час си припомних защо го напуснах, а на третия 

ден бях убедена, че той е всичко онова, което не искам. Не, 

голямата, истинската ми любов е настоящият ми съпруг. 

Разбрах, че съм щастливка. Сега съм наясно какво наисти-

на мога да загубя.“

Прощаването с илюзиите често ни помага да продължим 
с лекота пътя си напред, да оценим позитивните стра-
ни на човека до нас. Този от миналото може да послужи 
само като отправна точка към бъдещето. 
Не трябва да забравяме, че мъжете, като вечни тър-

сачи на новото, трудно се връщат отново към старата 
любов. Те добре разбират, че появата на минала страст 
може да доведе само до трудности.

„Преди няколко дни срещнах ученическата си любов. Беше ху-

баво момиче, а сега бръчките є личат. Дали бих подновил връз-

ката си с нея? Не, мисля, че не. Не искам да рискувам да загубя 

семейството си заради нея. Ако поне все пак поема този риск, 

то поне да бъде заради нещо ново, непознато.“

Повече от мъжете реагират по този начин. Не защо-
то са лишени от романтизъм, а защото природата им 
на завоеватели винаги се нуждае от нови предизвикател-
ства. Тогава ние, жените, защо да държим главите си 
обърнати назад?

Райна АНГЕЛОВА, психолог 

Остарявайки, човек става все по-
търпим към другите: той е го-

тов да приеме недостатъците на 
партньора и да не се стреми да по-
лучи от брака всичко и веднага. В 
младостта си ние нерядко встъпва-
ме в брак или в любовна връзка, за 
да получим признание, уважение, да 
почувстваме, че сме нужни на няко-
го. Но след това се раждат деца-
та и стремежът да бъдеш необхо-
дим на някого се задоволява напъл-
но. И когато ние отново се срещ-
нем със свой предишен партньор, ни 
обзема желание не да взимаме, а да 
даваме, да се грижим, да създаваме 

уют за някого. 
„Аз бях инициаторът на своя развод 

– след петнадесет години брак и раж-

дане на три деца – разказва 50-годиш-

ната Алина. – Десет години живяхме 

разделени, и то доволно успешно – и в 

професионален, и в личен план, – макар 

че нито аз се омъжих повторно, нито 

той се ожени за втори път. Срещнах-

ме се отново на сватбата на по-голе-

мия ни син, разговаряхме за незначи-

телни неща, но аз все по-ясно започ-

нах да разбирам, че той ми е толкова 

интересен, колкото в началото, кога-

то се запознахме. След като обмислих 

всичко внимателно, му изпратих пис-

мо, в което се опитах да го убедя, че 

и за двамата ще е по-добре, ако се съ-

берем пак. Той веднага ми отговори. 

Срещнахме се, поговорихме и решихме 

пак да заживеем заедно. Сега сме съ-

вършено различно семейство. По-ра-

но се държахме като егоистични деца, 

а днес сме отворени един към друг, в 

това число и в секса.“

Тази връзка е нещо като опроще-
ние – всички други връзки, които са 
имали и двамата, преди да се съ-
берат повторно, сякаш са работи-
ли в полза на тяхното събиране. И 
така се случва понякога в живота, 
но по-рядко.

Важното е да не бъркате нос-
талгията по миналата любов с 

реалната възможност да възобнови-
те отношенията си. Сексът с бив-
шия мъж или жена не означава, че 
и двамата имат намерение отново 
да свържат живота си. Тук голя-
мо влияние оказва желанието на все-
ки да запази властта си над другия 

човек, както и потребността все-
ки да повиши самооценката си: „Той 
НЕ може да ме забрави“ или „Аз съм 
мъжът на живота є“. Но не бива да 
храним надежда, че на сутринта ще 
последва предложение за брак, дори и 
да сме чули два или три пъти тези 
изказвания. 
Да живее човек сам, е сложно; близ-

ките го критикуват, че е егоист, че 
е допуснал развод или раздяла; бъде-
щето е неизвестно и затова плаши... 
Но всички тези доводи въобще не са 
повод за възобновяване на отноше-
нията с бивш съпруг или съпруга. Те 
могат само да приближат човек до 
нов разрив, който би се преживял 
много по-тежко от първия.

ЛЮБОВ ИЛИ НОСТАЛГИЯ

ЗАЩО СМЕ СКЛОННИ ДА ЗАПОЧНЕМ ОТНАЧАЛО
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Т
е са се обичали, живели са 
заедно, а след това са се... 
разделили. И няколко годи-
ни по-късно отново си проб-

ват щастието като двойка. Възмож-
но ли е да започнат всичко от нула-
та? Това не е единственият въпрос, 
на който ще се наложи да си отго-
варят и двамата, ако са решили от-
ново да се съберат. 
„Една нощ ме събуди телефонен 

звън – разказва 35-годишната Олга. 
– Звънеше бившият ми съпруг. Каза 
ми, че мислел за мен от три седмици. 
„Искам да те видя веднага“ – тихо 
каза той. Сърцето ми заби лудо. Аз 
даже не очаквах от себе си така-
ва реакция: бяхме живели заедно пет 
години, разделихме се, но след раздя-
лата аз въобще не страдах за него. 
Странно, но когато ми се обади, ре-
ших да хвана едно такси и да оти-
да у тях. Пийнахме, поговорихме – 
за нас, за дъщеря ни. Не се събрах-
ме веднага. Чак след време взехме ре-
шение да заживеем пак заедно. Мина-
ха вече три години оттогава. Не бих 
могла преди това да си представя, 
че семейният ни живот ще е толко-
ва вълнуващ.“ 
Тези, които започват нов живот с 

бивш любим, са убедени, че този път 
всичко ще се получи по-добре. Значи ли 
това, че раздялата е била грешка?

В ОТНОШЕНИЯТА 
ГРЕШКИ НЯМА

Проблемите и кризите са неизменна 
част от човешките отношения. Но в 
наши дни семейните двойки сякаш не 
могат, а и не искат (по-скоро нямат 
търпение) да се справят с кризите 
и прибягват до най-лесното – разво-

да. Хората усещат, че са нещаст-
ни, но нищо не правят, за да проме-
нят ситуацията. На мнозина от тях 
им е по-лесно да направят извода: 
„Всичко това ми се случва само за-
щото не съм избрал/а правилния чо-
век.“ Най-младите и зелените пък не-
рядко се развеждат след първият се-
риозен скандал. Тях ги движи желани-
ето да отмъстят на партньора си 
за обидата, която им е нанесъл, с... 
напускане. След развода такива съпру-
зи често създават семейства с нови 
партньори, а много години след това 
се срещат отново – вече като зрели 
хора – и разбират, че са постъпили 
глупаво. Такива сюжети са в основа-
та на сценариите на много филми – 
както на драми, така и на комедии.
Александър и Юлия се женят в пър-

ви курс. Развеждат се в четвърти, 
след което се стараят да не контак-
туват. Когато завършват универси-
тета, и двамата започват работа 
в книгоиздателския бизнес и случай-
но се срещат на книжната борса. Те 
не са се виждали близо шест годи-
ни, но като че ли нещо ги е тегли-
ло един към друг. Втора сватба пра-
вят две години след тази своя слу-
чайна среща. 
Двойки, които отново се събират 

след раздяла, не бива да определят 
своя развод като грешка. В отноше-
нията между хората едва ли може 
да има грешки, убеждават ни психо-
лозите. Те не са математическа за-
дача, та да я сбъркаш. Отношени-
ята между хората в някакъв сми-
съл винаги са грешни и винаги верни. 
Възможно е в момента на развода 
тези двама млади да не са имали из-
бор: да са били повече от убедени, 

че единственото решението на на-
трупаните проблеми е разводът. И 
са направили онова, което за тога-
ва им се е струвало правилно. На-
пълно е възможно тези двама души 
да се съберат отново – и това от-
ново ще е правилно решение, но към 
този момент. 

ДА СЕ ИЗРАЗИШ 
С НОВИ ДУМИ

Между двойките, на които им се е 
удало да станат щастливи вторич-
но, така да се каже, има нещо общо 
– това е новата схема за общува-
не, с която те заменят онази, кога-
то някога е станала причина за раз-
дялата помежду им. Преди да се съ-
берете отново с някого, трябва да 
си изясните какво означават фрази-
те „Ние спряхме да се обичаме“ и „И 
ние отново се обикнахме“. Разделили 
сте се, защото уважението помеж-
ду ви е намаляло, защото сексуални-
ят интерес е спаднал, защото сте 
престанали да се разбирате помеж-
ду си? И какво точно ви е привлякло 
един към друг втория път? Отгово-
рите на тези въпроси ще ви помог-
нат да „построите“ едни качествено 
нови отношения. 
За да започнете семейния живот за 

втори път, се изисква кураж. Необ-
ходимо е да преосмислите миналото 
и да простите всичко, което е свър-
зано с него, да не се страхувате да 
чуете истини за себе си от устата 
на новия си стар партньор, да при-
емете особеностите на партньора и 
да сте убедени, че те могат да ви 
направят щастливи, а не изнервени и 
страдащи. Ако е второто, пак ще се 
стигне до развод.

И ДРУГИ 
ПОВТОРЕНИЯ

© v2 – Fotolia.com
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Т
воето верую навярно е „Животът без страст раж-
да фрустрации“. Реалността, суровата реалност, те 
кара да търсиш 

УСПОКОЕНИЕ В СВЕТА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО

Там можеш да се абстрахираш от всекидневната до-
садност на материята. Още повече че през по-голямата 
част от времето ти се налага да бъдеш активна и ра-
ционална. 

ГОРЕЩАТА ТИ ПРИРОДА СЕ НУЖДАЕ ОТ ЕМОЦИЯ В ИЗЛИШЪК. 
МЕЧТАТЕЛКА СИ И ЗАТОВА ТИ Е ТРУДНО ДА ДЕФИНИРАШ 
КАКВО ТОЧНО ТЪРСИШ В ЛЮБОВТА.

Важното за теб е да имаш повече моменти като тези, 
в които за пореден път се усещаш влюбена. Така нами-
раш своите 

АФЕКТИВНИ ОПОРИ 
Създаваш си илюзията, че си обичана. Запълваш липси, 

вътрешна празнота с помощта на въображението си. И 
изпадаш във все по-голяма зависимост. 

ЦЯЛАТА ТИ ДОСЕГАШНА ЖИТЕЙСКА ИСТОРИЯ СЕ КРЕПИ НА ИЛЮЗОРНО 
РАВНОВЕСИЕ, КОЕТО ПЕРИОДИЧНО ТЕ ИЗЛАГА НА ОПАСНОСТ ОТ ДЕПРЕСИЯ.

Но не можеш да се откажеш от еуфорията, която ти 
предлага любовната треска. Несъзнателното ти желание 
е да покажеш на света, че си виртуоз на страстта, но 
в действителност се получава точно обратното – от-
казваш да познаеш и изживееш любовта в нейната дъл-
бочина и продължителност.
Сега отново си влюбена. Знаеш добре, че след сегашно-

то ослепяване идва 

МОМЕНТЪТ НА СБЛЪСЪК 
С РЕАЛНОСТТА

И отново ще бъдеш разочарована. 
Другият ще се окаже нещо различно 

от представата ти за него. 

СЕРИЙНИТЕ ТИ РАЗОЧАРОВАНИЯ НИКОГА НЕ ЩЕ ТЕ СПРАТ ДА ОПИТАШ ОТ-
НОВО. НО ЗАЩО ТОЛКОВА СВРЪХБОЛЕЗНЕНО ИЗЖИВЯВАШ РАЗДЕЛИТЕ?

Истината е, че не осъзнваш разликата между половете, 
границата на личността, необходимостта от разграни-
чаване на човешките същества. Ти си останала в преде-
диповата фаза на развитие, която те кара непрекъснато 
да възпроизвеждаш безкрайно спомена за любовта между 
майката и детето. 

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАШ ОБИЧАНА

трябва да бъдеш слята с другия, да се усещаш едно цяло 
с него. 

В ДЪНОТО НА ТОВА ТВОЕ ЖЕЛАНИЕ СА ЛЮБОВТА ТИ КЪМ СОБСТВЕНАТА 
ТИ МАЙКА И НЕОСЪЗНАТИЯТ ТИ ФАНАТИЗЪМ. ДРУГИЯТ – ТОВА Е МАМА.

Като възрастна се опитваш да се върнеш отново в ми-
налото, затова отказваш да опознаеш мъжа до себе си 
в подробностите на неговата индивидуалност, като ед-
новременно с това го натоварваш с очаквания да запъл-
ва твоите липси.
Сама разбираш, че няма как да се получи. Какво ти ос-

тава, освен непрекъснато да се влюбваш и да живееш с 
илюзията за любов? Или да намериш пътя към истин-
ската любов чрез едно истинско опознаване на самата 
себе си.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помолете психолога Райна 

Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакция-

та е 1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвайте „За рубрика-

та „Микрофон за психолога“. Ако се чувствате несигурни и притеснени в общуването, запишете се в тренинг група по об-

щуване на телефон 0898/57-06-95.

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

ГОСПОДИ, ПАК СЪМ ВЛЮБЕНА!ГОСПОДИ, ПАК СЪМ ВЛЮБЕНА!
НОВА СРЕЩА И СТАРО УСЕЩАНЕ. ОТНОВО СИ 
ОБЪРКАНА ОТ ФАНТАЗИИ И СТРАСТ. ПОРЕДНОТО 
ВНЕЗАПНО ВЛЮБВАНЕ Е ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ОТ 
НЯКАКЪВ ХИПНОТИЧЕН ПОРЯДЪК.
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Райна Ангелова
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Д
али сте двойка в общоприетия смисъл, е фор-
малност. Истинската връзка няма нищо общо с 
човешката нужда от формалности. Истинската 
връзка е на съвсем друго ниво и то е по-важно. 

Двама души могат да имат различен живот 

и въпреки всичко да бъдат заедно.

Няма значение дали сте „обвързани“, или не, а дали има 
такъв човек в живота ви, с когото, дори годините и ки-
лометрите безвъзвратно да ви разделят, ще знаете, че 
продължавате да значите всичко един за друг. Че между 
вас има онова нещо, което едва ли може да ви се случи 
отново с друг. Че вие все още сте заедно…

Не можем да загубим един човек, докато го пазим 

скрит в сърцето си.

За да бъде истинска една любов, тя трябва да не се 
подчинява на битовото, не бива да се чувства зависи-
ма от него. Тя трябва да следва своя естествен ритъм 
и желания. 

Вечната любовна драма 
се състои в това, че във всяка нова връзка ние влагаме 
и по малко желание за вечност. Но не съществува нищо 
трайно. Нищо…
При различните хора любовта идва и си отива по раз-

личен начин. Въздейства им по различен начин. Окрилява 
едни и прави зависими други. Дарява щастие и го отне-
ма. Но всеки път ни води нанякъде и ни спасява. Обла-
городява ни. Пречиства ни. И после си тръгва, за да ни 
изпита. Като всяко живо нещо, любовта също има срок 
на годност – тя също се ражда, тя също умира. Защо-

то, за да се роди отново нещо красиво, то първо тряб-
ва да умре. 

За да се сближат по-силно двама души, 

те първо трябва да се отдалечат.

Не е вярно, че любовта и приятелството трябва да 
вървят ръка за ръка. Не могат. Те нямат нищо общо. 
Когато се опитате да станете твърде близки с няко-
го, вие рушите пътя си към неговата любов. Щом раз-
кривате твърде много и твърде бързо черти от харак-
тера си пред любимия, значи сте били твърде самот-
ни преди него. Значи не вярвате в себе си, в него и във 
връзката ви.

Любовта не бива да се говори, тя се прави. Тя се усеща. 

Думите поставят граници, обезценяват стойността 

на усещането и неговата уникалност.

Думите рамкират любовта, ограничават я. Тъй както 
щом бива пречупено през човешкото съзнание, божестве-
ното се превръща в... човешко. Човекът изпитва низки 
страсти, които любовта не познава. Прекалено чиста е. 
Прекалено крехка е. За да уловим в шепа нейната непов-
торима истинност, трябва да живеем извън времето и 
пространството, защото и те са земни измерения. А в 
любовта няма нищо земно. Нищо…
Може би ще си обясним това явление, когато позволим 

на невъзможното да ни се случи. Когато продължаваме 
да изпитваме една 

безусловна и алтруистична
любов към някого, с когото отдавна сме се разделили. И 
въпреки това продължаваме да усещаме до себе си негово-

НЯКОИ ХОРА НИКОГА
НЕНЕ се разделят

Днес чувствата са по-користни 
дори от целите. Защото чрез 

чувствата прикриваме себе си…
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то присъствие, неговата бли-
зост. Неговата обич към 
нас. Взаимното ни ува-
жение. Когато разбе-
рем, че за да съхра-
ним вечен спомена за 
любовта си, трябва да 
избягаме от нея.

Когато оставим любовта 

недовършена, за да ни преслед-

ва тя вечно. Когато продължава-

ме да бъдем заедно с някого, но не 

в двойка. Когато осъзнаем, че кра-

ят на една двойка невинаги е кра-

ят на една връзка.

Когато приемем за нещо нормално, 
че човек може да се раздели завинаги с 
някого и после да погази всичките си клетви и да стои 
пред него, все едно нищо не се е случило.

Когато някой не ни обича по начина, по който искаме, 

това не означава, че не ни обича с цялото си сърце.

И е прав да не ни дава всичко, от което имаме нужда. 
Прав е да не ни обича така, както бихме искали. Както 
очакваме. Той навярно знае, че когато разполагаш с нещо, 
ти не го забелязваш, не го пазиш. Не гледаш с интерес 
на него. Нали е твое?! Когато показваш на някого прека-
лената си обич, се самовглъбяваш в нея. Отдаваш му се 
и забравяш за себе си. Тогава и той забравя за теб.

Никой не може да ни унижи без нашето съгласие. 

Такава е любовта.

Мислиш, че чрез нея 
откриваш себе си 

а всъщност накрая осъзнаваш, че е противоестествено, 
дори противозаконно да бъдеш себе си, когато си влюбен.

Истинската любов не говори за пари, за предимства 

или недостатъци. Тя не ни поощрява, не ни обижда. 

Тя просто е там и ни изследва.

Помага ни да осъзнаем, че битът 
губи част от ужаса и сивотата си, 
когато е озарен от истинските чув-
ства, които изпитваме към някого.

Не бива чувствата ни да бъ-

дат описвани. За тях не 

бива да се говори. Не 

бива да бъдат раз-

бирани и осмис-

ляни. Не бива да 

бъдат разказ-

вани.

Особено от 
чужди на любовта 

ни хора… Когато светът започне да 
разбира любовта ни, значи сме я загубили. 

Значи тя не е била толкова уникална.
За да съхраним чувствата си във вечността, трябва 

да ги развием 

извън клишето, извън човека, 
извън времето

Ако искаме да изживеем една несвършваща любов, ако 
искаме да останем завинаги влюбени в някого, трябва да 
се отдалечим от него, даже да се разделим с него. Да се 
отдалечим, защото е твърде специален, за да рискуваме 
да го опознаем отблизо и да смачкаме чара на своята лю-
бов. По-добре е да се разделим при тези обстоятелства, 
за да се срещнем възродени в други…

Дори да изгубим вяра във връзката си, 

не бива да губим вяра в себе си.

Дори всичко да е загубено, ние ще продължаваме да тър-
сим нашия човек. Може и да се получи. Може би не този 
път, може би и не следващия. Но може би някой друг път 
– след хиляди години или след няколко живота.
Може би трябва да се разделим, когато най-много се 

обичаме, за да не се разделяме никога.
Силвия НИКЛЕВА
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Как да перете с Time Manager 

Пералните машини с функция 
Time Manager на „Електролукс“ 
предлагат иновативна помощ при 
прането. Новите и интелигентни 
машини ви позволяват да избере-
те програмата въз основа на вре-
мето, с което разполагате, и за-
мърсеността на дрехите. Големи-
ят и четлив електронен дисплей 
показва как дрехите могат да бъ-

дат изпрани най-добре за избрано-
то от вас време. Благодарение на 
функцията direct spray, при която 
прането се облива непрекъснато с 
вода, машините Time Manager се 
грижат за деликатни материи и 
тъй като тя намалява използвано-
то количество перилен препарат, 
вода и енергия, те са екологични.
Страхотно е да заредите пе-
ралнята сутринта и прането да 
е готово, когато се върнете у 
дома. Time Manager предлагат от-
ложен старт, така че програмата 
да приключи, когато искате. 
Отделението за препарати на 
Time Manager и интуитивното є 
управление улесняват определяне-
то на подходящо количество пре-
парат. Функцията direct spray на-
малява количеството използван 

препарат.
И още: пералните Time Manager са 
сред най-тихите машини на паза-
ра и дори имат специален нощен 
режим за допълнително намалява-
не на шума. 

Прически за отличен
На 3 октомври в Зала 3 на НДК 
се състоя 12-ият международен 
фестивал на прическата и кра-
сотата. Домакин на събитието 
беше националното сдружение на 
фризьорите в България. Изкусни 
майстори на прически от стра-
ната и чужбина се състезаваха в 
различни дисциплини – дамска и 
мъжка дневна прическа, вечерна 
прическа, булчинска прическа, ак-
туална мода. Първо място в ка-
тегорията дамска вечерна приче-
ска зае Нора Дянкова. 

Фестивалът лансира и новите 
тенденции в прическите. В стрий-
тмодата се завръща рокстилът, 
както в дрехите, така и в ко-
сите. В задната част на тила 
и над ушите косата е къса, а в 
предната е с дълъг бретон и дъл-
га корона. А феновете на дълги-
те гриви да знаят, че на мода е 
отново етажирано подстриганата 
коса със силно изтънени краища.

Шарени новини

Нора Дянкова (вдясно) със своя модел малко 
след като грабна първото място в катего-

рия „Дамска вечерна прическа“
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Порок ли е 
да си различен?

Н
якои са самотни в плахост-
та си, други – в хиперак-
тивността си и в желание-
то си да бъдат лидери, тре-

ти – просто в опитите си да от-
стояват по-различната си позиция. И 
ако се опитаме да разберем какво 
най-много мъчи всичките тези деца, 
то техният обобщен отговор сигур-
но би звучал така: 

„Никой не ме разбира“
Често става дума за деца с по-осо-

бен интелект и поглед към света... 
Тръгнем ли да търсим следите на раз-
личността, те вероятно могат да 
бъдат открити в много и различни 
по своята организация и правила се-
мейни гнезда. Първоизточника на пла-
хостта например можем да намерим 
при родителите с авторитарен стил 
на възпитание, които обожават да 
диктуват на детето си какво и как 
точно да прави.
Плахостта на друго дете обаче 

може да се корени в безразличието 
на родители, които никога не са за-
щитавали малкия човек, не са го из-
слушвали и не са вземали под внима-
ние мнението му.

Други различни деца са 
тези, които приличат на рано пора-
снали възрастни. Обикновено те но-
сят на плещите си товара на теж-
кото за възрастта им знание, което 
техните знаещи родители са се опи-
тали да им натикат в малките гла-

вици. Такива деца още в пети или 
в шести клас са чели „Алхимикът“ 
на Пауло Куелю или „Името на ро-
зата“ на Умберто Еко, а в десе-
ти – „Тъй рече Заратустра“ на 
Ницше. Те отдавна не търсят 
в тълковния речник думи като 
„свастика“, „колапс“, „тремор“ 
или „рестрикция“, защото зна-
ят значенията им. 
Тези деца са деца-
та ужас за екс-
курзоводите 
в музеи-
те зара-
ди пла-
шещи -
те въ-
п р о с и , 
които 
з а д а -
ват и 
на ко-
ито понякога и дос-
та челите лелки и 
чичковци не успяват 
да отговорят.

А лидерите?
Знае ли човек точ-

но откъде са тръг-
нали? Може би от 
детския си опит да 
се наложат над по-
малкото си брат-
че или сестриче или 
защото твърде дъл-
го време са се опит-

вали да 
отхвър-

лят опека-
та на вечно 
недоволните 
около себе си 

мърморковци. 
Или пък прос-

то защото по-
ведението им е 
било винаги силен 
протест – свое-
го рода контра на 
безпрекословните и 

безапелативни запове-
ди на мама и татко.
Искате или не, всич-

ки тези деца са стана-
ли различни. Различни от 
Мария, която винаги из-
пълнява поръките на гос-

пожата, различни от Пла-
мен, който винаги се съгла-

сява с преобладаващото мне-
ние в класа, различни и от Ка-

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

Във всеки български клас, във всяко българско училище има 
поне по едно различно от останалите деца. Различните деца 
могат да изглеждат всякак на външен вид – прекалено слаби, 
прекалено пълни, руси, с червена коса или пък с пъстри очи... 
Но това, което ги обединява, е самотността. Те не са просто 
самотни, те са безнадеждно самотни.
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лоян, който винаги участва в отбор-
ните игри.
Но какво да правим с Таня, която 

ще откаже да напише есето си, за-
щото не е съгласна с така поставе-
ната тема? Или пък с Андрей, кой-
то ще откаже да се съгласи с реше-
нието на класа да се ходи на екскур-
зия до Белоградчик вместо до Чере-
пиш? Да не споменаваме Нина, която 
няма да пожелае да е капитан на от-
бора по хандбал на училищното със-
тезание.
Много скоро тези деца 

ще бъдат определени 
като проблемни

и ще започне дългата и безславна бор-
ба за тяхното унифициране. От тях 
всички ще изискват да поемат по 
пътя на покорството, търпението и 
конформизма. 
А как впрочем този конформизъм, 

търпение и покорство се отнасят 
към новите изисквания към държа-
вите, членки на ЕС – да поощряват 
у поданиците си креативност, амби-
циозност и търсещ дух?! И дали не 
бива да правим точно обратното – 
да призоваваме неразличните ученици 
към различие? 
Да, разбира се, че много по-лесно 

се управлява един клас от почти ед-
накви ученици. Но дали пък предизви-
кателството да влезеш в клас и да 
чуеш хиляди различни мнения не е за 
предпочитане? Какво ли би се случи-
ло, ако учителят влезе в клас и уче-
никът каже: „Днес няма да взимам 
участие в час. Потънал съм във ва-
жни мисли, от които не мога да се 
откъсна.“ Ами, ако тези мисли, в ко-
ито е потънал, са наистина важни за 
неговата реализация или успехи?
Какво ли биха писали осмокласни-

ци, деветокласници и десетокласни-
ци на тема за есе „Трудно е да си 
различен“ или „Искам да бъда разли-
чен“? Интересно какво ли? Не знам. 
Подозирам обаче, че българското об-
щество веднага би заподозряло онези, 
който е измислил темата, в подтик-
ване на учениците към различна сексу-
ална ориентация. Скудоумно, нали?
Преди време имах среща с един уче-

ник, който ми разказа как благодаре-
ние на мъдрото хрумване на техен 
различен съученик целият клас уми-
лостивил учителката си и я накарал 
да приложи друг подход на обучение и 
възпитание. В този момент се сетих 
за всичките тези различни от всич-
ки ни, но велики български князе, ха-
нове, революционери, благодарение на 
чиято мъдра и уникална мисъл ни има 
и до днес. 
Защо не оставим бъдещото на на-

цията – нашите деца – 

да направи света ни 
по-различен 

именно чрез своята различност? Нали 
точно това искаме – различни дохо-
ди, различни по-добри взаимоотноше-
ния между хората, различни мечти 
дори... Изобщо различен живот. Това 
ще е единственият начин, с помощта  
на който ще можем да поотупаме от 
прахта собствената си „уникалност“, 
смачкана от делника, охлузена от ка-
ноните и унила от закостенялост-
та. Нали не искаме думите на Иван 
Хаджийски, че у българина е заложен 
стремежът да не допуска друг освен 
него да успява повече, да знае повече 
и да се старае повече, да продължа-
ват да са актуални? Тогава да дадем 
път на различните да ни „унифици-
рат“, а не ние тях.

Венета МЛАДЕНОВА, психолог

РАЗЛИЧНИТЕ

ИНИЦИАТИВИ 
ЗА СПАСЯВАНЕ 
НА РАЗЛИЧНИТЕ 

1Ако в класа на вашето дете 
има деца като споменатите в 

този текст Нина, Андрей и Таня, 
подкрепете ги. Бъдете спокой-
ни, ако детето ви ги е избрало за 
свои приятели.

2Ако вашият син или дъще-
ря направят нещо различно от 

обичайното, изслушайте мотиви-
те им, преди да ги осъдите, нака-
жете и най-вече принудите да се 
държат като другите деца.

3Опитвайте се да разберете 
каква е крайната цел на раз-

личното действие, предприето от 
вашето дете. Така ще ви е по-
лесно да приемете и неговото на-
чало.

4Ако на родителска среща чуе-
те аргументи в полза на „за“ 

това да бъдат обвинени и наказа-
ни различните деца, опитайте се 
да намерите други „за“ за това 
те да не бъдат обвинени и нака-
зани.

5Помолете класния ръководител 
на детето ви да подкрепя ин-

тересните инициативи, които по-
магат на всички деца да им бъде 
забавно в иначе скучното и сиво 
училище.

6Ако сте в училищното настоя-
телство, участвайте в различ-

ни проекти (без оглед на тяхната 
продължителност), които дават 
път на уникалността.

7Ако сте родител, баба, дядо 
или просто приятел на различ-

но дете, помогнете му да бъде 
себе си. Не му помагайте да ста-
не просто като всички останали.

Концентрат против стареене 
PRODIGY LIQUID LIGHT FOUNDATION  
ИЗГЛАЖДА, ПРИДАВА БЛЯСЪК И 
ЗАЛИЧАВА СЛЕДИТЕ ОТ УМОРА 
И СТРЕС ПО КОЖАТА 

Луксозният фон дьо тен серум е с ултрале-
ка текстура и SPF 15. Той е първият, който 
комбинира изглаждащите свойства на серума 
и грундиращия ефект на фон дьо тена. Тенът 
на лицето засиява, а следите от умора момен-

тално изчезват. Блестяща и освежена, кожата 
на лицето изглежда по-млада, гладка и жизнена 
с перфектен, равномерен тен.  
Серумът е с удивителна иновативна тексту-
ра с 40% съдържание на вода и изключително 
ниско съдържание на филъри (1% срещу 8% в 
обикновен фон дьо тен).
При нанасяне кремообразната текстура се 
превръща в ултралек серум, който се плъз-
га нежно като кадифе по кожата, придавай-
ки є свежо, натурално чувство. Нюансите на 

Prodigy Liquid Light 

Foundation предла-
гат повече бля-
сък благодарение 
на комплекс от 
„течна свет-
лина“ и крис-
тални микро-
сфери. 

Красиви новини
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– Г-ЖО БАРУХ, ЗАЩО ДНЕС ДЕ-

ЦАТА НЕ ЧЕТАТ?

– А защо трябва да четат? 
– ВЪПРОСЪТ ВИ Е РИТОРИЧЕН, 

НАЛИ? 

– Питам сериозно. Бих могла да обоб-
щя стотици разговори по този про-
блем с колеги, с родители, с позна-
ти в примиренческо мърморене: „Де-
цата не четат, неграмотни са, неве-
жи са… Но с тия компютри, теле-
визия и с тази масова култура какво 
друго може да се очаква.“ Цели поко-
ления се обявяват за изгубени, защо-
то са се лишили от диалога с книга-
та. Но защо първо не си дадем смет-
ка какви конкретни очаквания имаме 
от четенето и реални ли са те? 

– СПОРЕД ВАС КАКВО Е НАЙ-НЕ-

РЕАЛНОТО СРЕД ТЯХ?

– Гледаме книгата като единствения 
концентрат на знание, естетика, ду-
ховност и морал и се заблуждаваме, 
че ще отгледаме с лекота култур-
ни и интелигентни хора, щом ги при-
нудим да четат, тоест да поемат 
този концентрат в нужните дози и 
в нужното време. 

ПЪРВО, ДАЛЕЧ НЕ ВСЯКА КНИГА Е ПЪТ КЪМ 

МЪДРОСТТА, ИМА ХИЛЯДИ, КОИТО НЕ 
СТИМУЛИРАТ НИТО УМА, НИТО ВЪОБРАЖЕНИЕ-
ТО. ВТОРО, ИМА И ДРУГИ ИЗКУСТВА ОСВЕН 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА, НЕ ГИ ЛИ 
ПОДЦЕНЯВАМЕ? 

Нашите деца се нуждаят от поезия 
и белетристика, но също и от музи-
ка, театър, кино, живопис, скулптура, 
архитектура, балет, от явленията в 
съвременното изкуство, които не се 
побират в познатите ни жанрове. 

ЕДНА КНИГА НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕСТИ 
ЕДНА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА, 
ТОВА СА РАЗЛИЧНИ НЕЩА. 

Много е хубаво детето да израства 
сред разнообразни стойностни неща, 
както и да споделя и сравнява своите 
впечатления от тях с други хора.

– ЗАЩО ТОГАВА ЗАЛАГАМЕ НА-

ДЕЖДИТЕ СИ ПРЕДИМНО НА 

КНИГАТА, КОГАТО МИСЛИМ ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ЕСТЕТИ-

ЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕ-

ЦАТА?

– Защото ни изглежда познато и си-
гурно, предполагам. Освен това, ако 
нас не са ни водили по музеи, кон-
цертни зали, джазфестивали, вероят-
но и днес не бихме се чувствали нор-
мално там, можем да се притесним 
от своята неподготвеност и да не 
заведем и своето дете. А с книга-
та изглежда просто – седни и чети! 
За мнозина гледката на четящото 
дете е успокояваща, без значение как-
ва книга държи: не е на улицата, „по-
пива култура“, а ние самите можем 
да свършим нещо или да си починем.

– ИЗНЕНАДАНА СЪМ, ЧЕ РАЗГО-

ВОРЪТ НИ ТРЪГНА В ТАЗИ ПО-

СОКА. ОЧАКВАХ КАТО ПРЕПО-

ДАВАТЕЛ ПО ЛИТЕРАТУРА ДА ЗА-

ЩИТАВАТЕ ИЗЦЯЛО КАУЗАТА 

НА ЧЕТЕНЕТО.

– Работата ми се основава на тази 
кауза, не си представям живота си 
без книги. Но точно затова ми се 
иска четенето да се популяризира с 
оптимистична нагласа и като едно 

НЯМА ДА ЧЕТА!НЯМА ДА ЧЕТА!

А) ДА ЗАДЪЛЖИМ ДЕТЕТО ДА ПРОЧЕТЕ 
ПОНЕ 15 СТРАНИЦИ ДНЕС. 

Б) ДА ГО ОСТАВИМ ДА СИ ТРОШИ ГЛАВАТА 
(ПРЕД КОМПЮТЪРА). 

РАЗГОВАРЯМЕ С ШЕЛИ БАРУХ, 
ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ 

ПО ЛИТЕРАТУРА, ДАЛИ НЯМА ВАРИАНТИ 
„В“, „Г“, „Д“…
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от средствата за контакт с изку-
ството, не единственото. В срещи-
те си с учениците виждам как тези 
с повече интереси в областта на из-
куствата са и по-будни читатели. 

– КАК ВСЕ ПАК ДА СПЕЧЕЛИМ 

ДЕТЕТО СИ ЗА КНИГАТА?

– Един еврейски обичай предписва, ко-
гато момчето стане на шест месе-
ца, неговият баща да му покаже та-
бела с азбуката на иврит. С топнат 
в мед пръст той повтаря очертани-
ята на буквите и после дава на де-
тето да близне, тоест символично да 
усети сладостта на буквите, на зна-
нието. Книгата би трябвало да бъде 
естествена част от средата на де-
тето. Може да се започне дори с 
онези гумирани книжки с картинки, с 
които бебето да си играе във ванич-
ката, докато го къпят. Да получава 
книги, някои от които неизбежно ще 
разкъса или надраска, да подарява на 
приятелите си, да му се чете пре-
ди заспиване. 

СТРУВА МИ СЕ, ЧЕ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРОЧИ-
ТЪТ НА ПРИКАЗКАТА ДА ИЗПРЕВАРИ АНИМАЦИ-
ЯТА, ПРОЧИТЪТ НА РОМАНА – ЕКРАНИЗАЦИЯТА. 
ПРЕДИ ДА СЕ ПОЯВИ ТЕЛЕВИЗОРЪТ В ДЕТСКАТА 
СТАЯ (АКО ИЗОБЩО ТОВА СЕ НАЛАГА), ТАМ ДА 
СЕ НАСТАНИ ДЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА.

– СПОРЕД СТАТИСТИКАТА В 40% 

ОТ ДОМАКИНСТВАТА У НАС ИЗ-

ОБЩО НЯМА КНИГИ.

– Действително е странно да иска-
ме децата да държат на книгата, ако 
виждат, че ние минаваме и без нея. 
Но ако имаме у дома библиотека, ко-
ято се попълва и поддържа, ако из-
дирваме книги в хубавите книжарни-
ци, на специализираните панаири или 
в антиквариати, ако разглеждаме с 
децата си скъпи за нас книги, кои-
то сме надписали като семейна соб-
ственост – любими, подарени, насле-
дени, с посвещения от автора, ред-
ки издания, ако разговаряме за проче-
теното, ако въобще обвържем книги-
те и четенето с радостни ритуали, 
то ще създадем интерес – постепен-
но и трайно.

– ПРИ МИНАЛАТА НИ СРЕЩА 

КАЗАХТЕ, ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБ-

ВА ДА ПРОЧЕТАТ ЛЮБИМИТЕ 

КНИГИ НА СВОИТЕ ДЕЦА.

– Така показваме на самото дете, че 

уважаваме неговия вкус и увлечения-
та му. 

ДА СИ ПРИПОМНИМ ФЕНОМЕНА „ХАРИ 
ПОТЪР“. ИМАШЕ РОДИТЕЛИ, КОИТО СЕ 
ОТНЕСОХА С ДОСАДА ИЛИ ИРОНИЯ КЪМ ПОРЕ-
ДИЦАТА, ИМАШЕ И ТАКИВА, КОИТО ПРИДРУ-
ЖИХА ДЕЦАТА СИ, ЗА ДА КУПЯТ КНИГАТА 
В ПОЛУНОЩ, ДА УЧАСТВАТ В ПРАЗНИКА ИМ. 

Каквито и резерви да има възраст-
ният към рекламната стратегия на 
„Хари Потър“, не може да се отрече, 
че милиони деца бяха привлечени да 
прочетат тази книга именно заради 
възторжената атмосфера около нея.

– ДА, НО ЗАЩО НЕ МОЖЕМ ДА 

НАКАРАМЕ ДЕТЕТО ДА ЗАОБИ-

ЧА ИЗУЧАВАНИТЕ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ? НЕ СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ МНО-

ГО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЧЕТИ-

ВА СА БЕЗНАДЕЖДНО ОСТАРЕ-

ЛИ ЗА ДЕЦАТА И ТИЙНЕЙДЖЪ-

РИТЕ ДНЕС?

– Българската класика от училищ-
ния списък хем се обявява за „безна-
деждно остаряла“, хем е свещена кра-
ва. Не забелязвам смислен диалог по 
този проблем. Прави ми впечатление 
и нещо друго: коментира се учебното 
съдържание само по българска лите-
ратура. Досега не съм чула дебати по 
въпроса, защо се преподава „Хамлет“, 
а не „Крал Лир“ например.

ПРИНЦИПНИЯТ МИ ОТГОВОР НА ПЪРВИЯ ВИ 
ВЪПРОС Е, ЧЕ Е АБСУРДНО ДА ПРИНУЖДАВА-
МЕ УЧЕНИКА ДА ОБИЧА ИЗУЧАВАНОТО ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЕ. ДЛЪЖЕН Е ДА ГО ПРОЧЕТЕ; НЕ ДА СЕ 
ПОДГОТВЯ ПО ЕКРАНИЗАЦИИ, ПРЕРАЗКАЗИ ИЛИ 
ПУБЛИКУВАНИ АНАЛИЗИ. СЛЕД КАТО ПОЗНА-
ВА ОТЛИЧНО СЪДЪРЖАНИЕТО, ТОЙ ИМА СВОБО-
ДАТА ДА ХАРЕСВА ИЛИ ДА НЕ ХАРЕСВА, КАКТО И 
ЗАДАЧАТА ДА ЗАЩИТИ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ. 

Критичното отношение към текста 
не е пречка за успешната работа, 
даже е условие за нея. То не само 
възпитава вкус към добрата лите-
ратура, а помага на ученика да раз-
вие усет към употребата на езика 
във всички сфери на обществото. 
Ще може например да забелязва как 
текстът в една реклама или в 
предизборна кампания се опит-
ва да го манипулира. 

– А КАКВА Е РОЛЯТА НА 

УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА?

– В първите училищни години бук-
вално научават децата да четат 
леко, гладко, по възможност изрази-
телно. За съжаление много тийней-
джъри се затрудняват да четат на 
глас. Постепенно учителят препода-
ва аналитичния подход към творба-
та: как е направена, как капсулира 
духа на времето си, как въздейства 
и защо, какви различни гледни точки 
може да има към нея, как да стигнем 
до собствени открития в нея. Тоест 
мога да обобщя, че добрите учители 
развиват уменията за четене и под-
помагат изграждането на критерии 
към художествени и нехудожествени 
текстове. А въпросът за критерия 
е основен. В крайна сметка важно е 
не само дали четат хората, а какво, 
как и защо.

Интервю на Марина ЯВОРОВА

©
 p

re
ss

m
as

te
r 

– 
F

ot
ol

ia
.c

om

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

Бела, брой 11 (141), 2009 79



„С еднал съм“, отговаря Иван Кожухаров. „Как 
си, какво правиш?“, съм го попитала аз. „Ти? 
Как са нещата при теб?“ – пита той на 
свой ред...

Е, аз какво да кажа? Напълно съм объркана. Най-голя-
мата денивелация, която преодолявам за деня, е равна на 
няколко сантиметра. Колкото е разстоянието от по-
върхността на бюрото до главния връх на компютърна-
та мишка и сателитните є върхове – бутоните на кла-
виатурата. Правя всичко това, без да ставам от стола 
си и докато движа единствено ръцете си. 
Сега ще ви обясня. Иван Кожухаров е героят на една ис-

тория. Историята на нещо смело, дръзко и българско.

ЗА МОНБЛАН ВСИЧКО ЗАПОЧНАЛО ПРЕЗ 1786 Г. 
Един от първите и най-сериозни изследователи на Ал-

пите е Орас Бенедикт дьо Сосюр. Ученият прави някол-
ко неуспешни опита да се изкачи на Монблан и решава да 
предложи награда на този, който намери път до най-ви-
сокото. На 8 август 1786 г. Жак Балма и Мишел Пакар 
достигат най-високия връх на Алпите. На следващата го-
дина Балма изкачва Монблан заедно със Сосюр и по този 
начин се превръща в своеобразен водач на своя покрови-
тел. Първите, изкачили Монблан, тръгват от Шамони, 
мястото, което днес всички наричат Меката на кате-
ренето. Шамони е известен зимен курорт, в който през 
1924 г. се провеждат първите зимни олимпийски игри. 
Предлага предизвикателства за всички разновидности на 
алпинизма и през летните месеци градчето, което се на-
мира близо до френско-швейцарската граница, се пълни с 
катерачи, планинари и обикновени туристи. Притегател-
на сила за много от тях е връх Монблан. 

ЗА ИВАН ВСИЧКО ЗАПОЧНАЛО ПРЕЗ 1990 Г. 
На 1 август 1990 г. той катери в района на Монблан, 

Иван, Монблан 
и алпиниститеи алпинистите

ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ
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когато огромен каменопад се стоварва върху него и го 
обездвижва напълно. Иван Кожухаров остава да се лекува 
и живее в Женева и изглежда, че каменната лавина напъл-
но му е отрязала обратния път към върховете. 
Алпинистите знаят, че понякога лошото време в плани-

ната може да ги принуди да стоят в палатките на го-
ляма височина и само да надничат в непрогледната ви-
елица. Нещо такова е бил животът му след онзи инци-
дент – „тъмно, тъмно, чак до страх“, както казвал Иван 
като малък. 

АЛПИНИСТИТЕ ЗНАЯТ СЪЩО, ЧЕ ПОНЯКОГА ЛОШОТО ВРЕМЕ 
СЕ ЗАДЪРЖА ТВЪРДЕ ДЪЛГО. НЕ И В ЖИВОТА НА КОЖУХАРОВ. 
ВСИЧКО, КОЕТО ТОЙ ПРАВИ СЛЕД ИНЦИДЕНТА, Е В ПОДКРЕПА 
НА ФАКТА, ЧЕ ЗДРАВИЯТ И СИЛЕН ДУХ МОЖЕ И САМ.

С такава сила на противодействието се е опълчил на 
онази случка, успял е да раздвижи ръцете си и духа си, 
така че да може да участва отново в онова свещено-
действие – изкачването на върхове. 

ЗА АЛПИНИСТИТЕ ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ 1786 Г. 
Покоряването на Монблан се смята за рождение на ал-

пинизма и днес всеки, който някъде по света изкачва вър-
хове или катери стени, наричаме алпинист, а занимание-
то му – алпинизъм. 

ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИВАН 
ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ 1990 Г. 

Инцидентът с Иван се смята за рождена дата на новия 
му живот и начало на връщането му обратно към пла-
нината. Преди десетина години той с помощта на при-
ятели от България започва да осъществява излизания и 
изкачвания в планината на различни терени, различни ви-
сочини и при различни атмосферни условия. Кулминация 

Избрани изречения от това, което Иван Кожухаров успя да споде-

ли в София, на пресконференцията след експедицията: 

– Лимитът за изкачването беше 35 часа. Бях си казал, че правим, как-

вото правим, като минат 35 часа, ставам от шейната и заминавам 

надолу. Няма какво да се мотаме там.

– Събрахме се 35 души и направихме нещо, което за някои изглежда 

необичайно, чудновато, а за някои може би дори сензационно. Но то е 

израз на много истински, много хубави ценности – приятелство, се-

беотдаване, мотивация, едно много жестоки постоянство и работа, 

за да се постигне всичко това. Това, което ние свършихме в плани-

ната, може да се върши във всяка област на живота – в личен, в об-

ществен, в професионален план. С този екип, с тази мотивация, с ко-

ято се качихме на този връх, ние можем да направим много работи, 

каквото си поискаме. Можем да изядем едно агне, да вземем 50% дял 

от някои пазар... 

– Бяха ми се замъглили очилата. (Това е отговор на въпрос, как се е 

почувствал, когато е развял българското знаме на Монблан – бел.ред.) 

– Точно когато излязох на широката магистрала на големите цели, 

стана един малък инцидент и трябваше да се преориентирам основ-

но, професионално и всякак (по повод нещастния случай от 1990 г.). 

СПОДЕЛЕНИ 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

Шамони. Паметникът 
на Орас Бенедикт дьо 
Сосюр и Жак Балма, 
предшествениците 
на всички, които 
тръгват нагоре.

За шейната Кожухаров казва, че понеже 
била направена много добре, той се 
чувствал в нея човешки. Приятелите му 
твърдят, че това едва ли е най-идеалното 
съоръжение, но е свършило работа.
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Александър Шопов: 
Планината е за всички 

Александър Шопов няколко пъти 
е изкачвал върха и познава мно-
го добре масива на Монблан. До-
косвал се е до различните форми 
на алпинизма, но е по-скоро пла-
нинар, човек, който обича плани-
ната. Главен асистент е в НСА 
„Васил Левски“. Този човек еки-
пира текста, който четете, със 
снимки и информация, воден от 
убеждението си, че „има смисъл 
да се изкачват върховете, има 
смисъл да се изкачват с Иван и 
има смисъл да се знае за всичко 
това“. Чрез него разбрах какво 
е истинското и голямо значение 
на думата „споделени“ в наиме-
нованието „Споделени върхове“. 
Но най-много ми хареса, че въоб-
ще не се уплаши, когато вместо 
въпрос го помолих „Бихте ли ка-
зали едно стихотворение?“, и ... 
каза едно стихотворение.  

– КОГА ЗАМЕЧТАХТЕ ЗА АЛПИТЕ?

– Още от студентските години. Тогава, в края на 70-те 

и началото на 80-те години, беше много трудно да отидеш 

там. Кирил Досков и Димитър Начев бяха първите състуден-

ти и приятели, които отидоха и изкачиха северната сте-

на на Айгер. Те изкачиха една много сериозна стена, бяха 

страшно дръзновени, а аз пък бях сериозно впечатлен. Бла-

годарение на тях имах и първото си задочно впечатление 

от тази планина. Когато се върнаха, Кирил и Митко разказ-

ваха и показваха диапозитиви, черно-бели фотографии, по-

дариха ми един плакат на северната стена на Айгер... Така 

десет години мечтаех, докато отидох за пръв път в Алпите 

през 1991 г. Исках да видя една планина, доста по-висока от 

нашите. Ледници, ледени цепнатини, сераци, неща, за които 

бяхме чели само по учебниците. 

– КАКВО СИ СПОМНЯТЕ ОТ ПЪРВОТО ИЗКАЧВАНЕ НА 

МОНБЛАН?

– Бяхме четирима души и изкачихме върха за един ден. Не 

знам защо толкова бързахме, може заради нетърпението и 

очакване цели десет години това да се случи. Сега никога 

не бих го направил, вероятно няма и да мога. Страшно уси-

лие беше. Денивелацията е много голяма, Шамони е на 1100 

м надморска височина, върхът е на 4810 м. Не знам защо ре-

шихме толкова да бързаме, но не беше продиктувано от же-

ланието за някакво постижение. В другите ми изкачвания 

съм се наслаждавал на всичко, което правя. С възрастта 

настъпва такъв момент, съзерцателният момент идва по-

късно. 

– НА КАКВО ПРИЛИЧА МОНБЛАН? С КАКВО БИХТЕ ГО 

СРАВНИЛИ?

– Масивен връх, много открояващ се от съседните. Съ-

седните му върхове са с височина от около 4300 и 4400 м и 

изведнъж този е 4810 м. Обикновено (и в нашите планини е 

така) сателитните върхове на първенците са с приблизи-

телно същата височина. Докато главният връх на Монблан 

на всички тези начинания е изкачването на връх Монблан 
през септември тази година. Това събитие подкрепи една 
друга дума, с която можем да си служим поне ние, бъл-
гарите.  

ПЛАНИНИЗЪМ 
Ако се чудите как по-звучно да наречете хората, кои-

то се занимават с планинизъм, можете да ги наричате и 
ивановци, но те си имат имена и всеки един от тях за-
служава внимание и уважение. Предлагам ви пълния списък 
на хората, които участваха в начинанието, което сами 
нарекоха „Споделени върхове“, и бяха в долината на Ша-
мони и по високите склонове на Монблан. Мариан Вълчев, 
Николай Проев, Кирил Тафраджийски, Георги Георгиев, Ни-
колай Диков, Валери Пелтеков, Александър Шопов, Краси-
мир Стоянов, Станимир Желязков, Тодор Якимов, Валери 
Георгиев, Мартин Маровски, Александър Александров, То-
дор Стефанов, Николай Панайотов, Атанас Белчев, Дой-
чин Боянов, Радослав Божилов, Стамен Станимиров, Ге-
орги Пенев, Петко Тотев, Камен Велков, д-р Любо Мла-
денов, Огнян Харизанов, Toдор Тодоров, Йордан Стоянов, 
Ани Тоткова, Цветан Младенов, Добромир Згуров, Мар-
тин Семерджиев, Виктор Събев, Огнян Харизанов, Нико-
лай Павлов, Жан Троайе. (Швейцарецът е име в световния 
алпинизъм, има в актива си изкачени 10 върха с височина 
над 8000 м, приятел е на Кожухаров и е единственият 
чужденец, участник в „Споделени върхове“.) 
Опитвам се да разсъждавам като тях, както правят чен-

гетата във филмите, когато искат да пипнат престъпни-
ците. Вече знам, че за да разбера какви са тези хора, при-
ятелите на Иван, не е достатъчно да имам въображение, 
необходимо е да мога да усещам какво е това смелост, мъ-
жество, ум, добрина, също и емоция. Все неща, които мо-
жеш да „пипнеш“ във всички, чиито имена прочетохте. 

РАЗГЛЕЖДАМ СНИМКИТЕ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯТА

Виждам чисто алпинистки неща. Огромен инвентар. 
Стотици метри въжета, лебедки (устройство за пов-
дигане или преместване на товари чрез гъвкав елемент 
(въже, верига), който се навива на барабан или минава 
през верижно зъбчато колело – бел. ред.). Палатките за 
лагера, който са изградили за нощувка на връщане от 
върха, тъй като по избрания маршрут е било невъзмож-
но да бъдат осъществени изкачване и слизане в светлата 
част на деня. Шейната на Иван, където той е прекарал 
около 40 часа – времето, за което керванът се е качил 
и е слязъл от върха. 
Групата от няколко души, която прави предварително-

то екипиране на маршрута. Подготовката за тръгването 
нагоре. После извличането на Иван, което е ставало по 
три начина. Първият е теглене, като във впряг – връз-
вали се за шейната и така се движели. Използвали са го 
по сравнително малките наклони. При по-голям наклон са 
прилагали движение с противотежест. Въжето минава от 
Иван през една ролка с фиксиращо устройство, след ко-
ято се закачват хора от групата и чрез тяхното слиза-
не надолу шейната се изкачва нагоре. Третият начин на 
извличане, прилаган в най-стръмните участъци, е с помо-
щта на лебедки. 
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е доста открояващ се, особено по маршрута, по който се 

изкачихме с Иван. Когато стигнахме в подножието на вър-

ха, вече бяхме работили 12–13 часа и се видя какво ни оста-

ва още... Беше стресиращо заради усилието, което още ни 

очакваше да преодолеем. 

– ЗАЩО ПО ТОЗИ МАРШРУТ?

– „Кралският траверс“ е възможно най-тежкият маршрут 

за изкачване с Иван. Маршрута го избра той още преди две 

години, когато направихме първия опит. Имахме колебания 

дали да не отидем на по-лек маршрут, но най-големият за-

щитник на това да останем на „Кралският траверс“ беше 

Иван. Оттатък имахме много по-голям шанс да успеем и за-

това бяха и тези дебати. 

– УСЕЩАХТЕ ЛИ, ЧЕ ЩЕ СТАНЕ ТОЗИ ПЪТ? 

– Да, още като отидохме там. Имахме перфектни снеж-

ни условия и много добро време. Ясно, добра видимост, срав-

нително топло, безветрие, което се редуваше с лек вятър. 

Планината реши да ни пропусне. Както между нас си гово-

рим, планината, изглежда, толкова виновна се чувства зара-

ди това, което причини на Иван, че сега е благосклонна при 

всяко негово начинание.

– КАКВО ДРУГО ВИ ПОМОГНА, ЗА ДА УСПЕЕТЕ?

– Всичко по маршрута ни беше безкрайно ясно от 2007 г. 

(тогава при опит да изкачи главния връх групата дости-

га Монблан дьо Такюл на 4248 м – бел. ред.). Знаехме кои са 

опасните места, както и къде как ще преодолеем терена. 

Точно поради тази причина не сме губили време, установки-

те бяха предварително направени от нас, включихме и Иван 

и започнахме да теглим. Ние бяхме голям керван и всеки зна-

еше за какво отговаря.

–  УЧАСТИЕТО В ТОЗИ ПРОЕКТ Е КОСТВАЛО НА ВСИЧКИ 

ВАС ВРЕМЕ И УСИЛИЯ, И ТО НЕ МАЛКИ, НАЛИ? 

– Ангажиментът е много сериозен. Това са две седмици...

– ВСЪЩНОСТ ОРГАНИЗАЦИЯТА Е БИЛА МНОГО ПО-ПРО-

ДЪЛЖИТЕЛНА, А ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ТОВА, КОЕТО ПРА-

ВИТЕ НА ПРАКТИКА, ТРАЯТ ГОДИНИ. ВИЕ БИХТЕ ЛИ ГО НА-

ПРАВИЛИ ТОВА ЗА НЯКОЙ ДРУГ?

– Иван е един прекрасен алпинист, това, което му се случи, 

стана в планината и има връзка с нашата дейност и това 

е нещото, което преди всичко мотивира хората. Приятел-

ството идва след това. 

– НА ВАС ВСИЧКО ТОВА КАКВО ВИ ДОНЕСЕ КАТО ЕМО-

ЦИЯ? ПРОМЕНИ ЛИ ВИ НЯКАК СИ?

– Самото изкачване страшно ме пречиства, имам едно 

такова усещане, все едно съм бил в църква. Ако нещо имам 

някакви терзания, всичко ми е решено. Така си го определям. 

Едно пречистване страшно. 

– КАКВИ МИСЛИ МУ МИНАВАТ ПРЕЗ ГЛАВАТА НА ЧОВЕК, 

ДОКАТО СЕ ДВИЖИ В ПЛАНИНАТА?  

– Човек тогава е по-скоро загрижен, по-съсредоточен е. 

– ИМА ЛИ НЕЩО, КОЕТО НЕ СТЕ УСПЕЛИ ДА СПОДЕЛИТЕ 

ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ И ДРУГИТЕ МЕДИЙ-

НИ ИЗЯВИ?

– Например това, колко прекрасен човек е Иван и как човек 

като него може да обедини около една разумна идея толко-

ва много хора. Контактът с него е едно много специално из-

живяване. Ти не се срещаш с болен човек, той просто седи в 

един друг стол. Много особен човек, аз нямам познат с тол-

кова болно тяло и в същото време нямам познат с толкова 

здрав дух и който е толкова позитивен човек.

Виждам оператор. Тази експедиция ще подобри рефлекса 
подобни начинания да бъдат увенчавани с филми. По ви-
соките места снима Петко Тотев, човек с богат алпий-
ски опит, придобит в още по-високи планини. 
Виждам чисто човешки неща. Мъже, които спят в ав-

тобуса. После насядали около масите в хижата, където 
единствената жена в тази група е приготвяла храната. 
Пеят, Кирил Тафраджийски, един от много добрите бъл-
гарски алпинисти от поколението на Николай Петков, 
свири на китара (за него мога да ви изпея, че малкото 
му име, прочетено наобратно, го превръща в... лирик и 
че по-трудно се съгласява да хваща китарата, отколкото 
другият музикант от групата – Валери Пелтеков). 
Виждам същите тези мъже

СУПЕР ГОТИНИ И БРАДЯСАЛИ 
отново в алпийското градче. Приема, който кметството 
в Шамони дава след експедицията. 
Виждам и съвсем емоционални неща. Снимани удивител-

ни пейзажи на високата планина. Облаци, изгреви, прес-
пи, огрети от слънцето. Цветя. Много цветя от при-
казна Франция.
После чета 

ПИСМОТО НА СПЕЦИАЛНИЯ СЪВЕТНИК НА ООН 
за „Спорта за развитие и мир“, изпратено до Иван Кожу-
харов и екипа на проекта „Споделени върхове“, в което 
се изразява признателността на световната организация 
към тези хора, задето „преследват целите и мечтите си 
докрай“. И докато се чудя как е станало така, че све-
тът е научил за тази смела, дръзка и българска история, 
искам да ви кажа, че „Споделени върхове“ се осъществи 
благодарение на генералния спонсор М-Тел, на подкрепата 
на Екометал инженеринг и други спомоществователи и 
на факта, че Иван е „тичал като луд“, както сам той 
се изразява. Координирал е всички около 40 души и е бил 
във връзка с вероятно още толкова институции в три 
държави – България, Швейцария и Франция. 
Подобно на художниците, които „смаляват“ планини-

те, за да ги поберат върху платната си, и аз трябва-
ше да смаля Иван и приятелите му, за да ви ги предста-
вя. Мащабите им не могат да бъдат съответни нито 
на думите, нито на снимките, нито на филмите. Те са 
други. Толкова големи, колкото са изпитанията в живо-
та им, както и целите им. Не мога да кажа, че някой 
от тях е по-голям от благосклонността на планината, 
но съм сигурна, че тя е била благосклонна заради всич-
ки тях заедно. 

8 СЕПТЕМВРИ 2009 Г., АЛПИТЕ

Бялата планина развали черната магия.
Наведе благосклонно високия си гръб и после го изправи, 

за да може българинът Иван Кожухаров да достигне най-
високата є точка – връх Монблан (Mont Blanc – от фр., 
бяла планина – бел. ред.).
Тя и той. 
Това е любовна история.  ...
По вертикала на големи планини този висок мъж може 

да стои и да ходи изправен. 
Е? А вие как сте? Какво правите?

 Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки архив „Споделени върхове“
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З
аливът е бряг, който прегръща море. Такова опре-
деление изниква от дълбините на някаква странна 
емоционална география, която става активна, кога-
то стигнеш Балчик и те обгърне абсолютното спо-

койствие, че няма какво лошо да ти се случи. Но не се 
заблуждавайте, че хората идват в градчето просто зара-
ди морето. Всеки, който се е разходил веднъж из градини-
те на двореца, идва тук отново, пленен от една жена… 
„Еолова арфа е моята муза...“
От този незабравен стих на забравен поет започва оп-

итът ми да се приближа до духа на тази жена – румън-
ската кралица Мария. Никак не е чудно, че точно в Бал-
чик поетично ме споходи богът на ветровете Еол, за-
щото какво е морето без вятъра? Нещо като замък без 
призрак. Но май се увлякох, да започнем поред.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРИЯ 
е родена в Ийстуел парк в Кент през 1875 г. Майка є е 
дъщеря на руския император Александър ІІ, а баща є е 
вторият син на кралица Виктория и дук на Сакс-Кобург-
Гота. По бащина линия кралица Мария е и далечна род-
ственица на българския цар Борис ІІІ и сина му Симеон 
ІІ. Таткото на Мария постоянно пътувал по море и поч-

ти не се свъртал у дома. Безспорно кралицата е насле-
дила любовта му към синия безкрай, но във възпитание-
то є по-голяма е била ролята на майката. Тя обожавала 
обкръжението на интелектуалци и хора на изкуството, 
общество, което несъмнено е спомогнало Мария да раз-
вие своята, макар и скромна, поетическа дарба, както и 
да разпали любовта є към рисуването. Кралицата имала 
и рисувателен талант, като 

ПРЕДПОЧИТАЛА ДА ИЗОБРАЗЯВА ЦВЕТЯ  
Както много често се случва в живота на младите и 

красиви момичета с кралско потекло, те сключват брак 
заради интересите на династията, към която принад-
лежат. Красивата Мария не прави изключение от това 
правило и на 18 години се омъжва за Фердинанд, бъдещия 
крал на Румъния. Семейството има шест деца. 
Мария пристига в Балчик като кралица в самото начало 

на 20-те години на миналия век. Това, което се случва по-
сле, можем да опишем така: тя харесала градчето, започ-

кралицаУСЕЩАНЕ ЗА

Тронът на кралицата, 
обърнат към морето, 

задължително място за 
снимки на всички туристи.

BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ
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нала да купува земи и да строи. Но можем да го кажем и 
така: кралицата взела това място, омагьосала го и после 
го върнала… Било във времената, когато малкото черно-
морско градче е южна точка в пределите на Румъния. (След 

Междусъюзническата война от 1913 г. Балчик е част от владе-

нията на северната ни съседка. Крайовската спогодба от 1940 

г. го връща отново в пределите на нашата страна – бел. ред.)
Всъщност румънската владетелка 

ОРИСВА ЗАЛИВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В КУРОРТ 
тъй като по времето на нейното пребиваване е постро-
ена не само собствената є лятна резиденция, която по-
късно балчиклии гордо наричат Двореца, но и вили за мно-
гобройните гости и приятели на знатната особа. Уве-
селителните или по-скоро артистични събирания, които 
Мария организирала, се превърнали още тогава в хармо-
нична част от живота на града. Днес Балчик е единстве-
ното място по Българското Черноморие, което разполага 
с... дворцова сцена, от която се възползват различни ар-
тистични кръгове. 
Лятната резиденция на кралицата била проектирана от 

италианските архитекти Америго и Августино, а главен 
градинар бил швейцарецът Жул Жани. Голяма част от ве-

ликолепното цветно творение на Жани била превърната 
през 1955 г. в ботаническа градина на Софийския универ-
ситет, която днес може да се похвали с удивителна ко-
лекция от кактуси.  
Цялата 

РАСТИТЕЛНА И АРХИТЕКТУРНА КРАСОТА 
обаче е изпитание за сетивата на посетителя, който 
идва за първи път на това странно място. Паркът е 
разположен на различни нива, гледа към морето, но е пъ-
лен с езерни водни пространства, плитки канали, водо-
пади и чешми. 
Объркването продължава или по-скоро започва (ако из-

ползвате входа откъм морето) от декоративната джа-
мия с достатъчно голямо минаре, долепено точно до ви-
лата с покоите на кралицата. На върха на минарето е 
поставен уникален ветропоказател, в който някога били 
изпънати струни като на арфа. Вятърът така го обръ-
щал, че той издавал вълшебна музика и сякаш точно тук 
поетът е композирал звънкия стих „Еолова арфа е моята 
муза...“. По-навътре в парка е сгушен православен парак-
лис, има огромни кръстове, пръснати на различни места, 
римско-арабска къпалня и мраморни медальони с митоло-

Декоративната джамия с минаре, долепено точно до 
вилата с покоите на кралицата

Стълбите към параклиса „Успение Богородично“
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гически персонажи по чешмите. И още – изящни 
метални решетки, каменни стени, ниши, арки. 
Желанието на кралицата 

ДА БЪДЕ В СЪГЛАСИЕ С ВСИЧКИ БОГОВЕ 
изглежда малко странно за монотеистичните съ-
ображения, които масово изповядваме благодаре-
ние на християнството. Ето защо първата ми-
съл, която може да хрумне на непосветения ту-
рист, е, че тази жена е била твърде ексцентрич-
на, но може би само толкова ексцентрична, кол-
кото е всяка кралица. Личното ми първо усещане, 
че тя е абсолютно откачена, беше заменено от 
по-меката ми присъда: „Просто не бихме могли 
да бъдем приятелки.“ А истината е, че Мария 
от Единбург е била последователка на бахайска-
та религия, която проповядва единство на бога, 
единство на вярата и единство на човешкия род. 
Бахайството разглежда отделните религии като 
различни етапи във вечната история и постоян-
ната еволюция на една религия – божествената 
и неделимата. Но най-любопитни са думите на 
самата кралица, споделени в мемоарите є: „Нико-
га не ми бе дадена възможност да преживея ня-
какъв дълбок религиозен екстаз. Изумителна му-
зика или перфектна духовна връзка с природата 
можеха да ме накарат да съзнавам и усещам бог 
най-дълбоко. Един величествен изглед, тишината 
на дълбоката гора, градина с цветя, почервенели-
ят нежен залез 

ГЛЕДКАТА НА БУРЯ НАД МОРЕТО 
ми дават една по-чиста представа за вечност 
и безкрайност, отколкото всяка религиозна це-
ремония.“     
В тези думи можем да намерим хармонията 

на това пространство, макар то да си оста-

Румънски кралски приказки
Преведената на български книга „Приказките на кралица 

Мария“ е представена именно в Двореца в Балчик. Приказ-

ките на румънската кралица са издадени за първи път на 

английски през 1929 г. През 30-те години на миналия век 

Мария споделя: „Сега, когато сама правя опити в писане-

то на приказни истории, винаги се опитвам да следвам ма-

ниера на Андерсен, който по-добре от всеки друг познава 

това изкуство и може да извика заедно усмивките и сълзи-

те дори от най-сту-

деното сърце.“ „При-

казките на крали-

ца Мария“ стигат до 

българския читател 

благодарение на пре-

вода от английски на 

Елена Савови. Илюс-

трациите са на ху-

дожничката Детели-

на Димова. Книгата се 

разпространява само в 

Двореца и хвърля нова, 

именно приказна свет-

лина върху образа на 

кралицата.
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ва объркано. Точно колкото объркани са поня-
кога мислите, с които приближаваме морето, и 
молитвите, с които се обръщаме към бога. Ис-
кам да ви уверя, че всеки православен христия-
нин тук се чувства овъзмезден, когато поеме по 
стълбите към параклиса „Успение Богородично“. 
За разлика от минарето, което наричат по-скоро 
архитектурен реверанс и декоративен елемент, 
в малкото параклисче те спохожда усещане, че 
влизаш в много старо религиозно място, въпреки 
че строителството на малкия храм е завърше-
но едва през 1932 г. Предсмъртното желание на 
кралица Мария било сърцето є да остане съхра-
нено именно в този дворцов параклис. 
Нито кралицата, нито който и да е от нейно-

то семейство и обкръжение биха могли да пред-
положат, че „Тихото гнездо“, въплътило душата 
на тази жена, ще є я отнеме. 
В края на август 1937 г. синовете на кралица-

та, братята Карол и Николай, се скарват жес-
токо. Николай посяга към пистолета и Мария се 
изпречва на пътя му, за да го спре, и...  

СОБСТВЕНИЯТ Є СИН 
Я ПРОСТРЕЛВА В СТОМАХА 

Лечението на кралицата продължава няколко 
дълги месеца, но тя умира в Букурещ през 1938 г. 
След връщането на Южна Добруджа в предели-
те на българската държава ковчежето със сър-
цето на румънската владетелка Мария си оти-
ва в северната ни съседка, но духът є остава в 
Балчик завинаги.       
„Тихото гнездо“, това е истинското име на 

творението, което вълните не могат да граб-
нат, от което всяко лято децата, които лету-
ват тук, гледат, докато строят своите замъ-
ци от пясък и морска пяна, и което вие може-
те да посетите през всеки сезон. Когато и да 
дойдете, почти сигурно е, че ще се натъкнете 
на тийнейджъри от училища по изкуствата. Мо-
жете да ги видите приседнали навсякъде из пар-
ка и в разговорите им да дочуете как се мъчат 
да изберат за рисунките си точно такъв сю-
жет, който никой не е избирал досега. Впрочем 
аз имах същия проблем. Какво интересно да избе-
ра да ви разкажа за Балчик и защо реших да ви 
занимавам с двореца, при положение че всички из-
бират точно за него да разказват. И кому е ну-
жен дворец при наличието на толкова прекрасна 
природа? Всеки може да потърси своята истина, 
когато дойде тук. 
Аз съвсем малко ще ви подскажа.
Заливът, морето, „Тихото гнездо“, духът на 

Мария и богът на вятъра могат толкова пое-
тично и приказно да ви омаят, че да ви накарат 
да се почувствате като кралица, готова да даде 
половин кралство, за да прегърне някого. Също 
както брегът прегръща морето, благословен от 
бога на вятъра.    

 Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки © BeLIGHT STUDIO и Авторът

Майолика (разновидност на керамика-
та – бел. ред.), намираща се над люби-
мия кладенец на Мария.
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Н
ай-краткото определение – друг свят. Не за-
ради космическите скорости, небостъргачите, 
трафика на няколко нива, влаковете стрели 
и футуристичните градски пейзажи, а заради 

мястото на човека сред всичко това. 

УРОКЪТ ПО УВАЖЕНИЕ

към другия в Япония започва още от детската градина, 
където всяка сутрин лично директорът посреща всяко 
дете с погалване по главата и дълбок поклон. И продъл-
жава в метрото – в този огромен подземен град се раз-
минават милиони хора във всички посоки, но никой нико-
го не блъска и дори не докосва. В претъпкания влак на 
метрото жените слагат дамските си чанти на специал-
ни поставки за багаж, разположени до тавана, за да не 
им тежат на рамото. 
Не се и опитвайте да изгубите нещо – скъпо или не, 

ще го открият, за да ви го върнат. Дискретността тук 
е господарка, а услужливостта – нейна слугиня. Ако по-
питате за някакъв адрес, няма да се задоволят да ви го 
посочат, а непременно ще ви заведат дотам. Собствени-

кът на заведение ще ви се поклони и ще ви придружи до 
съседното, ако се окаже, че сте сгрешили адреса. Вярно 
е, че хората тук не се целуват за добър ден и довиждане, 
но са много мили. Според нас, европейците, те са 

НЕПРОНИЦАЕМИ, РОБОТИЗИРАНИ, 
НЕРАЗБИРАЕМИ 

Но ако се вгледаме в себе си, може би ще установим 
как постепенно сме свикнали да бъркаме дискретността 
с отчужденост, точността с педантичност, чистотата 
със стерилност, женствената мекота с отживяло под-
чинение. Безспорно в днешна Япония зее пропаст между 
западния модел и традицията, особено що се отнася до 
човешките отношения. Повече от очевидно е обаче, че 
ако отстъпи от традицията, това общество може мно-
го да загуби. 

ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

КАТО ГЪНКИ 
ВЪВ ВРЕМЕТО

ДЪЛГА СРЕЩА С ТОКИО И ПО-КРАТКА, НО ПАМЕТНА С КИОТО

СПОСОБНИ ЛИ СТЕ ДА ВИДИТЕ ОТВЪД СВЕТЛИНАТА, 
ДА ЧУЕТЕ ОТВЪД ТИШИНАТА, ДА ВКУСИТЕ ОТВЪД 
СЛАДОСТТА И ДА СЪЗЕРЦАВАТЕ ИЗУМЕНИ ЕДНА ДЕЛИКАТНОСТ, 
ЗА КОЯТО НЯМА КАК ДА СТЕ БИЛИ ПОДГОТВЕНИ?

Природен кът 
от дзенбудистки храм 

в сърцето на Токио
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Контрастите са очевидни. В Токио за отрицателно вре-
ме можете да попаднете от тиха градина, създадена по 
всички дзен правила, в шумна сграда от метал и стъкло 
с фантастична архитектура. Само няколко минути път 
с метрото дели градския грохот сред небостъргачи и не-
они от тихото кварталче с малки къщички, ромоляща 
река и миниатюрни градинки, подредени сякаш не от чо-
вешка ръка. И тогава оставате в плен на звуците сред 
неочакваната тишина – равномерната капка от бамбуко-
вия чучур в двора на малкото дзенбудистко манастирче 
или нежната мелодия от звънчета, с която продавачът 
на сладък картоф известява появата си зад завоя. 
За японските домове можем да съдим по-скоро от фи-

лмите, отколкото от личен опит, защото 

ХОДЕНЕТО НА ГОСТИ НЕ Е ЯПОНСКИ „ЖАНР“ 
Ако сте гледали черно-белите филми на великия май-

стор на японското кино Ясуджиро Одзу, ще си спомните 
простотата и минимализма на къщичките, в които всич-
ко се случва зад плъзгащите се врати (шоо-джи), на рав-
нището на пода, върху рогозките (татами), всред мини-
мална покъщнина и изящна празнота. Неслучайно всички-
те филми на легендарния режисьор са заснети от глед-
ната точка на коленичилия човек – в пряк и в прено-
сен смисъл. 
В своята ненадмината „Книга за чая“ друг легендарен 

автор – Окакура Какудзо – оприличава европейските до-
мове на претрупани музеи в сравнение с тези на япо-
нците. Да, архитектурата на Токио е уникална. В мина-
лото японските къщи били без вътрешни прегради. По-
степенно започнали да се обособяват различните поме-
щения според тяхната функционалност (за хранене, спане 
или обличане), което наложило използването на прегради 
(бьобу). По-късно се появили плъзгащите се врати от хар-
тия (шоджи или фусума), които все още могат да се ви-
дят в традиционните японски къщи. Традиционната япон-

ска къща е построена за 

ХОРА, КОИТО СЕДЯТ, А НЕ СТОЯТ ПРАВИ 
Вратите, прозорците и нишите са поставени така, че 

произведенията на изкуството в къщата, както и в гра-
дината да се виждат добре от седнало положение. Тра-
диционният японски стил не е изчезнал въпреки модерни-
те промени. Дори в къщите, построени в западен стил, 
е обичайно подът на стаите да е покрит с татами. За-
пазил се е и обичаят японците да се събуват, преди да 
влязат в къщата. Много японци днес живеят в домо-
ве от смесен стил – стаи с традиционни рогозки съжи-
телстват със стаи с под от дървен материал в запад-
ноевропейски стил. 
Болшинството японци се обличат като европейци в 

ежедневието. Но някои обличат кимона на Нова година, в 
деня на навършващите пълнолетие, на сватбени церемо-
нии и при други специални случаи. 
Въпреки нафуканата модерност на някои сгради тук не-

поклатима традиция в Япония си остава

ЧАЙНАТА ЦЕРЕМОНИЯ 
Създадена от монаха Сен-но Рикю през XVI в., тя е въ-

плъщение на духа на ваби (красотата на простите неща). 
След възприемането му от Китай чаят е издигнат в 
култ в Япония чрез чаената церемония. С понятието 
teaism (от tea – чай) се назовава преклонението пред кра-
сивото в отговор на посредствеността на ежедневния 
живот. Чайната церемония е израз на непонятна за нас 
форма на източна демокрация, при която всички се пре-
връщат в аристократи на естетиката и вкуса.
Единствените места, в които можете да усетите прос-

тотата на японския бит днес, са 

РЬОКАНИТЕ

Това са хотели, много стари или много нови, предим-

Типична търговска улица в столицата на Япония Истински гейши
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но за японци, в които допускат и чужденци, но и в два-
та случая – след предварителна резервация (доста често 
с месеци предварително). В рьокана ви посрещат с нисък 
поклон жени в традиционни кимона, сякаш слезли от гра-
вюрите по стените. След като се събуете, ви отвеж-
дат към стая, която изглежда точно както и преди по-
ловин или един век – основно помещение с покрит с та-
тами под и ниша със задължителната цветна композиция 
икебана. Друг задължителен елемент е чайникът с гореща 
вода за чай. Масичката е ниска. Седи се на плоски въз-
главнички. Тук ви чака... личното ви кимоно. 
Храната се сервира в стаята – лека закуска и разто-

чителна ранна вечеря в съдове от ръчна керамика, всеки 

от които е уникален. Впрочем усещането за глад в Япо-
ния е нещо непонятно. Поради леката и здравословна хра-
на японците като че ли никога не са 

НИТО ГЛАДНИ, НИТО ПРЕЯЛИ 
Гладът се задоволява от всички сетива. Опаковките на 

храните ви стъписват със своята изящност и ви се иска 
да ги поставите в рамка. Ако сте любител на морски-
те дарове и особено на суровите риби (сашими), под-
гответе се за празник на небцето, какъвто в никоя дру-
га страна на света няма да ви устроят. Всяка сутрин 
от Цукиджи в Токио – най-голямата рибна борса в света 
– тръгват милиони тонове риба и морски дарове, които 
в края на деня са вече обезценена стока. Богат асорти-
мент морски храни и специалитети ви очаква в специал-
ните ресторанти за набе – ястие, което сами пригот-
вяте с вода в чугунен съд на огън. Във водата по избор 
добавяте зеленчуци, гъби и морски дарове. Самите япо-
нци много уважават растението соба, от което се пра-
ви тяхната предпочитана паста, разточвана по зрелищен 
начин (прилича на дълги по-дебели спагети). Соба се сер-
вира в бульон, но в редки заведения, в които трудно ще 
видите чужденец. 

Рамен (супа), суши и темпура се консумират сякаш по 
команда от 19.00 ч. нататък – още на прибиране от ра-
бота, по спирките на метрото, където може да се на-
мери абсолютно всичко. Там се намират и едни от най-
снабдените и удобни места за пазаруване. Носят се все-
възможни миризми, като например незабравимото ухание 
на току-що изпечени сладки от тиква. Любимата храна 
на японските юпита пък е 

ПРОСЛОВУТОТО КОБЕ 
най-крехкото говеждо в света от крави, които през 27-
те си месеца живот биват поени с бира и масажирани 
всеки ден. Цената на кобе започва от 170 евро за кило-

Свръхзвуковият влак отдавна е нещо като емблема 
на Япония (една от тях!)

Модерно Токио

За всеки световен архитект е много престижно да построи сгра-

да в Токио. Като Comme les Garcons на модния гуру Реи Кабакубо 

в квартала на модата „Аояма“, построена по негова идея. Масамичи 

Катаяма от студио „Уондъруол“ (Wanderwall) е постигнал невероятно 

внушение в духа на 80-те в къщата на „Дрес камп“ (Dress Сamp), по-

влияна от стила на Версаче. Короната на славата държи сградата на 

„Прада“ – огромна стъклена космическа капсула на лукса. Работещите 

тук вече са свикнали в нея вместо купувачи често да влизат архите-

кти от всички краища на света, които с гръб към висящите закачал-

ки се взират в детайлите – във висящ ромб, представляващ пробна 

например. Автори на тази сграда са швейцарското дуо Херцог и Пиер 

де Мерон. Но и шикозният квартал Гинза има с какво да се похвали в 

това отношение. Сградата на Кристиан Диор на младия Кадзуйо Се-

жима във формата на шише парфюм е изумителна. Тук е и централа-

та на „Хермес“, наподобяваща фенер със заоблени ръбове, на италиа-

неца Ренцо Пиано, и последният шопинг център, както обикновено от 

бетон, на Тадао Андо, и още, и още шедьоври. 

Може да ви се случи, както си вървите, да откриете по-малко из-

вестно архитектурно бижу, каквото е постигнал Рюе Нишизава – в 

бутика на Исей Мияке (Issay Miyake), проектиран от него, закачалки-

те с дрехи са театрално литнали във въздуха.

Учебници по модерна 
АРХИТЕКТУРА
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грам. Основна храна в Япония си остава обаче оризът, 
макар че хлябът и тестените изделия също са популярни. 
Наред с традиционните ястия темпура (панирани мор-
ски продукти и зеленчуци), сашими (филе сурова риба) 
и нигири-суши (филе сурова риба върху оризова хапка), 
японците ядат хамбургери, къри, спагети, пици, китай-
ска храна и много други. Има и голямо разнообразие на 
вагащи (японски сладкиши за чай). Тестените изделия в 
Япония се приготвят от най-невероятни съставки. Дори 
от... цветя. Вкусът им е неповторимо нежен. А много-
степенното ястие в най-изисканите ресторанти е едно 
малко театрално представление. Жени в традиционни ки-
мона ви сервират в строга последователност поне десет 
блюда, като ви се покланят доземи, без да ви погледнат 
нито за миг в очите. Никога в Япония не сипваш сам на 
себе си нито напитка, нито храна –

ВИНАГИ СЕ ГРИЖИШ ЗА ДРУГИЯ 
а той ти отвръща със същото. В необяснимия случай, в 
които бихте изпитали носталгия към европейската кух-
ня, вина или напитки, бъдете спокойни – тук ще намери-
те абсолютно всичко, което се произвежда в света. Но 
по-вероятно, а и пожелателно е да се чувствате, сякаш 
сте съблекли кожата си на европеец на входа на Япония. 
Само тогава можете да отключите сетивата си за оно-
ва, което е там. 
И няма как да не се почувствате странно, когато ви-

дите как в Киото няколко жени с бели кърпи на глава-
та са се наредили една до друга и по верижна система 
произвеждат едно-единствено сладкишче от бобено тес-
то – първата го поема благоговейно в ръце, следващата 
го опакова, третата го завързва във вързопче и така до 
последната, която ви се усмихва и с поклон ви подава 
това скъпоценно изделие на 

СМИРЕН ЧОВЕШКИ ТРУД 
По същия начин поднасят чая в потъналите в тишина 

дворове на храмовете извън града, накацали по склонове-
те на планината, далеч от задължителните туристиче-
ски маршрути. Сякаш сте попаднали в гънка на времето. 
Това усещане няма как да не ви споходи, ако пред очите 
ви са вълните от ситни камъчета, грижливо „сресани“ 
от човешка ръка – каре сан суи, изящните каменни гра-
дини на Киото. Тук след Токио за пореден път имаш усе-
щането, че си попаднал в друго измерение.
Човек изпитва чувството, че непрекъснато се повтаря, 

когато пише за Япония. Да, така е. Но колко синонима 
могат да се намерят на думата „изящество“?

Текст Петя НИКОЛОВА

Снимки Авторът 

Токийското метро

Пешеходните пътеки са и по диагонал в столицата на Япония Една от най-скъпите търговски улици в света е „Гинза“
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Хитовете на Киномания 2009
И този ноември ще има качествено кино и интересни заглавия в програмата на 23-ата Киномания. 

В НДК ще можем да се насладим на добри филми, дело на най-големите имена в режисурата. От-

криването е на 13 ноември в Зала 1 с „Аз, дон Жуан“ на Карлос Саура за прочутия италиански либ-

ретист Лоренцо да Понте, работил с Моцарт. С интерес се очакват новите филми на Франсис 

Форд Копола („Тетро“ – зашеметяващ визуален експеримент, заснет в черно-бяло) и скандалния до-

кументалист Майкъл Мур (посветения на световната финансова криза „Капитализъм: Любовна ис-

тория“). С „Каквото дойде“ Уди Алън се завръща в любимия си Ню Йорк, за да представи с фин сар-

казъм свалката между възрастен всезнайко и 

млада красавица. Стивън Фриърс, режисьорът на 

класиката „Опасни връзки“, представя друга ек-

ранизация „Шери“ по романите на Колет, в която 

главната роля е поверена на любимата му Мишел 

Пфайфър. В „Цар“ ще видим последната роля на го-

лемия руски актьор Олег Янковски, а в „Ню Йорк, обичам те“ звездите Натали Портман, Орландо 

Блум, Итън Хоук, Анди Гарсия и Джули Кристи представят няколко любовни истории на фона на 

космополитния град. Едно от най-очакваните заглавия е и първата екранизация по роман на Па-

уло Куелю – „Вероника решава да умре“. В програмата на тазгодишната „Киномания“ са включени 

и любими филмови класики: мюзикълът „Коса“ на Милош Форман, любовната драма „Нещата от 

живота“ с Мишел Пиколи и Роми Шнайдер и прелестната версия на „Магьосникът от Оз“ с Даяна 

Рос и младия Майкъл Джексън. Прожекцията на филма ще бъде в почит към Краля на попа. 

„Тайните 
на Холивуд“
Знаем, че Бари Левинсън може 

да иронизира всичко (спомне-

те си „Да разлаем кучетата“). 

Затова интересът към идеята 

му да се посмее над пороците и 

проблемите във филмовата ин-

дустрия е съвсем оправдан. Пък 

и за целта той ангажира за ро-

лите истински холивудски звез-

ди начело с Робърт де Ниро. Той 

е филмовият продуцент Бен, чи-

ито контакти с главозамаяли 

се звезди и страдащи от мания 

за величие шефове на студиа и 

режисьори, прекаляващи с нар-

котиците, са на път да го вка-

рат в лудница. Докато се опит-

ва да запази кариерата и семейството си, отчаяният продуцент ще 

направи всичко възможно да не стане поредната жертва на изстъпле-

нията, цинизма, недоверието и страха зад кулисите на Холивуд.

„Щуротии 
в лунапарка“
Една невероятно смешна и ду-

ховита комедия за съзряването 

на един тийнейджър. Година-

та е 1987 и Джеймс Бренан се 

кани да попътешества из Евро-

па, преди да продължи образо-

ванието си в колеж в Ню Йорк. 

Родителите му обаче имат 

проблеми с работата си и мла-

дежът е принуден да прекрати 

лятната си ваканция. Но това 

не е най-лошото – самият той 

трябва да изкара пари за обра-

зованието си. Единствената 

работа, която Джеймс успява 

да намери, е в Adventureland – 

увеселителен парк, в който иг-

рите са нагласени, а от атракционите буквално ти се повдига. Но там 

той среща очарователната си колежка Ем и стремглавото му спускане 

към нищото се превръща в едно незабравимо лято.

„Снежанка 
и седемте 
джуджета“
Първият пълнометражен анима-

ционен филм променя лицето на 

киното през 1937 г. Уолт Дисни 

и неговият екип създават и раз-

виват множество революцион-

ни за времето си технологии, за 

да разкажат популярната при-

казка на Братя Грим. Образите 

на всички герои са по-детайл-

ни, рисунките са по-големи, дори 

дребни детайли като движение-

то на дима, мъглата и дъжда из-

глеждат съвсем като истински. 

Дисни полага специално вни-

мание за характеризацията на 

джуджетата, всяко от които от отличава с особеностите на речта, 

мимиката и жестовете. Резултатът е истинско произведение на изку-

ството, с което израстват няколко поколения деца. Сега може да му се 

насладите в изцяло реставриран вариант с много изненади.

„Експрес 
до Маракеш“
Тази романтична драма е пър-

вият филм на Кейт Уинслет 

след „Титаник“. В него тя е 

млада хипи майка, която бяга 

от сивия, мъглив Лондон и от 

неуспешния си брак. Джулия за-

минава за Мароко в търсене 

на щастието и любовта, като 

взима със себе си и двете си 

дъщери. Осемгодишната Би и 

шестгодишната Люси се на-

слаждават на пълна свобода в 

живописния Маракеш, а майка 

им търси смисъла на живота 

и попива местната философия 

и култура. Тя ще открие и лю-

бовта в лицето на обаятелния 

Билал, който си има проблеми със закона. Филмът е създаден по авто-

биографичния роман на Естер Фройд и донякъде напомня екранизации-

те по класически романи на Джеймс Айвъри.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

„Тетро“

„Шери“
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„Танцуващият 
с духове“
Журналистът Майк Бърк доку-

ментира ада на войната по све-

та, докато хеликоптерът му не 

се разбива в Африка. Години по-

късно Бърк губи жената, която 

обича, както и вкуса към риска, 

докато пътищата му не се пре-

сичат с един зъл гений. Отвъд 

Океана Джак Уилсън напуска за-

твора с единствената мисъл 

за отмъщение. Също като Бърк 

и той е изгубил нещо голямо и 

крои планове... за апокалипсис. 

Въоръжен с тайните дневни-

ци на изобретателя Никола Те-

сла, Уилсън разработва зловещ 

план да върне Америка и света в 

средновековието. Бърк е единственият, който може да го спре, но пре-

ди това трябва да го открие. Започва преследване из целия свят. Бърк 

има противник, който не знае що е страх, а времето му изтича...

„Завръщане 
в Голямата гора“
Една от най-обичаните приказки 

се сдоби с първото си официал-

но продължение. То е дело на пи-

сателя Дейвид Бенедиктъс, кой-

то се е постарал да запази иде-

ята на Алън А. Милн, че незави-

симо от всичко „едно малко мом-

че и неговото мече винаги ще си 

играят“. Бенедиктъс и илюстра-

торът Марк Бърджес създават 

история, която искрено се надя-

ват да се превърне в поредната 

емблематична Пуховска книга. 

Преди 80 години Кристофър Ро-

бин тръгна на училище и се сбо-

гува с Мечо Пух и неговите прия-

тели. Сега те всички са отново тук, готови за нови приключения. Но-

вата книга е най-строго пазената тайна за 2009 г. – илюстрацията 

на корицата и подробностите от сюжета и текста са обвити в мис-

терия до последно.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Парижката 
загадка“
Мрачни и тайнствени събития 

разтърсват френската столица в 

навечерието на Парижкото изло-

жение от 1900 г. Всички чудеса на 

човешкото знание си дават среща 

тук, където се строи Айфеловата 

кула, и светът очаква настъпва-

нето на новото столетие с преду-

сещане за невероятни открития и 

изобретения, но и с мистична ек-

залтация. В Париж за първи път се 

събират Дванайсетте детективи, 

елитен клуб на прочути професи-

оналисти от цял свят, за да пред-

ставят публично изкуството на 

дедукцията и модерните нови ме-

тоди, които използват за разкриване на най-заплетени случаи. Когато 

обаче един от тях пада от Айфеловата кула малко преди откриването 

на изложението, останалите трябва да решат загадката на неговата 

смърт, преди да бъдат дадени още жертви.

„De Profundis: Глас 
от бездната“
Тази книга представя Оскар 

Уайлд в най-преломния момент 

от живота му – присъдата за 

хомосексуализъм и двегодиш-

ния престой в затвора. Зад ре-

шетките Уайлд не получава нито 

едно писмо от своя бивш любов-

ник лорд Алфред Дъглас и това 

го подтиква да излее цялата си 

мъка, съжаление и болка върху 

хартия. Така се ражда тази дъл-

бока и изстрадана творба, напи-

сана под формата на писмо, ад-

ресирано до лорд Дъглас. В него 

авторът не само описва тяхна-

та връзка, но и разсъждава над 

своя живот и над живота въ-

обще, над страданието, човешката природа и артистичния темпера-

мент. В книгата е включено и едно интересно и малко познато есе на 

Уайлд – „Душата на човек при социализма“.

„Мавзолей“
Покъртителната история на 

живеещата във Франция Ружа 

Лазарова е за три поколения 

жени, преживели комунизма в 

България. Едно момиченце из-

раства сред изтърбушените 

стари улици с цъфнали дворо-

ве, сред разнебитения градски 

транспорт, в един лабиринт от 

олющени блокове, в който се лу-

тат хиляди обикновени хора. То 

постепенно трябва да привикне 

с един свят на странни сенки – 

на Георги Димитров, на комсо-

молския секретар, на съседа от 

ОФ... Един свят, който на пръв 

поглед изглежда банален, обик-

новен като нашите спомени – 

спомени на един човешки жи-

вот. Но ако разтворим по-широко блендата, ще изпъкнат онези подроб-

ности, които правят един режим тоталитарен.

„Ще си останем 
приятели, нали?“
Дебютният роман на Кели Мар-

тин е включен в списъците с 

препоръчителна литература за 

гимназиите в Канада. Автор-

ката представя без заобикалки 

проблемите, за които тийней-

джърите рядко биха посмели да 

попитат родителите си. 16-го-

дишният Ник има да реши два 

проблема през лятото – да се 

справи с последствията от раз-

вода на родителите си и с но-

мерата на гаджето си Дани. Ус-

ложненията обаче се появяват 

на хоризонта под формата на 

друга апетитна красавица – из-

кусителната Саша. Внезапно Ник се оказа затънал до гуша в сериозна 

връзка, но с изненада установява, че това му харесва. Със Саша всичко 

изглежда като в приказка, поне докато тя не слага край на отношения-

та им с клишето „Ще си останем приятели, нали...“.
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„Десет малки негърчета“
Въпреки че от появата му са изминали 70 години, романът на Агата 

Кристи си остава все така популярен и обичан. Малцина обаче знаят, че 

няколко години след създаването му голямата писателка сама се заема 

да го превърне в пиеса. Кристи леко променя някои от сюжетните линии 

и имената на героите, но най-голямата промяна е във финала. Режисьор-

ът Красимир Спасов явно е голям почитател на заплетения сюжет, щом 

се заема да направи първата си криминална постановка именно по него. 

Без да блести с особени достойнства, този спектакъл сигурно ще допа-

дне на почитателите на Агата Кристи. Чудесно попадение е музиката 

на Андрей Дренников. А от актьорите най-добре се справи с ролята си 

Пламена Гетова, естествено.

с ц е н а

„Козата, или коя е Силвия?“
81-годишният автор на „Случка в зоопарка“ и „Кой се страхува от Вир-

джиния Улф?“ Едуард Олби пристигна специално за премиерата на пиеса-

та „Козата, или коя е Силвия?“ в София. Той сам избра Явор Гърдев за ре-

жисьор на този провокативен текст, който е за това, какво се случва в 

едно порядъчно семейство, след като мъжът се влюби в една... коза. Е, 

по-добре ли е, отколкото да се влюби в друга жена? Всъщност това брои 

ли се за изневяра? Дали не е просто криза на средната възраст? Сами 

може да си отговорите на тези въпроси, зададени доста смело и с мно-

го чувство за хумор от автора. Безмилостният словесен дуел между ак-

тьорите и потресаващият финал на пиесата ще ви помогнат.

„Неделя вечер“
Няма нищо по-гадно от неделя вечер, защото на другия ден започва но-

вата седмица с новите проблеми. Това е идеята, върху която Захари Ка-

рабашлиев структурира своята пиеса. Макар че го обвиниха, че използ-

ва името на актрисата Мариана Димитрова, за да си направи евтина 

реклама, авторът получи няколко награди, които красноречиво говорят 

за качествата на текста му. Винаги е неделя вечер, но сюжетът прес-

кача напред и назад във времето като на кино. Карабашлиев представя 

до болка оголените отношения в две семейства, които завършват с пи-

столетен изстрел. Най-много аплодисметни заслужава актрисата Ли-

дия Маравиля заради невероятно нюансираното си на ръба на истерия-

та изпълнение.

Аплодисменти

9 по десетобалната

Аплодисменти

8 по десетобалната

Аплодисменти

4 по десетобалната

Аплодисменти

4 по десетобалната

Народен театър „Иван Вазов“

Театър „София“

Малък градски театър „Зад канала“ „Мяра за мяра“
Лилия Абаджиева не изневерява на стила си да облича мъже в кринолини. 

След „Хамлет“ и „Ромео и Жулиета“ провокативната режисьорка отно-

во се заема с Шекспир, вдъхновена от темата за страстта, която е во-

деща във всичките му пиеси. В нейната „Мяра за мяра“ са включени въз-

лови сцени от „Макбет“ и „Отело“, както и няколко сонети на барда. За 

жалост въпреки усилията на шестимата млади актьори да преминат с 

лекота между състояния, чувства и роля, спектакълът страда от един 

голям проблем – разностилие. Преходите между отделните сцени на мо-

менти са неразбираеми, „прескачането“ от една пиеса в друга не следва 

никаква логика, а и музиката варира от класика, през рокендрол до техно.  

Театър „Българска армия“

Малко след началото на сезона

Страницата подготви Ивайло ТОДОРОВ
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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

ФЪН ШУЙ В СПАЛНЯТА
От една страна, спалнята е помещение за сън и уединение (за-
това подходящите за нея са меките женски ин цветове), а от 
друга, мястото, където правим секс с партньора си (в този 
случай за предпочитане са активните мъжки ян цветове). 
На стр. 99 има и още фън шуй съвети, които ще облагородят 
мястото за спане и любов във вашата къща.

ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯТА „ЕСТЕСТВЕНОСТ“
в нашата „Бела“ класация се присъжда на архитектите Нели ГОРАНОВА и До-
бромир БУКОВСКИ, чиято къща е направена от... слама. Сламената къща си има 
всичко. Основи, които обаче също могат да бъдат екологични – например от 
стари гуми. После се редят балите слама, а покривът си е съвсем истински, от 
дървена конструкция. Накрая се нанасят слоевете мазилка – пак от естествени 
материали. Строежът отнема много време, но вие няма да загубите повече от 
20 минути, за да прочетете подробности за сламените постройки на стр. 96–97.

ТРУДНИ ЗА ЯДЕНЕ 
В ОБЩЕСТВО
Мъчил ли ви е омар? Можете ли 
да нарежете манго в присъст-
вието на цяла делегация? Още 
по-голямо изпитание е, когато 
в официална обстановка се 
сервират миди, раци, охлюви, 
жабешки бутчета, екзотични 
плодове... Още за етикета на 
хранене можете да прочетете 
на стр. 100–101.

КОГАТО БЕГОНИЯТА СТРАДА
На стр. 106 ще намерите практични съвети за 
спасяване на това красиво цвете бегонията – 
в случай че по на листата є се появят кафяви 
или бели петна или пък те започнат да капят...

ОБЯД С ТИКВА
Тя е вкусна както в сладък, така и в солен 
вариант. Как да приготвите пилешко в 
тиква, зеленчуков микс „Есенни дарове“, 
супа с месо и тиква и тиквен десерт с 
кашу, ще научите от стр. 102–103.
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К
ъщата им се е превърнала в сво-
еобразно ателие, от което екс-
понатите обаче няма как да из-
лязат, защото са... здраво зале-

пнали по стените. За първи път иде-
ята хрумва на Нели, докато е в Ща-
тите. Там става свидетел на енту-
сиазма, с който старите технологии 
започват да се връщат в строител-
ството. Изграждат се дори цели сели-
ща, в които не капва и капка латекс, 
защото от него нужда просто няма. 
В България обаче и една стена вър-
ши работа. 
Ако трябва да конкретизираме, тя 

е тази над кухненския бокс в дома 
им. Забъркват глина и слама в ста-
рото пластмасово корито и започват 
буквално да рисуват по нея. Нанасят 
няколко пласта, докато получат край-
ния резултат, който удивително си 
прилича по размах с картините, кои-
то обича да рисува върху платното 
Нели. „Нарисувана“ обаче в случая е 

ЕДНА ИСТИНСКА ЕКОКАРТИНА 
Всъщност съвсем тривиална за на-

шите баби и дядовци, родени и рас-
ли в постройки от кирпич във време-
на, когато мисията природозащитник 
още не е била родена.
Да се върнем обаче в наше време и в 

дома на Нели и Добромир. Ентусиази-
рани от екопрактиката си, те реша-
ват да изненадат и съседите и зато-
ва забъркват следваща доза смес за ет-
ажната площадка. Реакциите на други-
те обитатели на кооперацията мина-
ват през всички фази на емоцията – от 
първоначалното мусене, през сумтенето, 
а накрая и до възклицания на възхита, 
че и на гордост. Така новият стар ме-
тод в мазането успешно защитава мяс-
тото си и в лицето на общественото 
мнение. Добрата практична подготовка 
двамата съчетават и с теория. 

ЕКОЛОГИЧНИТЕ МАЗИЛКИ 
наистина се разпространяват все по-

вече в Европа като отговор на хи-
мическите бои и лакове, с които на 
практика напълно се правят довър-
шителните работи в дома. Сериозно 
и с убедителни аргументи двамата 
архитекти ми обясняват как всъщ-
ност тази смес е много по-добра за-
ради това, че притежава изолационен 
ефект и в същото време не запечат-
ва стените. Естествено, тя не оказ-
ва и вредно въздействие върху обита-
телите на дома, защото всичките є 
съставки са добити от природата.
В една дебела книга, която двама-

та архитекти ми подават да чета, 
се обяснява как може да се изгради 
цяла къща 

е к с т е р и о р

ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯТА

„Естественост“„Естественост“

Не след дълго сламената постройка ще се превърне в уютно помещение и малцина ще знаят 
тайната, която се крие в стените му

НАЛИ ВСЯКА ГОДИНА ЗАВЪРШВА 
ШАРМАНТНО С КАКВИ ЛИ НЕ КЛАСАЦИИ, 
НЯМА ПРИЧИНА И ПОЧТИ НА КРАЯ 
НА 2009 Г. ДА НЕ Е СЪЩОТО... ТАЗИ 
КЛАСАЦИЯ ОБАЧЕ НЕ Е ЗА ХОРА, КОИТО 
ЩЕ ВИДИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА. НА 
ВСИЧКО ОТГОРЕ В НЕЯ ПРИСЪСТВАТ 
САМО ПОБЕДИТЕЛИТЕ: АРХИТЕКТИТЕ 
НЕЛИ ГОРАНОВА И ДОБРОМИР 
БУКОВСКИ.

Екологично може 
да е навсякъде 
вкъщи, дори в 
тоалетната...
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С ПОМОЩТА ЕДИНСТВЕНО 
НА СЛАМА 

Едно е обаче да го прочетеш на 
книга, а друго – да го направиш с две 
изцапани с глина ръце. Затова Нели 
и Добромир се озовават в Испания 
в най-жарките дни на тазгодишно-
то лято. Обучението им преминава в 
екоферма, в която от години усъвър-
шенстват сламеното строителство.
Както си е редно между истински 

мъже, Добромир пък дълго ми обясня-
ва технологията, по която се редят 
балите, как се закрепват една за дру-
га и колко слоя мазилка се полага вър-
ху тях. През лятото постройката е 
прохладна за живеещите в нея, а по-
ради материала е изключително добре 
изолирана, което означава, че лесно се 
отоплява през зимата. Което е ясно 
от само себе си, когато иде реч за 

50-сантиметров зид – толкова е де-
бела сламената бала.
Екологията мисли за всичко, убеж-

дават се пък на място при свои-
те испански домакини Нели и Добро-
мир. Едно от върховите природоза-
щитни постижения, което им демон-
стрират, е 

КОМПОСТИРАЩА СУХА ТОАЛЕТНА 
която работи в специален режим. 
Дълго не вярвам, че под красива-
та дървена облицовка на снимката 
се крие стара вана от времето на 
Франко. Съдържанието є сега оба-
че е малко по-различно от... вода. 
Конструкцията не е сложна – в нея 
е постлан найлон, а посетителите 
на този „нужник“, достоен за моли-
ва на чешкия гений на съвременното 
изкуство Давид Черни, посипват след 
себе си... дървени стърготини. Как 
станало така, че ваната тоалетна 
пламнала, Нели и Добромир не са мно-
го наясно, но именно този инцидент 
им помогнал да разгадаят това тво-
рение на екологичния дух от XXI в.
Със слама обаче те лично рисуват 

различни неща в плановете си. От 
балите се раждат чудно красиви зи-
дове, градински постройки, навеси и 
беседки. Мечтаят дори за проект за 
изграждане на 

СЕЛСКИ АВТОБУСНИ СПИРКИ 
ОТ СЛАМА 

по примера на такава инициатива в 
Полша. И защо не, след като стро-

ителният материал чака на броени 
крачки?!
Дайте на Нели и Добромир 1 кв. м, 

и те ще променят дома ви. На сте-
ната ще оживеят не само сламки, но 
и есенните листа – Нели прави така-
ва есенна композиция с вещина на ху-
дожник и така всеки сантиметър от 
стената се сдобива със своята инди-
видуалност. Нищо чудно после да из-
въртите и креслото, така че вместо 
към града през прозореца да поглеж-
дате често към природата, оживя-
ла по своя си начин върху новата ви 
стена. Нели и Добромир правят всич-
ко това наистина непринудено – как-
то си и говорят с хората наоколо. 
Просто и естествено, като за пър-
вото място.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Вкъщи Нели и Добромир изпробват своите 
екотехнологии направо върху... стените

Такава бала тежи до 25 кг, но осигурява най-до-
брата естествена изолация от пек и мраз

Мътната течност във 
ваната е всъщност 
глина, но Нели я мачка 
не защото е полезно за 
кожата, а за да послужи 
за потапяне на сламата

СЛАМЕНАТА КЪЩА 
си има всичко
Изграждат се основи, които обаче също мо-

гат да бъдат екологични – например от 

стари гуми. Редят се балите, а покривът си 

е съвсем истински, от дървена конструкция. 

После започва нанасянето на слоевете ма-

зилка – пак от естествени материали. Това 

отнема повечко време, но като цяло тази 

технология е много по-бърза от обичайния 

начин на изграждане на постройки.

В сламени къщи живеят вече много хора, 

като те направиха дебют и в България – 

край Велико Търново британци изградиха 

своя дом само от слама, а интересът към 

него ги накара да планират и построяване-

то на нови.

СТАРИТЕ ВЕЩИ 
оживяват
Най-важно е да не изхвърляме, казват еколо-

гично настроените персони и вдъхват вто-

ри живот на напълно излишните в предста-

вата на мнозина предмети. Така например 

в испанската екоферма от вана била изгра-

дена не само тоалетната – друга стара и 

захвърлена вана била превърната в сърце на 

строителната площадка. В нея се забърквал 

разтворът, в който се топели балите сла-

ма. Разбърквали го с... голи крака, което си 

е близко до първоначалното предназначение 

на пенсионирания съд за къпане.

Казахме ви вече и за гумите, които могат 

да се използват за основи на екопострой-

ките.
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П
равени са проучвания, които до-
казват, че именно ремонтът на 
семейното жилище при 90% от 
двойките се превръща в ябълка 

на раздора. И причината е, че жени-
те и мъжете имат съвсем различно 
виждане за това, как трябва да из-
глежда заобикалящата ги действител-
ност. Това, което е важно за единия, 
обикновено за другия е абсолютно без-
различно. Как да избегнете конфликт 
вкъщи и едновременно с това да на-
правите дома си красив и уютен за 
цялото семейство?

1. ЦВЕТОВИ РАЗНОГЛАСИЯ

Пастелните меки тонове обикнове-
но отговарят на нежните романтич-
ни настроения на жените. 

СВЕТЛОСИНИЯТ, РОЗОВИЯТ И ЛАВАНДУЛОВИ-
ЯТ ЦВЯТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОПУШЕНИ ОТТЕНЪЦИ 
ПРИДАВАТ ТАЙНСТВЕНОСТ, ЛЕКОТА И НЕПОВТО-
РИМА АТМОСФЕРА В ЦАРСТВЕНИТЕ ПОКОИ НА 
ЖЕНАТА БОГИНЯ.

Но едва ли един истински мачо би 

си паднал по тези разцветки. Мъже-
те избягват неясните оттенъци и 
предпочитат изчистените тонове. 

МЪЖКИЯТ НАТЮРЕЛ НАЙ-ПЪЛНО СЕ ОТРАЗЯВА 
В ЦВЕТОВЕ КАТО СИНЬО, ЖЪЛТО И ОРАНЖЕВО. 

Ако съпрузите не открият своето 
общо множество в пъстрата цвето-
ва гама, приемливо решение и за два-
мата е бялото, което излъчва спо-
койствие, както впрочем и кафявото, 
което е загадъчно и стилно. 

2. СТИЛОВО ЕДИНСТВО 
НА ИНТЕРИОРА

Мъжете никога не се съгласяват с 
жените по отношение на интериор-
ните решения. 

В СТИЛОВО ОТНОШЕНИЕ МЪЖЕТЕ СА МОДЕР-
НИСТИ – БЯГАТ ОТ КЛАСИЧЕСКИЯ СТИЛ, ПРЕ-
ГРЪЩАТ СМЕЛО ОРИГИНАЛНИТЕ ИДЕИ И ПРЕД-
ПОЧИТАТ МЕБЕЛИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ЛИМИТИРА-
НА СЕРИЯ. ЖЕНИТЕ, ОБРАТНОТО, СА ПО-ПРАК-
ТИЧНИ И КОНСЕРВАТИВНИ.

Идеалният вариант е жената да из-
бере необходимите мебели и да наме-
ри приложението им у дома, а комби-
нативната мъжка мисъл да „нарисува“ 
общата картина на интериора. 

3. АКСЕСОАРИТЕ В ИНТЕРИОРА

По отношение на аксесоарите жени-

те са ненаситни.

ДАМИТЕ СИ ПАДАТ СИ ПО ВСЯКАКВИ ДЕКОРА-
ТИВНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КАТО СТАТУЕТКИ, ВЪЗ-
ГЛАВНИЧКИ, ВАЗИ, РЕСНИ, ПАНДЕЛКИ И Т.Н. 
ПРИ ТОВА НА ПРИНЦИПА –  КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, 
ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ. 

А подобно поведение, освен че е раз-
точително, понякога разваля стилна-
та визия на интериора. 

САМО СИЛНАТА МЪЖКА ВОЛЯ МОЖЕ ДА УСТОИ 
НА РАЗТОЧИТЕЛНИЯ ЖЕНСКИ ПОРИВ ЗА ПОВЕЧЕ 
ДЖУВКИ И ВРЪТКИ. ЗАТОВА, КОГАТО ПАЗАРУ-
ВАТЕ, ВЗЕМЕТЕ И СЪПРУГА СЪС СЕБЕ СИ.

Споделяйте вашите предпочитания, 
той може да даде полезен съвет, а 
също така и да ви предпази от необ-
мислени покупки. 

4. ИЗБОР В МАГАЗИНА

По отношение на поведението на 
съпружеските двойки  при пазаруване 
на стоки за бита се наблюдава след-
ната закономерност: 

ЖЕНАТА СЕ ОРИЕНТИРА ПО ЦЕНИТЕ, А МЪЖЪТ 
НЕ ДЪРЖИ ДА ПРИТЕЖАВА ЕВТИНА СТОКА, ЗА 
НЕГО Е ВАЖНО КАЧЕСТВОТО. 

Решението в този случай е да избира-
те покупките за обзавеждане на дома 
заедно, като взимате под внимание 
както качеството, така и цената. 

УЮТ, 
НО ЗА 
ДВАМА

ЗНАЕ СЕ, ЧЕ МЪЖЕТЕ СА ОТ МАРС, 
А ЖЕНИТЕ – ОТ ВЕНЕРА. ЗАТОВА 
ИМА ОПАСНОСТ ПРИ ПЪРВИЯ РЕМОНТ 
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ ДА СЕ РАЗТРЕСЕ 
ОТ ГАЛАКТИЧЕН СБЛЪСЪК, ТЪЙ КАТО 
ДВАМАТА ПОДХОЖДАТ РАЗЛИЧНО 
И КЪМ РЕШЕНИЯТА В ИНТЕРИОРА. 
КАК ДА СЕ НАМЕРИ КОМПРОМИС, 
ТАКА ЧЕ ДОМЪТ ДА БЪДЕ УЮТЕН И ЗА 
ДВАМАТА?

© Doreen Salcher – Fotolia.com
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В СПАЛНЯТА

НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ЛЕГЛОТО Е ЪГЪЛЪТ, 
РАЗПОЛОЖЕН ПО ДИАГОНАЛ СРЕЩУ ВРАТАТА. 
ГЛАВАТА ВИ НЕ БИВА ДА Е ПОД ПРОЗОРЕЦ, 
А ЛЕГЛОТО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИВА 

ДА СЕ ОГЛЕЖДА В ОГЛЕДАЛО.

С
поред древното учение 
фън шуй спалнята е мяс-
то с двойствен характер. 
От една страна – кът за 

отдих и уединение (затова под-
ходящи за спалнята са меки-
те и женски ин цветове), а от 
друга, мястото, където правим секс с партньора си (за 
ярки и незабравими любовни отношения в спалнята се 
препоръчват пък активните мъжки ян цветове). Но има 
и още фън шуй съвети, които ще облагородят място за 
спане и любов във вашата къща.

1През първите няколко години от брака за спалнята 
изберете стимулиращи ярки червени или оранжеви цве-

тове, които се асоциират с мъжката енергия. Червеният 
цвят носи щастие, а използван като акцент в интерио-
ра допринася за романтика в отношенията на двойката. 
На по-късен етап можете да изберете по-меки натурал-

ни цветове – пастелно синьо, зелено, меко лилаво, бледоро-

зово, които придават на помещението спокойствие и за-
реждат с енергия. 

2 Не поставяйте в спалнята живи цветя и саксийни рас-

тения, дори ако те по ваше мнение придават стил 
на интериора. Те могат да се смесят и дори да „от-
краднат“ вашата жизнена енергия. В спалнята има мяс-
то само за двама. А има цветя, които не „обичат“ мъж-
ко присъствие

3 Картините в спалнята трябва да изобразяват деца и 

зрели плодове. Ако партньорите са в по-зряла възраст, 
допустими са спокойните природни пейзажи (но не есен-
ни!). Избягвайте да закачате картини с цветя в спал-
нята.

4 Изнесете от спалнята всичко, което символизира вода 
– това води до неразбирателство между партньорите 

и до безсънни нощи. Разбира се, в спалнята може да има 
чаша с вода, и даже гарафа, но аквариум или картина с 
изображение на езеро, река или море са недопустими.  

5 Ако имате нужда да стимулирате любовните си от-ношения или искате да заченете, трябва да добави-

те червени пламъчета. Крис-

талите също са много ефек-
тивни в това отношение. Го-

ляма вреда в спалнята внасят 

огледалата. Те водят до раз-
рушаване на любовните отно-
шения и брака. Обикновено на-

сън човек е уязвим, сънят го пренася в различни астрал-
ни светове, а огледалата се считат именно за провод-
ник към други светове, чрез които при определени усло-
вия могат да проникнат призраци (неслучайно огледало-
то се използва от врачките при гадаене). Ако в спал-
нята ви вече има огледало, през нощта го закривайте с 
нещо. Ако имате гардероб с огледални врати, пуснете 
леки завески пред тях.  

6От първостепенно значение е местоположението на 

леглото в спалното помещение. То трябва да е дале-
че от вратата, като краката ви не трябва да са пози-
ционирани директно към вратата. И още нещо: ако лег-
лото е поставено до стена, това дава усещане за сигур-
ност и стабилност. Най-доброто място за леглото е ъгъ-
лът, разположен по диагонал срещу вратата. Главата ви 
не бива да е под прозорец. Както и леглото не трябва 
да се оглежда в огледало. За да се предпазите от влияни-
ето на негативните фактори, можете да направите бал-
дахин над леглото си. 

7Не допускайте безпорядък в спалнята. Не складирайте 

под леглото различни предмети и кутии – така блоки-
рате жизнената си енергия. От своя страна това може 
да доведе до застой в живота ви. Безпорядъкът в спал-
нята излъчва отрицателна енергия, която може да сму-
ти спокойния ви сън. Безпорядъкът дори и зад затво-

рените врати на гардероба в спалното помещение също 

може да доведе до вашето физическо изтощение. Изхвър-
лете всички дрехи, които не обличате – които не са ви 
по мярка, старомодни са или по някаква причина вече не 
носите. Останалите сортирайте по цветове и според се-
зони. Редът ще донесе спокойствие и усещане за контрол 
над живота ви.
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Г
отвенето ми се струва лесно – брашно, яйца, захар, 
ванилия, малко лимон и... готово. Талант. Но се питам 
дали знам как се изяжда приготвеното? Има моменти, 
когато храненето е повече предизвикателство, откол-

кото необходимост. Много храни се ядат по един начин в 
домашна обстановка и по съвсем друг – в обществото. 

Най-популярен е примерът с банана. Ако ви го под-
несат в официална обстановка, трябва да го обелите 

в чинията си, да го нарежете с нож и да изядете хап-
ките с вилица. Вкъщи или на плажа можете да го ядете 
и като... маймуна. 

А пилето знаете ли как се яде правилно? Крилцето 

и кълката се отрязват с помощта на ножа и ви-
лицата при ставата, след което от тях последователно 
се отделят хапки месо. Накрая около костите ще оста-
не още месо. Но колкото и да ви съблазнява то, ако сте 
на официална вечеря, забравете за него. Вкъщи можете да 
оглозгате и малките кости. Но все пак използвайте само 
едната си ръка, ако не искате да изглеждате като кате-
рица. В официална обстановка е прието да поднасяте към 
устата си само малките кости от краката и крилете на 
по-изискани пернати като яребици, гълъби и пъдпъдъци. Но 
костите от тялото на тези птици – в никакъв случай!

В някои изискани ресторанти сервират котлетите 

с хартиени „чорапчета“ на края на костта. Това из-
глежда като покана да хванете остатъка от пържолата 
на това място и да оглозгате костта. Но не го праве-
те. Хартиените „чорапчета“ са по-скоро декорация, от-
колкото покана за освинване.

Когато ви поднесат риба, първо я обезглавете, отре-
жете също и опашката є и поставете и главата, и 

опашката в края на чинията. След това разполовете ри-
бата с ножа по дължина. Сега имате избор – или първо 
да изядете половинката без кости и след това да преми-
нете към отстраняване на гръбнака, или веднага да отде-

лите гръбнака и да го сложите при главата и опашката. 
Ако някоя кост все пак попадне в устата ви, използвайте 
спокойно палеца и показалеца си, за да я отстраните.

Жабешки бутчета се ядат с пръсти. Ако са нео-
бикновено големи, използвайте нож и вилица, за да 

ги разчлените.
В изискана обстановка хайверът се поднася от кел-
нера в купа, при което се очаква да си вземете една 

лъжица и да сложите съдържанието є в чинията си. Ско-
ро след това ще бъдат сервирани придружаващите хайве-
ра крекери, настърган лук, варени яйца на кръгчета и ре-
зенчета лимон. Оформете с ножа и лъжичката едно ка-
напе от всичко това и го хапнете, поднасяйки го към ус-
тата с пръсти. 

Подобно канапе можете да си оформите и с пуше-

на сьомга, все по-популярна като апетайзър на праз-
ничните трапези. 

Когато сиренето е поднесено като ордьовър, се очак-
ва да го намажете върху крекер или парченце хляб.
Когато в коктейла от раци има особено големи пар-
чета, извадете ги от чашата с помощта на вили-

ца за миди и ги яжте на хапки, потапяйки ги обратно в 
соса преди всяка отхапване.

Бистрите супи и консометата се сервират най-чес-
то в купички с две дръжки. Използвайте лъжичката, 

за да опитате колко гореща е течността, след което 
вдигнете купичката с двете си ръце и пийте от нея. Ко-
гато супата е в чиния, накланяйте я в посока към цен-
търа на масата, а не към вас (логиката е, че ако се из-
лее, не бива да олее вас).

Когато миди или стриди се сервират разполовени и 
сурови, изстискайте с едната ръка лимон върху тях, 

като с другата пазите себе си и околните от пръски, след 
което с едната ръка притиснете стридата (или мидата) 
здраво към чинията, а с вилицата за миди в другата ръка 

ТРУДНИ 

ЗА ЯДЕНЕ 

В ОБЩЕСТВО

ЕТИКЕТ НА ХРАНЕНЕТО

МЪЧИЛ ЛИ ВИ Е ОМАР? 
МОЖЕТЕ ЛИ ДА НАРЕЖЕТЕ 
МАНГО В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЦЯЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ? ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО 
ИЗПИТАНИЕ Е, КОГАТО В ОФИЦИАЛНА 
ОБСТАНОВКА СЕ СЕРВИРАТ МИДИ, 
РАЦИ, ОХЛЮВИ, ЖАБЕШКИ БУТЧЕТА, 
ЕКЗОТИЧНИ ПЛОДОВЕ...
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Все по-нестандартните предложения на пазара на бяла техни-

ка ни дават възможност да помислим за oще по-свежи идеи, 

когато дойде моментът за смяна не само на старите уреди, но 

и за цялостното освежаване на дома. Представяме ви елегант-

но решение за оборудване с електродомакински уреди изцяло в че-

рен цвят. 

ЧЕРНАТА ЛИНИЯ 
е завършена с най-добрите уреди на Hotpoint-Ariston – хладилник, 

пералня, сушилня и съдомиялна. Ето защо си заслужава да обърнем 

по-голямо внимание на характеристиките на уредите. 

Пералнята от серията Hotpoint-Ariston разполага с програми 

за специфични материи като коприна и вълна, програма „Бебе“, 

както и с безшумен режим на работа, особено важен при центро-

фугиране. Тя е с енергиен клас „А“ и капацитет на пране 8 кг, кое-

то гарантира максимална ефективност с минимални разходи на 

консумативи (вода, електричество, препарати).

Сушилнята Hotpoint-Ariston третира еднакво добре всякакви 

деликатни материи благодарение на иновативна система от 

сензори, които запазват дрехите меки и без гънки. Чрез сензорна-

та система дрехите се изсушават до желаната степен на влаж-

ност. С програма „За гладене“ те остават леко влажни за по-лес-

но гладене; програма „За окачване“ оставя дрехите леко влажни 

за доизсушаване на закачалка; програма „За гардероба“ напълно 

изсушава дрехите.

Съдомиялната от новата серия се отличава с високоефек-

тивна водопроводна система и мотор с троен клас „А“. Както 

и пералнята от черната серия, тя разполага с програма „Бебе“, 

която гарантира максимална хигиена на бебешката посуда. Уре-

дът отговаря на най-високите европейски стандарти по отноше-

ние на енергийна ефективност. 

При хладилниците освен известния вече Quadrio с 4 врати по-

редната перла в короната на черната линия е Side by Side с No 

Frost технология, която запазва храната в перфектно състояние. 

Уредът притежава всички преимущества на енергиен клас А+, 

като спестява значително от сметките за тока.

Едва ли има нужда повече да ви убеждаваме да се опитате да си 

представите дома си с по-изискана визия. Опитайте и ще разбе-

рете, че си е заслужавало.

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

Черните перли 
в короната на 
модерния дом

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com

отделете месото є. Потопете го в индивидуалната си ку-
пичка със сос (в някои случаи миди и стриди се поднасят 
без сос, само с лимон), след което лапнете деликатеса. Ни-
кога не режете месото на сурова мида или стрида!

При поднасянето на рак най-напред с ръка му от-
къснете единия крак и го раздробете с клещи. От-

делете месото от крака с вилица за миди и го потапяй-
те в сосовете, които се предлагат. Ако ракът е с твър-
да броня, месото се изсмуква – желателно е, без да се 
издават звуци. Обърнете рака по гръб и го отворете с 
помощта на вилица и каквито други инструменти имате 
на разположение. Хвърляйте по едно око как постъпват 
по-опитните от вас на масата.

Ако имате щастието да ви поднесат омар, с ръце 
откъснете грамадните щипки на рака и ги разтро-

шете с клещи, като извадите месото с вилица за миди. 
Топете месото в каквито сосове има на разположение. 
Когато свършите с щипките, насочете се към опашката 
– отделете я от тялото. Ако тя вече не е била разце-
пена от готвача, направете го вие, като от долната є 
страна това не е трудно постижимо. Извадете месото 
на една част от опашката – ще се учудите, но то не 
е никак малко. Режете от него с нож и вилица, топете 
го в сосовете и го консумирайте.

Охлюви се сервират обикновено със специална щип-
ка, с която да държите горещата черупка, докато с 

помощта на вилица за охлюви или за миди изваждате ме-
сото. Ако няма щипка, използвайте салфетката си.
Преодолявайки страха си от „трудните“ храни, всеки 

открива нови, непознати кулинарни удоволствия. Много 
екзотични храни пък вече присъстват в магазините, в ко-
ито пазаруваме. Не трябва да ги подминаваме, нито пък 
да казваме, че не обичаме нещо, което дори не сме опит-
вали. Иначе ще стане като във вица: „Веднъж за Нова го-
дина приятели пратили на чукча колет: мандарини и чер-
вен хайвер. Чукча отговорил с писмо: „Колета получихме, 
за мандарините благодарим, а боровинките изхвърлихме – 
миришеха на риба.“

Петя НИКОЛОВА

ПЛОДОВЕТЕ
 Ябълките и крушите се взимат с ръка, обелват се спираловид-

но и се изяждат с вилица и нож на резенчета.  Черешите се ядат 

с ръка. Костилките им се плюят в шепа и се поставят в десертна-

та чиния.  Портокалът може да се бели по два начина – спирало-

видно или отрязвайки първо двата полярни кръга, а след това изряз-

вайки кората на меридиани. След това плодът се накъсва на парчета. 

 Мандарините се белят с ръка и се накъсват на парчета. Семките 

им се плюят в шепа.  Грейпфрутът най-често се сервира разполо-

вен и се яде с плоска и остра лъжичка.  Цялото манго се разполовя-

ва надлъжно, костилката му се изважда, след което месото се наряз-

ва с остър нож на шахматни квадратчета, без да засягате кората. 

Обърнете плода обратно, но така, че кората му да приеме вдлъбната 

вместо изпъкнала форма. Така всяко квадратче изпъква като вкусно 

залъче, а резултатът прилича на стилизиран таралеж с кубчета по 

гърба вместо бодли. Другият начин да се яде разполовеното манго е 

с лъжица – като рохко яйце.  Ананасът, поднесен на резени, се яде 

с помощта на вилица и нож.  Прасковите и кайсиите първо се ре-

жат на половинки, костилките им се изваждат, след което се наряз-

ват на по-малки парчета.  Понякога със сирената поднасят смо-

кини. Те се ядат с вилица и нож.

© robynmac – Fotolia.com

НАШИЯТ СЪВЕТ: Опитайте да си представите дома си 

с по-изискана визия



в к у х н я т а

ЗАПЕЧЕНО С ОРИЗ, ЯБЪЛКИ И СЛИВИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 1 не много голяма тиква  2 пилета  50 

г ориз  по 500 г ябълки и сливи  2–3 глави 

лук  100 г краве масло  маслини и магда-

ноз за украса  сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Отрежете капачето на добре узряла-

та тиква. С помощта на лъжица издълбай-

те семките и част от месото на тиквата. 

Подгответе пилетата, като ги разделите 

на порции с остър нож, посолите ги и ги за-

пържите до златисто в 1 с. л. краве масло. 

Почистете лука, нарежете го на ситно и го 

запържете в друг тиган в същото количе-

ство мазнина. 2. Предварително почисте-

ните от семките ябълки нарежете на едри 

парчета. Сливите (без костилките) – също. 

Сварете ориза и го смесете със запърже-

ния лук. 3. Напълнете тиквата с лучено-ори-

зовата смес, след това – с парчетата пиле, 

и допълнете до върха с ябълки и сливи. До-

бавете 1 с. л. краве масло, затворете тик-

вата с „капака“ (на няколко места забоде-

те „капака“ с клечки за зъби, за да не падне). 

4. Намажете тиквата от всички страни с 

останалото масло, сложете я във форма за 

печене и я печете 2–3 часа на температу-

ра 200 °С. След това я преместете в голяма 

чиния за сервиране и отворете „капака“.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 606 кал

Обяд с

тиква

Пилешко в тиква
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В ГЛАВНИТЕ РОЛИ – СЕЗОННИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ ТИКВА И ГЪБИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:  200 г пресни или 75–100 г сварени гъби  1 с. л. 

олио  1 глава лук  парче корен от целина или магданоз  200 

г тиква (обелена)  2–3 картофа  1 краставица или 1 ябълка 

 2 чери доматчета  сол, млян черен пипер  сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Почистете гъбите и по-едрите от тях нарежете на кръг-

чета. Лука и корена от целина (или магданоз) почистете и на-

режете на кубчета. Сложете всичко в тиган и задушавайте в 

олио и малко вода 7–10 мин. 2. Почистете тиквата и картофи-

те и ги нарежете на кубчета (от тиквата с помощта на фор-

мички за сладки можете да изрежете цветчета или други фигур-

ки). Сварете зеленчуците за 10–15 мин в 1 л вряла вода. Разполо-

вете доматите, почистете краставицата, нарежете я на тън-

ки парчета и заедно с гъбите добавете всичко в тенджерата 

с тиквата и картофите. 3. Посолете и поръсете с черен пипер 

на вкус и оставете ястието на слаб огън още 15 мин. Разпреде-

лете го по чиниите. Сметаната сервирайте отделно в сосиера. 

Време за приготвяне: 50 мин

В една порция: 300 кал

ПРИГОТВЯ СЕ С БУЛЬОН ОТ СВИНСКО МЕСО И ПРЯС-

НО МЛЯКО

ЗА 4 ПОРЦИИ:  500 г тиква  2 глави лук  500 мл 

прясно мляко  150 г свинско месо  50 г сланина  100 

г сметана  1 корен магданоз  3 с. л. сушен копър 

 1/2 с. л. семена от кориандър  пресен копър за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Сварете свинското месо, извадете го и оставете бу-

льона в тенджерата. Нарежете тиквата на кубчета, 

лука – на кръгчета, а сланината – на малки кубчета. По-

чистете корена от магданоз и го смелете в кухненския 

комбайн. 2. В кипящия бульон сложете тиквата и я ва-

рете на слаб огън до пълна готовност. Междувременно 

разтопете сланината и запържете в нея до златисто 

лучените кръгчета. 3. Сложете и лука в бульона. Когато 

тиквата стане почти готова, налейте млякото в тен-

джерата, добавете кориандъра, магданоза и сушения ко-

пър и разбъркайте. 4. Изчакайте поне 10 минути, преди 

да сервирате супата. През това време нарежете месо-

то на средно големи парчета и ги разпределете по чини-

ите. Залейте месото с готовата супа. 

Време за приготвяне: 55 мин

В една порция: 580 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:  500 г обелена тиква 

 100 г безсолно кашу  1 лимон  1 с. 

л. течен мед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Нарежете тиквата с остър нож на 

„сламки“ или я рендосайте на едро ренде. 

Задръжте лимона под струя топла вода 

и настържете кората му на дребно. Из-

стискайте сока. По желание можете да 

натрошите кашуто на по-дребни парче-

та. 2. Сложете тиквата в дълбока купа, 

разбъркайте в нея кашуто и лимоновата 

кора. Разтворете меда в лимоновия сок 

(при нужда сгъстения мед можете да 

разтопите на водна баня). Разпределете 

десерта в стъклени чаши и го залейте с 

медено-лимоновата смес. Можете да ук-

расите чашите с по 1 парче лимон. 

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 160 кал

Зеленчуков микс „Есенни дарове“

Супа с месо и тиква

Тиквен десерт с кашу
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Х
елоуин се смята за амери-
кански празник, но става 
все по-популярен по цял 
свят. През последни-

те няколко години и у нас 
в нощта на 31 октомври 
срещу 1 ноември маски-
рани деца обикалят по 
улиците, звънят на вра-
тите и искат подаръ-
ци и лакомства. Ябъл-
ки, орехи, черни котки, 
вещици, духове, приви-
дения, скелети и черепи 
са част от атрибутите 
на този иначе много ве-
сел ден.
И, разбира се, няма Хе-

лоуин без тиква и тиквен 
фенер. Фенерът, наричан още 
Светещия Джак или Тиквения 
Джак, е кръстен на ирландски пи-
яница, който успял три пъти да над-

хитри дявола. След последната им 
уговорка да живее спокоен жи-
вот още десет години Джак 
внезапно умрял. Тъй като бил 
грешник, не можел да отиде 
в рая, а заради сделката 
си с дявола не можел да 
отиде и в ада. На прага 
дяволът му дал въглен 
от ада, който Джак по-
ставил в издълбана тик-
ва, след това тръгнал 
да скита по света в оч-
акване на... Страшния 
съд.
Ако сте против въ-

веждането на католически 
празници в нашия календар, 

но обичате тиква, забравете 
за традиционния тиквен фенер 

и вземете компромисно решение – 
пригответе си някое тиквено лаком-

ство за вечеря. Няма да съжалявате!

Рецептите подбра Петя НИКОЛОВА

ИЛИ ПРОСТО ЗА ВЕЧЕРЯ

Тиква с паста
ПРОДУКТИ ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 не много голяма тиква (1,5 кг)  1 нарязана на 

ситно скилидка чесън  60 г олио  1 нарязан на кубчета морков  1 нарязан 

на парченца стрък целина  1 ч. л. сладък червен пипер  1 ч. л. смес от къри и 

джинджифил на прах  1 с. л. доматено пюре  1 с. л. винен оцет  500 г пи-

лешки бульон  едра сол  черен пипер  индийско орехче  400 г къса паста 

 100 г сирене чедър или кашкавал  150 мл сметана

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Отрежете капака на тиквата, така че тя да остане ста-

билна в основата си. С подходяща лъжица извадете семките, влакната и част от 

месестата част, която след това нарежете на кубчета със страна 1 см. 2. За-

пържете чесъна в олиото. Прибавете моркова и целината и задушавайте около 5 

мин. Добавете тиквата, подправете със сол и черен пипер, залейте с бульона и 

оставете на огъня 15 мин, като внимавате да не промени много цвета си. 3. При-

бавете червения пипер, сместа от къри и джинджифил и оцета. Преди да свали-

те ястието от котлона, прибавете доматеното пюре и разбъркайте. 4. Сваре-

те пастата отделно в подсолена вода за половината от минутите, указани вър-

ху опаковката, отцедете я и я прибавете към тиквената смес. Прибавете на-

стърганото сирене, разбъркайте добре и изсипете микса в издълбаната тиква. 

5. Застелете плитка тавичка с хартия за печене, сложете отгоре тиквата и из-

печете за 20 мин в предварително загрята на 190 °С фурна. Преди да сервирате 

тиквата, полейте я с няколко лъжици течна сметана.

РРе епт те по бдбра ППет ННИКИКОЛОЛОВОВАА

Тиквен сладкиш
ПРОДУКТИ ЗА 8 ПОРЦИИ:  300 г тиква 

 250 г брашно  150 г бадеми  1 порто-

кал  1 лимон  2 яйца  300 г мая  1/2 ч. л. 

сода бикарбонат  2 ч. л. канела на прах  10 г 

олио  щипка сол

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Покрийте формата за кейк 

с хартия за печене, намажете хартията с олио и 

леко я наръсете с брашно. Натрошете бадемите 

на едро. Измийте лимона и портокала с четка, 

подсушете ги и настържете корите им. Нареже-

те тиквата на парченца или я настържете на 

едро ренде. 2. В дълбок съд разбийте с миксера 

яйцата със захарта и щипка сол. Прибавете по-

следователно брашното, маята, содата, канела-

та, лимоновата и портокаловата кора и бадеми-

те. Излейте тестото във формата и го печете 

30 мин във фурна, предварително загрята до 210 

°С. 3. Изчакайте сладкиша да поизстине, преди 

да го извадите от формата. Нарежете и украсе-

те с парченца тиква, сварена в захарен сироп.

СОЛЕНО СЛАДКО
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Тиквен бум

Свещници
Тиквата не е само за ядене през този месец. 

Тези, които са си създали вече навика да праз-

нуват Хелоуин, не могат да минат без нейна-

та красота на този празник. Опитайте се да 

направите този оригинален свещник, като с 

помощта на нож изрежете малка дупка най-

отгоре на една не много голяма тиква. В дуп-

ката сложете малка свещичка. Изглежда мно-

го красиво, а се изработва много бързо.

Усмивка!
От тиква можете да направите и 

такова едно усмихнато и смешно 

човече. За коса използвайте дребни 

цветчета, за уста – люта чушка, а 

за очички – чери доматчета и перли.

Зеленчуков букет
Как по-тържествено да подне-

сете букет от... люти чушки? 

Просто да го сложите във ваза 

или да го увиете с красива хар-

тия, е банално. Първо внимател-

но отрежете „шапчицата“ на 

тиквата, издълбайте я с лъжица 

и вазата е готова.

Срок на годност
За да можете да превърнете тиквата в нещо красиво, 

тя трябва да е добре узряла. Но все пак, каквото и да из-

майсторите от тиквата, то има срок на годност до на-

чалото на декември (най-късно).

Слънчев кръг
Тези жълти кратунки, с които 

е украсен венецът, сплетен от 

клончета калина, наистина при-

личат на малко слънце! Така-

ва декорация би била подходяща 

есенна украса за всяка входна 

врата на всеки дом.

Красота 
на масата
Панделки, клончета кали-

на и други есенни природни 

малки красоти можете да 

използвате за декорация на 

тиквените свещници. Рас-

тителният декор е чудесно 

украшение на всяка маса.

Малко 
и голямо

Паста от тиква, тик-

ва, печена с мед и оре-

хи, тиквеник – рецеп-

тите с тиква са пове-

че от достатъчни, за 

да поглезим с поне една 

от тях небцето си. А 

от остатъците тик-

ва можете да направи-

те чудесни свещници в 

различни размери.

ле с н и  и д е и
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ц в е т а р  и  г р а д и н а р КОГАТО 
БЕГОНИЯТА 
СТРАДА

Бегонията е едно от стайните растения 

с най-голямо видово разнообразие – по-

популярни са стелещата се бегония, тигро-

вата бегония, кралската бегония, бегония 

тубероза и т.н. С голяма декоративна стой-

ност са както цветовете, така и листата 

на растението. Те са разноцветни, различ-

ни по форма и големина. Трябва да се научим 

да разпознаваме проблемите на бегонията, 

за да ги решаваме възможно най-бързо и ус-

пешно. Ето ги и най-често срещаните.

 Поява на кафяви петна от долната 

страна на листата, които се разпрости-

рат от центъра навън.

Възможни причини: недостатъчна влажност 

на помещението или преполиване; в опреде-

лени случаи може да се касае за вирус.

 Покафеняване на листата по краищата.

Възможни причини: растението не получава 

достатъчно вода. Или температурата в по-

мещението е ниска. Или и двете.

 Листата окапват.

Възможни причина: растението е на студе-

но, преполивате го или пък то не получава 

достатъчно вода. През зимата поливането 

задължително се ограничава до минимум.

 Върху листата се появяват петна, кои-

то приличат на белезникав прах.

Възможна причина: причинителят в случая 

е брашнена мана. Третира се със специален 

препарат.

 Загниване на новите листенца.

Възможна причина: преполиване. Растение-

то не се полива отгоре, а в чинийката.

 Листата на бегонията имат бели пет-

на.

Възможна причина: белите или сивите пет-

на по листата на бегонията най-често са 

причинени от гъбички. За да решите про-

блема, трябва да подобрите циркулация-

та на въздуха в помещението, да намали-

те влажността на въздуха и да напръскате 

растението със слаб фунгицид.

ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО Е 
БИОГРАДИНАРСТВО?
Биоградинарството е отглеждане на цветя, растения и зеленчуци без из-
ползването на изкуствени торове и пестициди.
Основното правило в биоградинарството е да се наблюдават внимателно растения-

та, за да се открият евентуални проблеми (нежелани вредители) още в зародиш.

БИОТОРОВЕ 

Биопродуктите за подхранване на стайните растения често не миришат и не изглеж-

дат добре, но са произведени без химикали и имат поразителен ефект върху растения-

та. 

 Рибният тор е течност, добита от парчета морска риба. Смесва се с вода според 

инструкциите на опаковката и се използва за поливане. Лошата миризма изчезва веднага 

след като почвата изсъхне. 

 Костното брашно (произвежда се при месопреработката) също е биосредство за подхран-

ване на стайните растения. Този прах просто се посипва системно върху повърхността на 

почвата в саксиите и сандъчетата.

БИОПЕСТИЦИДИ 

 За да държите настрана летящите насекоми, вариант е да палите през известно време све-

щи с цитрусов аромат в помещението. 

 За пълзящите насекоми ефикасно средство е разтвор на 1 ч. л. течен сапун в 250 мл вода, 

с който пръскате редовно растенията, включително долната част на листата им. 

Биоградинарството е приятно занимание, полезно и за вашите цветя, и за околната среда.
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за месец НОЕМВРИ

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

Финансово напрегнат месецФинансово напрегнат месец

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Дяволски трудно общуване
Дяволски трудно общуване

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Работа, работа и пак работа!Работа, работа и пак работа!

РАКРАК

Нова любов и нови приятели
Нова любов и нови приятели

ЛЪВЛЪВ

Напрежение и конфликтиНапрежение и конфликти

ДЕВАДЕВА
Радостни и ентусиазирани сте
Радостни и ентусиазирани сте

ВЕЗНИВЕЗНИ

Период на пречистване и закаляванеПериод на пречистване и закаляване

СКОРПИОНСКОРПИОН

Това е вашият месец!
Това е вашият месец!

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Самовглъбяване и изолацияСамовглъбяване и изолация

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Промени на работното място
Промени на работното място

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Голям късметГолям късмет
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РИБИРИБИ

Хармония и стабилност
Хармония и стабилност



info

НАПРЕГНАТ, ДЕЛОВИ И ВАЖЕН 

ЗА ФИНАНСИТЕ ВИ МЕСЕЦ Ще 
ви се наложи да решавате назрели финан-
сови проблеми – кредитори, банки и 
партньори ще чакат решенията ви. Сега 
не взимайте пари на заем и не теглете 
нови кредити. Ще ви е трудно дълго след 
това да ги погасявате. Направете само 
най-наложителните плащания и непремен-
но си върнете дълговете. Парите са 
също вид енергия, не ги задържайте; те 
трябва да са в обращение, за да могат 
да ви зареждат с енергия (т. е. с още 
пари). Ако получите пари от съдружници 
и бизнес партньори, ви съветвам да ги 
вложите разумно. На 2-ри (на пълнолуние 
в Телец) се активира точно финансовата 
тема. От една страна, ще получавате 
пари, а от друга страна, веднага ще 
трябва да се разплатите на някого с 
тях. Ако ви предложат съдружие и нов 
съвместен бизнес около тази дата, не из-
бързвайте да се съгласявате. Рисковано е. 
Преценете внимателно хората, с които 
евентуално ще се захванете да правите 
бизнес. И не споделяйте всички свои на-
мерения с тях. 

УСПЕШЕН ПЕРИОД Отложете 
стартирането на нов бизнес най-до-

бре за след 16-и (след новолуние в Скорпи-
он), когато ще имате повече информация. 
След 16-и до края на месеца Меркурий на-
влиза в хармоничния ви знак Стрелец и ви 
отваря нови възможности за изява, за на-
миране на по-добра работа, за успешни 
преговори и за събиране на надеждна ин-
формация. 

ЕНЕРГИЧНИ И АМБИЦИОЗНИ 

СТЕ, защото вашата управляваща 
планета Марс през целия месец ще се на-
мира в хармоничния ви огнен Лъв, от ко-
ето и амбициите ви стават Лъвски. Ще 
успеете да се справите с всякакви труд-
ности, включително и с финансовите. Ще 
взимате правилни решения и ще се измък-
вате с финт от заплетени и трудни си-
туации. Чувствате се уверени и силни. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
от 1-ви до 22-ри. Няма да сте в до-

бра форма – вероятни са настинки, вирус-
ни заболявания, проблеми с ендокринната 
система и с кръвното налягане. Намерете 
време за почивка. Опитайте се да не пре-
живявате драматично неуспехите си. Па-
зете си нервите и въобще здравето най-

вече на 6, 7, 13, 14, 19 и 20 ноември. По въз-
можност релаксирайте и пийте повече 
билкови чайове. Не спирайте самосинди-
кално назначеното ви от лекар лечение, 
дори и да се почувствате по-добре. Про-
дължете лечението поне до 22-ри. 

ВЕРОЯТНИ СА ЗАЧАТИЯ през пери-
ода от 8-и до 22-ри (особено около но-

волунието на 15, 16 и 17 ноември), когато в 
интимните ви отношения ще отбележите 
известно раздвижване. Ще се усетите 
привлекателни и страстни. Внимавайте да 
не усложните отношенията с постоянния 
си партньор заради неоснователна рев-
ност, проявена от ваша страна. 

ЗАМИСЛЯТЕ НОВИ МАЩАБНИ 

ПЛАНОВЕ след 22-ри, когато става-
те много оптимистично настроени. По-
тръгва ви в ученето, преподаването, ре-
кламата и в издателския бизнес. Всичко, 
свързано с чужбина и чужденци, ще ви 
носи много късмет, затова се оглеждайте 
много сериозно. Предстои ви разширение 
на бизнеса и на кръгозора като цяло. До-
бри предложения ще ви дойдат и за пъту-
ване, включително и зад граница. Не ги 
отлагайте за догодина, действайте. 

ПЕРИОД НА ДУХОВНО ПРОСВЕТ-

ЛЕНИЕ Ще ви попаднат книги на 
духовна и религиозна тематика, които 
много ще помогнат за личностното ви 
развитие. Ще срещате и хора с духовни 
интереси, които ще ви увлекат и амби-
цират да обръщате повече внимание на 
духовната страна на живота. След 22-ри 
ще бъдете много продуктивни в писмена-
та и научната работа, ще подхождате 
вдъхновено към работата си. Мнозина 
Овни ще се решат да запишат второ ви-
сше образование (много е вероятно зад 
граница). 

Не бъркайте парите 
с любовта
Много Овни ще се превърнат интимната 

си връзка във финансова зависимост. По-

скоро някой ще се опита да ви манипули-

ра чрез парите. Внимавайте, защото има 

опасност да се подведете и да се окаже-

те сериозно обвързани. Не допускайте да 

бъдете въвлечени във финансовите про-

блеми на своите интимни и бизнес парт-

ньори.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

1, 8, 9, 10, 17, 18, 27, 28 и 29 ноември са 

успешни и активни дни за Овните. Тога-

ва действията и инициативите ви ще са 

най-резултатни.

На 6-ти, 7-и, 13-и, 14-и, 19-и и 20-и си па-

зете здравето!

На 15-и, 16-и и 17-и зачатията са мно-

го вероятни.  

След 22-ри замисляте мащабни планове, 

които ще успеете да реализирате. Всич-

ко, свързано с чужбина и чужденци, ще ви 

носи много късмет.

„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 11 (141), 2009110

ов е н  (21.03 – 20.04)
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ОБЩУВАНЕТО ВИ Е ПОСТАВЕНО 

НА ИЗПИТАНИЕ Принципно винаги 
когато Слънцето се намира в Скорпион 
(знак, разположен точно срещу вашия и 
определено нехармоничен), вие ставате 
нервни и общувате трудно с околните. 
Оставете неразбрани от тях. Сега ви 
предстои да преживеете същия срив в об-
щуването, какъвто преживяхте точно 
преди една година. До 22-ри се постарай-
те да бъдете максимално дипломатични и 
търпеливи. Повечето събития през ноем-
ври ще са свързани с общуване и взаимо-
действие с вашите съпрузи, най-близки 
хора и съдружници, но хармонията и раз-
бирателството определено ще отсъстват 
от тези отношения. Ще се чувствате 
постоянно пренебрегнати, неразбрани и из-
олирани. Често ще си изпускате нервите. 
Много от вас ще „прогледнат“ и ще ви-
дят другото лице на партньора си. Точно 
това много ще ви разочарова и обезсърчи. 
Най-много ще ви тежи чувството на за-
висимост от вашия партньор. В много 
случаи ще усещате, че той упражнява кон-
трол върху вас и ограничава свободата ви. 
В най-трудна ситуация ще са онези от 
вас, които работят на едно място с ин-

тимния си партньор или с близък прия-
тел. Искрите, които ще прехвърчат по-
между ви, ще охладят отношенията ви. 

СИЛЕН ДЕН за Телците е 2-ри (то-
гава пълнолунието е в Телец). Вижда-

те реалните резултати от труда си.
ЛЮБОВТА В КРИЗА До 8-и Венера, 
вашата лична управляваща планета, 

е в конфликтния знак Скорпион и раз-
мътва хармонията в личните ви отноше-
ния. Скандали и недоразумения с близкия 
човек ще ви извадят от равновесие. Най-
напрегнати в това отношение ще бъдат 
19-и, 23-ти и 27-и. Внимавайте и с нови-
те запознанства през тези дни, както и 
през целия месец след 8-и – новите връз-
ки, които създадете, се очертава да са 
проблемни.

ДОБРИ ДНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ са 
2-ри, 3-ти, 6-и, 7-и, 11-и и 12-и. Тогава 

постъпвате практично и се чувствате 
стабилни. С наближаване на новолунието в 
Скорпион на 15-и и 16-и започвате обаче да 
се усещате уморени, объркани и огорчени. 
Постарайте се да не задържате лоши ми-
сли и настроения в себе си, защото това 
ще навреди на здравето ви. 

СПАД НА НАПРЕЖЕНИЕТО След 
22-ри трудностите намаляват, но 

пък проблемите ви се пренасят във фи-
нансовата сфера, което отново ще ви на-
товари. Може да се наложи да покривате 
сам сами загубите на ваши бизнес парт-
ньори или да плащате за неразумните раз-
ходи на съпруга/та си. Постарайте се 
поне да не затъвате в дългове. 

НЯКОЙ ВИ ПОСВЕЩАВА В ТАЙ-

НИТЕ СИ През периода от 22-ри до 
30-и може да бъдете посветени в нечии 
тайни. Постарайте се да не ги разпрос-
транявате, само си направете необходи-
мите изводи. Ще намерите отговор на 
въпроси, които отдавна си задавате. Бла-
годарение на засилената ви интуиция ще 
може да се справите с някои от пробле-
мите си и да се отървете с минимални 
материални и морални загуби. На 22-ри и 
23-ти обаче се пазете от неискрени при-
ятели. Опитвайте се да не смесвате лю-
бов, приятелство и бизнес през тези дни. 
Бъдете максимално сдържани и неутрал-
ни. Особено на 23-ти, когато има опас-
ност да си навлечете нечие недоволство 
и завист. Някой ще се опита злонамерено 
да ви попречи. Има риск и да ви оберат 
или излъжат! 

ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РА-

БОТА получавате в неделя на обяд, на 
29-и. На 30-и очаквайте реални резултати 
от работата си и печалби.

Силно нервно 
напрежение
През целия месец планетата, символ на 

агресията и действието, Марс ще се на-

мира в нехармоничния ви знак Лъв и ще 

провокира у вас силно нервно напрежение. 

Ще се наложи непрекъснато да се доказ-

вате пред конкуренцията. Не ви съветвам 

точно сега да водите съдебни дела. Ако 

вече водите, бъдете внимателни. Може 

да се окаже, че виновните сте вие, дори 

в действителност да не е така. Подгот-

вете си железни аргументи и доказател-

ства – особено на 9-и и 10-и. Ако професи-

ята ви е публична или работите в сфера-

та на консултантските услуги, трябва да 

сте готови за всякакви изненади. Възмож-

но е да ви хванат в некомпетентност. 

Ако сте юристи, внимавайте двойно по-

вече! Хубавото на този напрегнат период 

е, че успявате да се ориентирате на кого 

можете да разчитате от обкръжението 

си и с кого да скъсате отношения.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ       

На 2-ри, 3-ти, 6-и,7-и, 11-и и 12-и очак-

вайте добри постижения. 

На 15-и и 16-и (около новолуние в Скор-
пион) сте уязвими, включително и в здра-

вословно отношение. 

На 22-ри и 23-ти се пазете от фалши-

ви приятели. Има риск от финансови за-

губи и заблуди. Намирате отговор на въ-

проси, които отдавна си задавате, благо-

дарение на това, че някой ви посвещава в 

тайните си.

НОВО СЛАДКО УДОВОЛСТВИЕ

Мария Илиева е звездата на KIT KAT SENSES
Певицата е най-големият фен на шоколадовия десерт, 
който съдържа само 165 калории.

Мария Илиева е звездата в рекламния клип на най-новия шокола-
дов десерт на „Нестле“ – България, който беше представен пред жур-
налисти. Във видеото тя хваща такси в края на дълъг и изморителен ден и 
с радост открива, че дамската є чанта крие приятна изненада – KIT KAT 
SENSES, който видимо подобрява настроението є. 
KIT KAT SENSES е продукт, който отговаря напълно на потребителските 
тенденции през последните години, които предполагат търсене на все по-
балансирани храни. Десертът е комбинация от млечен шоколад, лешников 
крем и вафлени корички в 5 елегантни парченца. Със своите едва 165 кало-
рии KIT KAT SENSES е прекрасен начин всеки да се поглези, без да изпитва ни 
най-малко притеснение за фигурата си. 
В цял свят при лансирането на KIT KAT SENSES традиционно участват 

звезди. Във Великобритания, Гер-
мания и Франция това са моми-

четата от известната британска 
женска група Girls Aloud, а в Канада зала-

гат на изгряващата звезда Kreesha Turner, 
която стига челно място в чартовете с 

песента си Bounce with me. България е първа-
та страна в Централна и Източна Европа, в 

която се появява KIT KAT SENSES. За лансирането 
на продукта на родна земя за първи път се използ-
ва клип, който е сниман в България. Звездата в него 
е Мария Илиева, а новата є съвместна песен с аме-
риканския продуцент и DJ Keith Thompson–Truly звучи 
в рекламата. Телевизионният спот е дело на проду-
центска къща MVM International и към него вече има 
интерес и от чужди пазари.

-

звезв зди
мания и

ччетата о
жженска груп

гагат на изгряв
коякоятото стига че
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РАБОТА, РАБОТА И ПАК РАБОТА 
Ако случайно ви остане малко сво-

бодно време, то веднага ще бъде обсебе-
но от колегите ви (те ще искат да об-
щуват с вас след работа). Вкъщи пък ви 
очакват претенциите и изискванията на 
близките, с които живеете. Ще бъдете 
обзети от чувство за дълг към работа-
та и към дома. Не са изключени разоча-
рования и кризи по теми, които са запо-
чнали през предишните месеци. Ако сега 
се сблъскате с недоразумения, недовол-
ства и изисквания от колегите и начал-
ниците към вас, това е знак да седнете 
и да помислите за промяна на стила си 
на работа. Станете по-изпълнителни и 
дисциплинирани, изпипвайте детайлите – 
неща, които в повечето случаи ви убяг-
ват, защото сте устремени към отхвър-
ляне на количества работа. Постарайте 
се да отхвърлите най-важните си анга-
жименти в работата до 22-ри, защото 
след това ставате много разсеяни. Кон-
куренцията също ще ви диша във врата 
и ще ви натоварва допълнително след 
тази дата. Ако успеете навреме да раз-
берете кои са слабите ви места и попра-
вите нещата, получавате шанс за много 
похвали и дори за повишение там, къде-
то работите. 

ПРОМЕНЕТЕ ПОДХОДА КЪМ ПРО-

БЛЕМИТЕ В момента, в който го 
направите, ще получите силен прилив на 
сили за справяне с трудностите. Това 
може да се окаже отличен период за при-
ключване на дейности, започнати преди 
доста време. Въведете ред в живота си 
и ще постигнете завидно професионално 
удовлетворение. 

НАПРЕЖЕНИЕ Започвате месеца 
угрижени, но на 4-ти, 5-и и 6-и вече 

сте в стихията си и довършвате няколко 
неща едновременно. Още на 6-и на обяд е 
добре да се концентрирате върху домаш-
ните си задължения – грижи за деца, въз-
растни хора и домашни любимци. Всички 
те ще очакват вашата любов и внимание. 
За да се почувствате добре, редно е да 
им обърнете внимание. Тогава изведнъж 
като с магическа пръчка ще се освободи-
те от напрежението и ще се справите 
по-лесно със задълженията си на работа. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ И ГРИЖИ ще се 
появят вечерта на 10-и. На 11-и и 12-и 

ще имате усещането, че целият свят се 
е стоварил на плещите ви. Много е веро-
ятно да „изплува“ забравена и несвършена 
работа или пък в обкръжението ви да се 
появят дребнави и завистливи хора. Най-
важното е да не се поддадавате на тех-
ните провокации. На 13-и и 14-и ситуация-
та коренно се променя за вас. Намирате 
преките пътища към решаване на пробле-
мите и заплетените казуси. Намирате и 
общ език с всички. Успявате да внесете 
хармония и баланс в общуването с вашите 
колеги. Микроклиматът става поносим. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 

Това ще трябва да правите от 1-ви 
до 22-ри. Има вероятност, ако не за сво-
ето, да се погрижите за здравето на ваш 
близък. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ В ОБЩУ-

ВАНЕТО след 16-и. Тогава вашата 
управляваща планета Меркурий навлиза в 
нехармоничния ви знак Стрелец и са въз-
можни недоразумения при обмяна на ин-
формация. Всичко ще става с повече 
усилия и загуба на време и нерви. Опи-
тайте се да приключите с подписването 
на договори, покупко-продажбите на имо-
ти и пътуванията през периода от 1-ви 
до 16-и. 

ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ След като 
Слънцето навлезе в Стрелец след 

22-ри, обърнете внимание на любимия 
човек. Цяло чудо ще е, ако успеете да 
му угодите! На 22-ри, 23-ти и 24-ти все 
още успявате да се съобразявате с из-
искванията на половинката си (а те на 
всичкото отгоре ще бъдат напълно ос-
нователни!). Внимавайте обаче да не 
попаднете в капана на обидите и разо-
чарованията на 25-и и 26-и. През тези 
дни и здравето ви е лабилно. Много 
сте нервни. Не стойте в непроветрени 
помещения. 

Londa 66 – дълготрайната гаранция!
Londa гарантира до 6 седмици дълготраен и сияещ цвят на косата.  

Ако след 6 седмици не сте доволни от своя цвят, Londa ще ви върне парите 6 пъти! 
Никой не може да изтрие от живота неприятните моменти, когато се погледне в огледалото и за-
бележи появата на бели коси. Иска ни се времето да не променя косата ни. Иска ни се тя завинаги да 
остане млада. 
Времето не може да бъде спряно, но Londa има решение за удължаване на живота на цвета на вашата 
коса: наситен цвят в продължение на цели 6 седмици. Гарантирано! В допълнение Londa обещава, че 
ако не сте доволни от боята, получавате парите си обратно – 6 пъти! 
Сега можете да се насладите на 6 седмици, изпълнени с цвят, без да се притеснявате, че белите коси 
ще се покажат в корена само дни след като сте боядисали косата си и ще издадат възрастта ви. 
Изберете гаранцията Londa – 6 седмици наситен цвят. Лесно е да се наслаждавате на красотата си, 
когато имате доверен съюзник! Препоръчителна цена: 4,25 лв.

Сериозни промени 
в начина на живот
Ще изпитате силно желание да се прос-

тите с досегашния си ритъм на живот, 

който видимо ви изтощава и изнервя. Ще 

въведете големи промени. Много от вас 

ще започнат диета. Други ще се откажат 

от тютюнопушенето или поне ще напра-

вят мотивиран опит. За да имате успех в 

отказването на цигарите, заявете ваше-

то желание на 16-и. Тогава новолунието е 

в Скорпион – отличен момент да пожела-

ете да се отървете завинаги от вреден 

навик, независимо какъв (късно лягане на-

пример, преяждане или прекаляване с цига-

ри и алкохол).

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ   

На 4-ти, 5-и, 13-и, 14-и, 22-ри, 23-ти и 
24-ти сте в отлична форма! 

На 6-и и 7-и обърнете повече внимание 

на дома и близките си.

От 1-ви до 16-и периодът е успешен за 

пътувания, сключване на договори и тър-

говия.

От 1-ви до 22-ри задължително се по-

грижете за здравето си.

ПО-ИЗДРЪЖЛИВ ЦВЯТ НА КОСАТА
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 НОВА ЛЮБОВ И НОВИ ПРИЯТЕЛИ 

Морето на любовта наистина ви е 
до колене. Очакват ви нови запознанства, 
романтични срещи, влюбвания или пък за-
дълбочаване на досегашните ви интимни 
отношения. Настроени сте творчески и 
романтично. Интуицията ви е много изо-
стрена. Доверявайте се спокойно на пред-
чувствията си. Не се насилвайте да се за-
нимавате с неща, които не са ви по сър-
це, защото накрая резултатът ще е пла-
чевен. 

 В ДОБРА ФОРМА СТЕ от 1-ви до 22-
ри, когато Слънцето се намира в 

страстния и волеви Скорпион. Тогава сте 
пълни с енергия и творчески порив. Най-
сетне ще усетите онази свобода на духа, 
за която отдавна мечтаете. Успявате да 
представите на другите своята уникал-
ност. Месецът ще е успешен за всички 
Раци с творчески професии. Сега е време-
то за презентации, конкурси, изпити и ре-
клама. Заниманията със състезателен или 
хазартен дух много ще ви привличат през 
ноември. Ще имате успех в изяви, които 
ще изискват от вас да проявите смелост 
и да поемете риск. 

 НЕРВНО НАЧАЛО На 1-ви започва-
те месеца малко изнервени – нямате 

свободата да се занимавате с каквото 
желаете през почивния ден и това ви 
дразни. Но още на 2-ри и 3-ти ще си про-
личи колко благоприятен е ноември за 
вас. Очаквайте поводи за радост от 
приятелите си. Ще успеете да завърши-
те един съвместен проект и дори да 
планирате нов. 

 ПРИЛИВ НА ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
Използвайте го и действайте смело. 

Дните ви за самореклама, важни контак-
ти и демонстрация на уменията ви са 
6-и, 7-и, 8-и и 9-и. Това са и дни за забавле-
ния и спорт и нови запознанства. Не се 
ограничавайте в старата си среда. Дошло 
е време да се забавлявате и да си доста-
вяте радост. 

 БЪДЕТЕ ПО-СДЪРЖАНИ на 12-и, 13-
и, 20-и и 21-ви, тогава трябва да сте 

малко по-предпазливи и не стартирайте 
нищо ново. 

 ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА се 
очертават през периода 1–22 ноември. 

Обърнете им внимание, защото те се 
нуждаят от вашата обич, внимание и 
опора. 

 ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ЛЮБОВНИ 

ЗАЛИТАНИЯ в самото начало на ме-
сеца, защото до 8 ноември планетата на 
любовта и хармонията Венера се намира 
в нехармоничния ви знак Везни и ще ви 
подтиква към неблагоприятни за вас връз-
ки. След 8-и ставате много страстни, 
любвеобилни и настроени авантюристично 
в личните отношения. 

 СЛЪНЦЕТО НАВЛИЗА В СТРЕЛЕЦ 
след 22-ри и безгрижното ви любов-

но настроение се замества от умора и 
отпадналост. Някои от вас ще имат 
нужда от профилактични процедури. 
Обърнете внимание на своето здраве. 
Пийте повече натурални сокове, витами-

ни. Концентрирайте се върху ежедневни-
те си задължения, като се опитате да 
пренесете авантюристичния дух от пре-
дходните дни в скучното си ежедневие 
сега. 

 ДАВАТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ 

СИ на 25-и и 26-и. Правите жест към 
колега или близък и той го оценява много 
високо. Някои ще се втурнат да подобря-
ват условията си на труд, а други – да 
сменят работата си. Подобни бунтарски 
настроения е най-вероятно да ви обземат 
на 27-и и 28-и, когато началници и служеб-
ни обстоятелства ще ви притиснат до 
стената. Съветът ми е да не реагирате 
много бурно и да не давате израз на не-
доволството си. Много е възможно то да 
е неоснователно. 

 СПАЗВАЙТЕ ДИСЦИПЛИНАТА! 

Спазвайте и йерархията на работно-

то място. Не престъпвайте и закона. 
Тези съвети ще важат за вас през следва-
щите 2 години и половина. Планетата на 
дисциплината и ограниченията Сатурн на-
влезе в знака Везни в края на октомври. 
Тя ще стои там дълго време и ще ви съз-
дава напрежение. На 29-и и 30-и обаче недо-
разуменията и напреженията в работата 
се уталожват. Дните са подходящи да по-
ложите грижи за дома и за здравето си. 

ВИНО И СПА

Нови обожатели
През периода от 8-и до 22-ри очаквайте 

предложения за брак, както и лесни зача-

тия. Най-любовните ви дни през ноември 

са дните около новолунието в Скорпион – 

15-и и 16-и. Точно тогава ще имате шан-

са да създадете силни и откровени отно-

шения. Изтъкани сте от емоция и интуи-

ция. Каквото и решение да вземете през 

тези два дни в любовта, ще бъде правилно 

и плодоносно.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ    

6, 7, 8, 9, 15, 16, 25 и 26 ноември са сил-

ните ви дни през месеца. 

След 8-и получавате шанс да преживее-

те нова любов или да завържете ново при-

ятелство.

На 27-и и 28-и ви съветвам да спазва-

те дисциплината и йерархията на работ-

ното си място. Не влизайте в конфликти 

с никого.

12-и, 13-и, 20-и и 21-ви не са най-силните 

ви дни. Бъдете по-сдържани.

TODOROFF ОСВЕТИ НОВАТА РЕКОЛТА

В края на септември винарска изба TODOROFF събра мно-
го гости, приятели на виното и партньори във Вино и спа 
хотел TODOROFF.
Лично семейство Тодорови посрещна гостите си с хляб и 
мед. Празника уважиха много гости от България, както и 
гости от Япония, Германия и Австрия. Ансамбъл „Накит“ 
от Пловдив и ансамбълът на брестовишките баби се по-
грижиха за създаването на автентичната атмосфера по 
събирането на реколтата и мачкането на гроздето. Бяха 
дегустирани новите вина на TODOROFF 4 Friends и Sanus 
Per Vini. Празникът, освен с вино, беше запомнен и с много-
то брестовишки кулинарни специалитети, приготвени 
от майстор-готвачите на Вино и СПА хотел TODOROFF.
Винарска изба TODOROFF е специализирана в производ-

ството на лимитирани партиди висококачествени вина. 
Вината TODOROFF са едни от най-награждаваните бъл-
гарски вина на международни конкурси. През последните 
три години в новите лозови масиви на избата са инвес-
тирани около 1 500 000 лв. Избата притежава 520 дка нови 
лозови масиви. През тази година са подновени още 180 дка 
от старите лозя, а до 2011 г. лозовите насаждения на из-
бата ще достигнат общо 1000 дка.
Гостите празнуваха навсякъде и във Wine&Spa Hotel 
TODOROFF, предлагащ атрактивни решения за свободно-
то време с възможност за бизнес, винен и спа туризъм. 
В сградата на хотела е подредена и експозиция от част-
ната художествена галерия TODOROFF, която се обога-
тява всяка година с творби от Националния конкурс „Га-
лерия TODOROFF“ на тема „Философията на виното и 
живота“. 
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 НАПРЕЖЕНИЕ И КОНФЛИКТИ По-
голямата част от месеца е напрегна-

та и заредена с конфликтност за Лъвове-
те. През целия месец Марс се намира във 
вашия знак и ви прави импулсивни и хипе-
рактивни. Но не всички Лъвове ще успеят 
градивно да използват тази енергия. Ще 
имате желание за конструктивно и съзи-
дателно действие, но често обстоятел-
ствата ще ви пречат да осъществите на-
меренията си. Някои събития ще ви на-
прегнат много и ще ви направят суперне-
доволни. Повечето от вас ще имат усе-
щането за трудна реализация и неудовлет-
вореност от постигнатото. Постарайте 
се да филтрирате своята раздразнител-
ност пред близките си и много внимавай-
те какво казвате пред тях. 

ИЗБУХЛИВИ И ПРИДИРЧИВИ СТЕ 

до 16-и, когато Меркурий се намира в 
нехармоничния ви знак Скорпион. Трудно 
ще водите разговори и преговори. Пъту-
ванията ви няма да са успешни, отложете 
важните командировки за след тази 
дата. 

КЪСМЕТ В ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕ-

НИЯ обаче ще имате до 8-и. Поста-
райте се дотогава да сте затвърдили по-
зициите си поне в любовта. Но след 8-и и 
Венера минава в знака Скорпион, което за 

вас означава криза в интимните отноше-
ния. Запомнете следните дати: 19-и, 23-
ти и 27-и, когато има голяма опасност от 
разрив на отношенията с интимния ви 
партньор. Това е истински тест за чув-
ствата ви. Каквото се разруши тогава, 
след това няма да може да се поправи. Но 
поне ще сте наясно на какво може да раз-
читате в любовта и на какво – не. 

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ До 
22-ри и Слънцето е в Скорпион, ко-

ето ще направи отношенията ви с ше-
фовете доста трудни. С конкуренцията 
също ще си имате проблеми. Грижете се 
повече за здравето си. Имунитетът ви 
е понижен. Около 10-и следете кръвното 
си налягане. На 15-и здравето ви също е 
уязвимо – пазете се от бактериални ин-
фекции и алергии (както от храна, така 
и от лекарства). Не предприемайте са-
молечение. 

ДОМЪТ И РОДНИНИТЕ ще занима-
ват мислите ви през ноември. Обмис-

ляте ремонт и заздравяване на връзките 
с близките ви. Само дето периодът не е 
особено благоприятен да си изяснявате 
отношенията с роднини, защото вместо 

сближаване може да се получат сериозни 
конфликти. Старайте се да спазвате до-
брия тон в отношенията си с тях от 
1-ви до 16-и. Внимавайте, защото през 
този период езикът ви е много отровен и 
арогантен. 

НАЙ-ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ през месеца 
са 16-и и 17-и. Тогава оставате без 

подкрепа и разбиране. Някой оттегля про-
текциите си и ви оставя сами да се спра-
вяте. Чувствате се самотни и много 
уморени. Съветвам ви да не се товарите 
с нищо през тези два дни. Пазете си  гър-
ба от нападения на нелоялни приятели. 

БЪРЗО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ на 
17-и и 18-и – поправяте „щетите“ и 

си връщате равновесието. Върви ви в ра-
ботата и най-вече в контактите с чуж-
денци. Все още обаче се чувствате дис-
комфортно. На 22-ри и 23-ти е добре да 
се опитате да възстановите някои пора-
зклатени приятелски връзки. Предстоят 
ви разговори за изясняване на отношения-
та с приятели.

ЧУВСТВИТЕЛНА ПРОМЯНА на це-
лия фон от напрежение в дома и в 

работата ще почувствате след 23-ти. 
Много от дразнителите изчезват от жи-
вота ви и фокусът на звездите се из-
мества към приятните неща от живота. 
През следващите дни решително се отърс-
вате от напрежението и чувство си на 
недоволство. Започвате да гледате на све-
та по-жизнерадостно. Идват ви чудесни 
идеи, особено ако сте човек на изкуство-
то. Навлизате в хубав творчески период. 
С лекота печелите конкурси и взимате 
изпити, както впрочем и „изпитите на 
живота“. Подходящите дни за публични 
изяви са 27-и и 28-и. На 29-и непременно 
пътувайте, сменете обстановката. 

Тест за вашата 
издръжливост
ще бъде пълнолунието в Телец на 2-ри. Оч-

аквайте напрежение в работата, неудо-

влетворителни резултати и заплащане. 

Не ви съветвам да влизате в спорове и да 

отправяте обидни думи към колегите. До-

бре е на този ден да не подписвате никак-

ви документи, нито да пътувате. Труден 

ден за вас е също и 3-ти. Има вероятност 

да се разочаровате от нещо, което дълго 

време ще ви държи под напрежение. През 

тези два дни не правете големи харчове, 

възможни са финансови загуби.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ   

На 2-ри и 3-ти очаквайте напрежения в 

работата и финансови загуби.

На 19-и, 23-ти и 27-и ще ви изненадат 

неприятно напрежения и разочарования в 

любовта.

След 23-ти навлизате в благоприятен 

период.

На 27-и и 28-и има шанс да осъществи-

те нови полезни контакти. 

ПО-ЕФЕКТИВНА БОРБА С ПЕТНАТА

НАЙ-ДОБРО ИЗПИРАНЕ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА С PERSIL

За да премахнете петната от дрехите, обикновено е нужно да перете на по-висока темпе-
ратура – до 60 °C. С новата формула на Persil Gold Plus Cold Active упорити петна като червило, 
грим, моторно масло или сос болонезе могат да бъдат премахнати при 30 °C. 
Уникалната система за премахване на петна започва да действа в самото начало на перилния 
цикъл, докато водата е все още студена. Persil Gold Plus Cold Active е изключително ефективен 
при ниска температура и изпира 39 различни петна по-добре от всеки друг висококачествен 
перилен препарат при 30 °C. 
С Persil Gold Plus Cold Active освен перфектна чистота, която можете да видите, усетите и по-
миришете, ще спестите пари от електроенергия, с които можете да си купите Persil за 8 ме-
сеца. 
Persil Gold Plus Cold Active се предлага както във варианти за бяло пране, така и във варианти за 
цветно пране, които запазват цветовете на дрехите ви и след многократно изпиране. 
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ТРУДНОТО ОТМИНА! Започвате ме-
сеца с невероятно чувство на лекота. 

Поне една тежест или постоянен ангажи-
мент са отпаднали завинаги от живота ви 
и сега сте като новородени. Имате голямо 
основание за радост и ентусиазъм, защото 
се отървахте от строгото присъствие на 
планетата Сатурн, господарка на кармата, 
дисциплината и житейските уроци. Вие 
достатъчно добре и героично се справихте 
до този момент, дойде време да си вземе-
те с лекота въздух и да продължите на-
пред. С учудване и благодарност ще забеле-
жите, че всъщност почти веднага ще се 
възползвате от придобитият през послед-
ните 2 години и половина опит, когато 
Сатурн ви възпитаваше в търпение и по-
стоянство. Сега тези качества ще се ока-
жат скъпоценни и много полезни в пътя ви 
занапред. Не съжалявайте за нищо трудно, 
което сте преживели в последно време, 
всичко има своят смисъл. Сега се развива-
те в нови области на живота и имате 
възможност да го живеете по начин, кой-
то най-много ви харесва. 

НОВИ ГРАДИВНИ КОНТАКТИ И 

ПРИЯТЕЛСТВА Вниманието ви ще е 
фокусирано върху общуването, осъществя-
ването на нови, много градивни контакти 

и приятелства. Сега сте в началото на 
създаването на своя нов свят. Насочете се 
към ново познание, ново обучение, обогате-
те уменията си. Гледайте на настъпващия 
период като на важно пробуждане, но сега 
вече без ограниченията, дисциплината и на 
моменти дори непреодолимата психологиче-
ска тежест, които Сатурн ви налагаше. 
Добре е да осъзнаете точно този момент 
и да не губите тези ценни за вас месеци 
през 2009 г. – ноември и декември. Напра-
веното от вас през тези два месеца ще 
предопредели дълъг период напред в бъдеще-
то ви. Сега „падат“ трудностите и огра-
ниченията, които са ви спъвали да прояви-
те истинските си качества и да тръгнете 
във вярната посока. 

СТАБИЛНИ УСПЕХИ На 2-ри и 3-ти 
постигате първите стабилни успехи. 

За някои това направо са си сериозни по-
беди! Получавате и адекватно заплащане. 
Други от вас сега полагат основата на 
нова дейност или обучение, което ще ги 

научи как да печелят пари в бъдеще. 
БЪДЕТЕ МНОГО КОНЦЕНТРИРАНИ 

На 4-ти и 5-и се постарайте да се 
концентрирате само върху вашите пробле-
ми. Не си губете времето с проблемите 
на другите и с маловажни неща. За вас 
концентрацията е много важна сега. 

ЛЮБОВ С навлизането на Венера в 
Скорпион на 8-и за вас се задава нова 

любов, която ще ви стимулира още пове-
че да продължите с трансформацията си. 
Не прибързвайте обаче. Ще бъде голяма 
грешка, ако се втурнете без оглед на по-
следствията да създавате сериозна връзка. 
С вече съществуващите връзки също бъ-
дете много внимателни, защото ставате 
излишно взискателни и придирчиви към 
партньора си. 

ШАНС ЗА НАПРЕДЪК На 10-и и 11-
и, когато Луната е в Дева, до вас 

стига важна информация, която ви помага 
да напреднете в кариерата. На 12-и също 
сте в добра позиция, но тогава трябва да 
сте по-предпазливи, за да не се заблудите 
за нещо. Проверявайте информацията, ко-
ято стига до вас, поне по два пъти. 

ПОЛОЖИЛИ СТЕ ОСНОВИТЕ НА 

НЕЩО НОВО на 15-и и 16-и. След 
тези два дни в известен смисъл вече няма 
да сте същият човек, нещо безвъзвратно 
ще се е променило, и то за добро, в жи-
вота ви. 

ПОДПИСВАТЕ ВАЖНИ ДОКУМЕН-

ТИ на 17-и, макар че денят е труден 
за всички Деви. 

ДАЙТЕ СИ МАЛКО ПОЧИВКА на 
18-и, за да може да атакувате успеш-

но на 20-и и 21-ви. Тогава Девите ще имат 
много късмет и ще успяват във всичко, с 
което се захванат. 

УМОРЕНИ СТЕ След 22-ри започвате 
да чувствате умора и раздразнител-

ност, част от ентусиазма ви изчезва. На-
малете темпото до края на месеца.

„Оперативка“ 
със себе си
На 1 ноември (неделя) ви съветвам да 

проведете нещо като оперативка със 

себе си: направете анализ докъде сте 

стигнали. През ноември ви очакват мно-

го пътувания – и истински, и духовни. До-

бре си помислете в каква точно посока 

искате да се движите. Всяко ново обуче-

ние,  започнато през този период, ще бъде 

наистина благодатно за вас и ще ви изва-

ди от труден период на съмнения и безпъ-

тица. Самите вие ще усетите голямо же-

лание за натрупване на знания. Сега ще се 

обучавате лесно и ефективно. С лекота 

ще взимате изпити. Нови хора навлизат в 

живота ви. С тях се очертава да общува-

те и работите дълго време напред. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ    

На 2-ри и 3-ти получавате пари и въз-

можности да печелите и в бъдеще.

10-и, 11-и, 15-и и 16-и са много силни дни 

за стартиране на нещо ново и много ва-

жно за вас.

След 22-ри намалете темпото. Ентуси-

азмът ви се е изпарил.

На 25-и и 26-и обърнете специално вни-

мание на здравето си. 
29-и и 30-и ви носят подаръци и добро 

настроение.

ПОХВАЛНА ИНИЦИАТИВА

ВРЪЩАТ ДЕЦАТА КЪМ СПОРТА 

Ново баскетболно и волейболно игрище „Грипс аре-
на Раковски“, разположено на открито на площ от 
1900 кв. м, бе открито в град Раковски, на 20 км от 
гр. Пловдив. Амбициозният проект е реализиран от 
бизнесмените Йонко и Любомир Земярски и е моти-
виран от два болезнени обществени проблема – сил-
ното влияние на бързоразвиващите се технологии 
и затлъстяването на все по-голям процент подра-
стващи. Целта на бизнесмените е да се събуди ин-
тересът на децата към спорта. Първите, които ще 
тренират в базата, ще са децата от Центъра за 
обществено подпомагане в град Раковски. 
Водещ на събитието беше Любо Ганев, а програма-
та по откриването включваше шоу демонстра-

ция на баскетболния отбор на „Лукойл Академик“ и 
томбола с предметни награди, а за доброто настро-
ение на гостите пя Дичо.  
Сред гостите бяха изпълнителният директор на 
„Лукойл Академик“ Сашо Везенков, кметът на град 
Раковски Иван Антонов, пловдивските районни кме-
тове Здравко Димитров и Александър Колев, зам.-
кметът на град Пловдив Георги Тютюков. Специал-
но за да уважи инициативата бе пристигнал и зам.-
министърът на младежта и спорта Иван Ценов. 
„За мен развитието на спорта в една държава би 
трябвало да се определя не по броя на олимпийските 
титли, а по броя на подобни площадки. Много рядко 
в днешно време бизнесът отделя средства за подоб-
ни проекти със социална насоченост“ – сподели зам.-
министър на младежта и спорта Иван Ценов.
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ПОЕМАТЕ ЩАФЕТАТА „КАРМА“ 

ОТ ДЕВИТЕ Още през септември ви 
предупредих от 29 октомври да очаквате 
сериозни житейски промени. На 29-и Са-
турн навлиза във вашия знак и ще преби-
вава там от 29.10.2009 г. до 7.04.2010, 
след това от 21.07.2010 г. до 5.10.2012 г. 
След тази дата за съдбовни промени в 
живота да се готвят Скорпионите, защо-
то Сатурн ще се премести в техния 
знак.
Целият опит, придобит под знака на 
тази планета, става бавно и продължи-
телно. На всеки 29 години Сатурн се за-
връща в даден зодиакален знак и престо-
ява там около две години и половина, за 
да ни научи на дисципина. Точно преди 
толкова време той отново е бил във ва-
шия знак от 22 септември 1980 г. до 30 
ноември 1982 г., след което се завръща 
там за още малко от 7 май 1983 г. до 25 
август 1983 г. Ако сте били вече родени 
през това време, спомнете си какви точ-
но събития сте преживели през тези пе-
риоди. Ако тогава сте били добри негови 
„ученици“, сега при завръщането си той 
ще бъде по-благосклонен, но ако навреме-

то не сте се справили, сега е възможно 
отново да преживеете подобни събития, 
от които да почерпите опит. Погледне-
те на тази планета като на принца жаба 
от приказките. Ако целунете жабата, ще 
развалите магията. Ако приемете труд-
ностите и изпитанията спокойно и без 
страх, ще се преродите и ще придобиете 
нови сили. Сатурн ще ви покаже грешки-
те и трудностите и ще ви принуди да 
се справите с тях. Това е планетата на 
отговорността  и на мъчителните поу-
ки. Тя ни учи на разбиране и търпение, 
учи ни да се изправяме лице в лице с про-
блемите си и да ги решаваме. Това ще е 
един силен период на вътрешно пречист-
ване и закаляване, който в бъдеще ще ви 

е особено полезен.
В ПЛЕН НА ЛЮБОВТА До 8-и ваша-
та лична управляваща планета Вене-

ра се намира в знака на своето управле-
ние и „царство“ Везни и ще ви подкрепя 
и закриля безрезервно. Има тенденция 
много Везни да попаднат в плен на любо-
вта през периода от 1-ви до 8-и. Възмож-
но е да се влюбите много сериозно и да 
се обвържете за дълго време с някого. Съ-
жителство, брак и зачатия също не са 
изключени. Ако до този момент сте се 
колебали в избора си на партньор, сега ще 
вземете окончателно решение, дали това 
е вашият човек, или не. Един от най-ро-
мантичните ви периоди за годината е от 

2 до 5 ноември. Тогава ще ви върви не 
само в любовта. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ С НАЧАЛ-

НИЦИ И РАБОТОДАТЕЛИ На 15-и и 
16-и внимавайте как разговаряте с шефо-
вете си. Има голяма вероятност доста 
Везни да решат да сменят работата си 
точно през този период. Препоръката ми 
е да не избързвате да напускате старото 
място, преди да сте се обезпечили с на-
мерена нова работа. Внимавайте и не зат-
ръшвайте веднага вратите след себе си.

РАЗОЧАРОВАНИЯ В ЛЮБОВТА оч-
аквайте на 19-и и 20-и. Не прибързвай-

те в личните отношения и по-внимателно 
с ревността. Ако ревнувате силно, това 
нямо да ви донесе нищо добро. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА ОБЩУ-

ВАНЕ са 13-и и 14-и. Тогава ще осъ-
ществите важни контакт Успявате да 
намерите подход към всички наоколо. 

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА очаквайте на 
23-ти, когато доста неща в живота 

ви ще се решат от само себе си.  

Пестете 
жизнената си енергия
И пазете здравето си. Дори и да сте на-

пълно здрави, може да се почувствате от-

паднали и без никакъв ентусиазъм. Това 

е нормална реакция след първата „сре-

ща“ със Сатурн във Везни. Дните, в които 

най-вероятно ще сте без никаква енергия, 

ще са 1, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 ноември. Съ-

ветвам ви да се грижите добре за себе си 

тогава. Не се товарете с много работа и 

не прибързвайте. Всичко ще се нареди до-

бре с времето. Не допускайте някои ваши 

здравословни неразположения да станат 

хронични – това е едно от лошите влия-

ния на Сатурн (Хронос). Предупреждение-

то важи за целия период от време на пре-

биваване на планетата във Везни. Навре-

ме обърнете внимание на всички съмни-

телни симптоми, колкото и дребни да из-

глеждат на пръв поглед. Везните управля-

ват бъбреците и цялата пикочно-полова 

система, областта на кръста, кожата и 

щитовидната жлеза. Пазете особено вни-

мателно тези органи и системи.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 На 1-ви, 13-и, 14-и, 20-и, 21-ви, 27-и и 
28-и си пазете здравето. Поглезете се. 

 От 1-ви до 8-и ви върви в любовта. Най-

романтичният ви период всъщност е от 

1-ви до 5-и, когато ще ви върви не само в 

любовта...

 На 15-и и 16-и се замисляте за смяна 

на работата. Препоръката ми е да не из-

бързвате да напускате старата си рабо-

та, преди да сте си намерили нова.

 На 19-и и 20-и ви очакват разочарования 

в любовта.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“
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„НИТО ЕВА, НИТО АДАМ“

„Нито Ева, нито Адам“ е осемнадесетият роман на белгийската 
писателка Амели Нотомб, която казва за себе си, че ако не пише, 
става опасна. Нотомб публикува от 1992 г. насам всяка година през 
септември и неизменно заема едно от първите места по продажби 
на френския книжен пазар.
Написан леко, с приятен хумор, с обич към Япония и неизменно изум-
ление от порядките є, този роман съществено се различава от ос-
таналите – в него авторката не тръгва от предпоставката „как-

во би станало, ако“, а разказва една съвсем истинска история. Или която би могла да 
е съвсем истинска – най-доброто доказателство за майсторството на писателя.
Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“, www.colibri.bg
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ТОВА Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ! Успявате 
с лекота да се справите с трудно-

стите. Угнетението отстъпва място на 
оптимизма и вече кроите сериозни плано-
ве за бъдещето. Слънцето е във вашия 
знак и ви зарежда с енергичност. Колкото 
по-бързо се отървете от проблемите в 
миналото, толкова по-бързо ще осъщест-
вите желанията си и ще се стабилизира-
те. Ще можете да се похвалите с добро 
самочувствие, желание за действие и с 
удовлетворение от себе си (нещо, което 
напоследък рядко ви се случваше). Ще има-
те усещането, че сте се събудили от про-
дължителен сън. 

НЕУСТОИМО ЧАРОВНИ СТЕ За же-
ните периодът от 1-ви до 22-ри ще е 

много благоприятен да сменят изцяло своя 
външен вид и начин на поведение. Излъчва-
нето ви е много обаятелно и с лекота 
привличате хората от противоположния 
пол. Това е така, защото Венера е във ва-
шия знак от 8-и. 

ХАРМОНИЧНИ ДНИ за вас са 6-и и 
7-и, когато интуицията ви е много 

силна. Създавате уют около себе си. На 
тези дни непременно обърнете внимание 

на семейството си, на любимия човек, на 
родителите и децата си. 

ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ То настъпва 
след 8-и. Периодът е благоприятен за 

запознанства, както и за укрепване на 
досагашните ви интимни връзки. Страст-
ни и съблазняващи сте и можете без уси-
лия да завъртите нечия глава. Най-магне-
тични сте на 9-и, когато с лекота ви се 
удава да манипулирате другите с излъчва-
нето си. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ ВАЖНА РАБОТА 

На пълнолуние на 2-ри ще отхвърлите 
поне една важна задача. Само дето финан-
сово ще се чувствате зле. В случай че во-
дите преговори, сключвате сделки и дого-
вори, има голяма опасност вие да сте гу-
бещата страна. Въздържайте се от вся-
какви харчове на 2-ри и 3-ти – не си купу-

вайте дори и безобидни на пръв поглед 
неща, защото после ще се окаже, че не ви 
харесват и няма да ви вършат работа. 

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ОБУ-

ЧЕНИЕ От 1-ви до 16-и Меркурий е в 
Скорпион – периодът е отличен за усвоя-
ване на нови знания, пътувания, сключване 
на сделки и за търговия. На 15-и в ника-
къв случай не приспивайте вниманието си. 
Бъдете дисциплинирани и концентрирани. 
Някой ще се опита да ви заблуди. 

ТОВА Е ВАШИЯТ ДЕН! На 16-и е но-
волунието в Скорпион. Пожелайте си 

нещо, което отдавна не се осмелявате да 
си пожелаете. Сега е моментът да поста-
вите начало на нещо ново – дори на нов 
начин на поведение. Скорпионите могат да 
вършат чудеса със силата на мисълта си! 
Поне за половин час се концентрирайте и 
направете план за бъдещето. Действайте 
смело, без съмнения и задръжки.

СИЛЕН ПЕРИОД се очертава за вас 
от 17-и до 21-ви. Намислените на но-

волуние желания започват да се сбъдват. 
На 19-и не се дръжте грубо с любимите 
хора и не им изневерявайте, защото ще ви 
хванат. 

ТРУДНИ ДНИ са 22-ри, 23-ти и 24-
ти, но особено 23-ти, когато ще се 

сблъскате с недобронамереността на при-
ятелите си. Работата в колектив няма да 
ви спори. Възможно е да превишите пра-
вомощията си. 

ДНИТЕ ЗА ПОЧИВКА са 25-и и 26-и. 
Това са дни на разбирателство, със-

традание и взаимопомощ. 
НАПРЕГНАТ КРАЙ НА МЕСЕЦА На 
29-и бъдете сериозни и свършете 

всичко, което сте планирали. На 30-и ше-
фовете и любимите ви хора ще ви затру-
пат с изисквания и капризи.

Обзема ви желание 
да рискувате
Ставате по-спонтанни и имате жела-

ние да рискувате. Вашите приближени ще 

трябва много да внимават с вас, защото 

през целия месец вашата втора по зна-

чение и сила управляваща планета Марс 

(първата ви е Плутон) се намира в нехар-

моничния ви знак Лъв и вие сте като не-

управляем ядрен реактор на моменти – 

прекалено енергични, но и агресивни. Това 

разположение на планетата ще ви по-

стави и в конкурентна среда, в която ще 

трябва да отстоявате своите позиции. 

През този месец често ще командвате 

другите, но пък и доста често това ще е 

супер наложително, особено ако сте на ръ-

ководна длъжност или глава на семейство. 

Дните, когато трябва да бъдете по-твър-

ди в общуването с другите, са 2-ри и 

3-ти, 8-и и 15-и.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ  

 На 2-ри и 3-ти не си разрешавайте голе-

ми харчове. 

 Новолунието в Скорпион на 16-и е най-

силният момент за вас през този месец. 

Задължително си направете планове за 

бъдещето на тази дата.

 От 22-ри до 24-ти няма да имате реа-

листична преценка за живота. Очаквайте 

проблеми от приятели.

 Периодът от 1-ви до 22-ри е много под-

ходящ за жените Скорпиони да сменят из-

цяло своя имидж и начин на поведение.

НОВО СРЕЩУ КОСОПАДА

NEOPTIDE ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ

За да ви насърчат в борбата срещу косопада, дерматологични лаборатории DUCRAY разработиха пълна програма, съ-
четаваща третирането на косопада с основни и допълващи козметични продукти. Тяхната ефикасност е доказана с 
клинични проучвания, извършени под дерматологичен контрол преди, по време и в края на третирането. 
При жените косата оредява прогресивно, като започва от горната част на скалпа, пощадявайки фронталната линия. 
Хроничната алопеция се разпространява постепенно, което води до намаляване на гъстотата на косата. 
Лосионът против косопад Neoptide действа директно върху космения фоликул, като стимулира анагенната фаза 
(фазата на растеж на косата). Концентрацията на тетрапептид (аминокиселини) благоприятства клетъчния ме-
таболизъм и удължава анагенната фаза. Активирането на микроциркулацията на скалпа осигурява необходими-
те енергийни елементи за по-бързия растеж на косата. Хроничният косопад значително намалява. Комбинацията 
с допълващи активни съставки (Neoscurine, Nicotinamide, GP4G) активира клетъчния метаболизъм, действайки като 
енергиен активатор. 
В резултат растежът на здравата коса е стимулиран, косопадът – значително намален, а косата – видимо сгъстена. 
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САМОВГЛЪБЕНИ СТЕ В известен 
смисъл дори ще зациклите върху 

това да се занимавате със себе си. На-
строени сте анализаторски и преценява-
що. Има опасност дори да изпаднете в 
депресия. Този период ще продължи доста 
дълго – от 1-ви до 22-ри.  След това Слън-
цето навлиза в Стрелец и ви стимулира 
за действие. Дотогава няма да сте много 
енергични и работоспособни. Често ще се 
налага да се самостимулирате за делова 

работа. Периодът обаче е подходящ да 
довършите започнатото през предходни-
те месеци. Наблюдава се спад на актив-
ността ви, но пък за сметка на това ин-
туицията ви е доста надеждна. Ще ана-
лизирате нещата правилно. До вас ще 
достига ценно, а в някои случаи дори тай-
но знание. Няма да ви се иска да си об-
щувате с хората. Въпреки открития си 
характер сега няма да имате желание да 
се афиширате. За дадения момент това е 
правилно поведение. 

НАЛАГА СЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ НА 

„РАБОТЕН РЕЖИМ“ На 1-ви се на-
лага да проведете няколко разговора, от 
които зависи да получите пари в понедел-
ник и вторник. Трябва да действате бър-
зо, нищо че 1-ви е почивен ден. 

КРАЙ НА ЕДИН ЖИТЕЙСКИ ЦИ-

КЪЛ В дните на пълнолунието – 2-ри 
и 3-ти – успявате да приключите с от-
давна поети ангажименти, получавате 
адекватна оценка, служебно признание и 
честно заработени пари. Ако успеете да 
запазите връзките си и добрите си отно-
шения с колегите и шефовете, в края на 
месеца също ще имате добри поръчки и 
доходи. Оттеглете се максимално от де-
лови ангажименти на 4-ти и 5-и, защото 
няма да бъдете много енергични и лесно 
можете да загубите позициите си. 

НЯКОЙ ЩЕ САБОТИРА ПЛАНОВЕ-

ТЕ ВИ На 8-и е вероятно да срещне-
те нечия съпротива и опит за саботаж 
на плановете ви. Каквото и да ви кажат 
или да чуете по свой адрес, не му позво-
лявайте да ви разстройва. На 10-и не 
споделяйте с никого идеите си и не тър-
сете помощ от никого. Разчитайте само 

на себе си. 
ВРЕМЕ ЗА ДЕЛОВА РАБОТА След 
16-и Меркурий навлиза във вашия 

знак Стрелец и ви улеснява в редица на-
лежащи и делови дейности, свързани с оф-
ормяне на документи и важни разговори. 
На 17-и и 18-и ще имате успех в общува-
нето с чужденци и в уреждането на пъ-
тувания. Дните са подходящи и за кон-
центрация върху бъдещите ви планове, 
които може да стартирате в края на ме-
сеца.  

ЗДРАВЕ До 22-ри имунитетът ви е 
слаб и най-малкото натоварване с 

отрицателни емоции, простуда или недос-
пиване може да провокира заболявания, ко-
ито на всичкото отгоре ще бъдат и 
трудни за диагностициране. В здравослов-
но отношение сте уязвими на 4-ти, 5-и, 
11-и и 12-и. 

ЗАПОЧВАТЕ НОВ ЦИКЪЛ След 22-ри 
започвате нов период – вие диктува-

те условията. Не ви е нужно вече да се 
изолирате от околните, а напротив – 
дори трябва да търсите близки контак-
ти с тях, за да провокирате появата на 
нови възможности в живота си. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА на 23-
ти. В никакъв случай не пренебрегвай-

те брачния си партньор. 
ПОМИСЛЕТЕ В КОЯ ПОСОКА ЩЕ 

ТРЪГНЕТЕ На 25-и и 26-и  ще ви бъ-
дат предоставени поне две възможности 
за действие. Доста сте емоционални през 
тези дни. Съветвам ви да вземете реше-
ние, в коя посока да продължите, едва ко-
гато се успокоите. Не прибързвайте. 

ПОЛУЧАВАТЕ ДОБРИ ПАРИ в края 
на месеца – на 29-и и 30-и. 

Още благини
Периодът е много добър за всички, кои-

то се занимават с научно-изследовател-

ска работа, психология и други интелекту-

ални дейности, които изискват уединение. 

Благоприятно ще протече всяко едно про-

филактично лечение, както и належащите 

планови операции. 

В тези седмици ще бъдете настроени 

много състрадателно към другите, ще 

проявите разбиране и милосърдие. Вашата 

помощ може да се окаже решаваща за ня-

кой ваш приятел или роднина в затруднено 

положение. Тази ваша безкористност ще 

бъде много високо оценена и след време и 

вие ще получите аналогичен жест. Всяка 

една благотворителност от ваша страна 

сега ще се оцени много високо и ще бъде 

успешна и навременна.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ

 На 4-ти, 5-и, 11-и и 12-и сте уязвими в 

здравословно отношение.

 След 16-и разчитайте на съдействие от 

силни личности. Уреждате бързо важни 

документи.

 След 22-ри започвате нов, успешен жи-

тейски цикъл. 

 На 29-и и 30-и очаквайте да получите 

добри пари.

ЕСТЕСТВЕНА, ЗДРАВА И ЖЕЛАНА
Йоана Буковска е лицето на германските марки „Логона” и „Санте”  
„Естествена, здрава, желана” – под това мото в магазин „Биовариант” бяха представени немските марки за био-
козметика „Логона” и „Санте”. Пълната гама и на двете наброява над 200 вида козметични продукти за лице, тяло, 
коса, устна хигиена, продукти за бебета и деца и продукти за мъже. „Предпочетохме марките „Логона” и „Санте” 
заради безупречната им репутация. Убедени сме в качествата на тази биокозметика и смятаме, че благодарение 
на нея красотата е постижима, без за това да плащаме високата цена на нашето здраве” – заяви Светла Николо-
ва от фирма „Армина” – официален вносител на марките в България. Гостите на събитието имаха възможност да 
се посъветват с д-р Атова –  дерматолог и фармацевт, и Емилия Казълова – собственик на училище за бременни и 
майки с деца. А много от тях се възползваха и от услугите на Румяна Пенева – консултант по цветови анализ. На 
събитието присъстваха представители на медиите и на козметичната общност. „Логона” е първата фирма за 
сертифицирана биологична козметика, стъпила на българския пазар през април 2008 г. Присъстивето на марката 
на пазара отговаря на нуждите на българския потребител от качествена козметика, която е едновременно здра-
вословна и осигурява красота и удоволствие. Мотото на „Логона” е „естествена” (защото се използват само при-
родни растителни съставки), „здрава” (защото е източник на здраве за кожата) и „желана” (заради удоволствие-
то и красотата, които носи, заради настоението, което създава, и заради привлекателността, която осигурява). 

КОЗМЕТИКА, НО БИО
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Сега ще се наложи да свиквате с по-
зицията на личната ви управляваща 

планета Сатурн – с преместването є от 
хармоничния за вас знак Дева в нехармо-
ничния ви знак Везни. Ще се наложи да 
правите промени – най-вече в сферата на 
работата и в отношенията с родителите 
(предимно с бащите!). Промените могат 
да засегнат и семейния живот на жените 
Козирози. Възможно е отношенията с 
брачния партньор да охладнеят.  Напреже-
ния и недоразумения в личния живот да 
очакват всички Козирози. Другите ще се 
опитват да ви контролират, да ви нала-
гат дисциплина, ще се държат строго с 
вас и ще ви натрапват желанията си. 
Първоначално ще изживеете шок от това 
(особено жените Козирози, които рабо-
тят на едно и също място със съпрузите 
си). Сатурн обича да поставя на изпита-
ние вашето търпение. От целия зодиак 
вие най-добре се справяте със сатурнова-
та енергия, защото сте є свикнали още 
от рождането си, но въпреки това ще из-
питате известен дискомфорт от този 
напрегнат аспект. Подгответе се за на-
прегнати отношения, конкуренция и стро-
га дисциплина на работното място през 
следващите две години и половина. 

ЗАПАЗЕТЕ ХЛАДНОКРЪВИЕ на 
1-ви. Някой ще поиска да ви извади 

от равновесие. Бъдете бдителни с пред-
ставители на зодия Овен, особено в ин-
тимните отношения. 

РЕАЛИЗИРАТЕ ПОНЕ ЕДНО СВОЕ 

ЖЕЛАНИЕ на пълнолуние в Телец на 
2-ри. Телецът винаги ви е носил късмет, 
сигурност и благополучие. Използвайте 
дните 2-ри и 3-ти максимално добре, за да  
се подсигурите в чисто материален план 
в бъдеще. 

ПРОБЛЕМИ В ЛЮБОВТА ви очакват 
до 8-и. Най-трудни ще са дните 6-и и 

7-и, когато дори и най-близките ви хора 
ще ви дразнят. Тогава обърнете по-специ-
ално внимание на семейните ангажименти, 
на родителите си и на децата си. В про-
тивен случай ви очакват обвинения и не-
годувания от тяхна страна. 

ПРАВИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕЩЕТО 
Въпреки относително напрегнатия 

месец вие няма да изгубите присъствие на 
духа и ще правите планове за бъдещето. 
Месецът е добър за обществена дейност, 
особено ако сте член на партия, акционер-

но дружество, клуб или неформална орга-
низация. Най-благоприятните дни за об-
ществени изяви са 2-ри, 3-ти и дните след 
8-и, когато ще започнете да печелите по-
вече симпатии. В интелектуално отноше-
ние ще сте на голяма висота, новите ви 
запознанства тогава обещават много до-
бри перспективи за съвместни действия. 
Единственото, което трябва да избягва-
те, са излишните приказки. Не се обясня-
вайте излишно.  

ЗДРАВЕ Уязвима е пикочно-половата 
ви система. Пазете си кръста – въз-

можно е да се обадят стари болежки 
(дископатията или радикулитът напри-
мер). Обърнете внимание на храненето си. 
Включете повече калций и витамини С, D 
и А в храната си. 

ИЗНЕНАДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАК-

ТЕР На 15-и и 16-и гледайте да сте в 
отлично здраве, защото ви предстоят 
първите по-сериозни битки за месеца. При-
гответе се за изненади от всякакъв харак-
тер, които много ще ви шокират в пър-
вия момент. Най-вероятната арена на 
действието ще бъде работното ви място. 
Пригответе се да отстоявате правата 
си. Някой ще се подразни от амбициите 
ви и ще поиска да ви спре и игнорира. Не 
падайте в капана на властния си брачен 
партньор, който иска с цената на всякак-
ви манипулации да спре развитието ви.

ПОСЛЕДНИ НАПРЕГНАТИ ДНИ за 
месеца са 27-и и 28-и. Ще ви притис-

нат със срокове и изисквания. Поставят 
ви условя, но и с тях вие ще се справи-
те блестящо. На 29-и и 30-и поне едно 
ваше желание ще бъде изпълнено и ще бъ-
дат удовлетворени усилията, които сте 
положили. 

Много добре 
ще се представите 
ако имате важни срещи, разговори или 

публични изяви на 19-и вечерта, 20-и и 21-

ви. Тогава сте в добра позиция. Другите 

ще ви забележат, одобрят и оценят по за-

слуги. Вие по принцип сте амбициозни, ма-

кар и да не го покзвате често. Опитайте 

се обаче малко да намалите темпото, за-

щото прекалената активност ще ви до-

веде със стъпки бързи до изтощение. Та-

кава опасност има на 12-и вечерта, 13-и 

и 14-и. Движете се повече, спортувайте 

през тези дни.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ     
 2-ри, 3-ти, 11-и, 12-и, 20-и, 21-ви, 29-и и 

30-и са успешните ви дни през месеца.

 На 6-и и 7-и обърнете внимание на близ-

ките си.

 на 15-и и 16-и отстоявайте упорито 

интересите си в работата! 

 10-и (в късния следобед), 11-и и 12-и са 

чудесни дни, в които можете да спечели-

те надеждни  партньори на своя страна.

СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ

„АКТИВНИ И ЗДРАВИ“ 
е новият мащабен проект на най-големия производител на млечни проду-
кти в България „Данон Сердика“ и фондация „Димитър Бербатов“. Целта 
на инициативата е създаване на трайни навици за здравословен начин на 
живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравослов-
но хранене. За пръв път социална инициатива събира на една маса министъ-
ра на образованието Йорданка Фандъкова и министъра на спорта Свилен 
Нейков, олимпийската шампионка Румяна Нейкова и безспорната футболна 
звезда Димитър Бербатов. 
През октомври и ноември 2% от цената на всеки продаден продукт с марка 
„Данон“ ще се отделят и пренасочват към фондация „Димитър Бербатов“. 
След изтичане на двумесечния период всяко училище в България може да 
кандидатства за финансиране по проекти за развитие на спорта и двига-
телната активност на учениците. Училищата могат да подават проект-
ните си предложения в периода декември 2009 – януари 2010 г. 
„Българските деца не се движат достатъчно. Като резултат от това вся-

ко пето дете в България 
днес е затлъстяло. Това е 
здравословен проблем, ако 
го погледнем индивидуално. 
Като вземем предвид масо-
вото изражение на пробле-
ма, той се превръща в со-
циален.
Здравословният начин на 
живот има още една със-
тавка, която върви в ком-
бинация със спорта, и това 
е здравословното хранене“ 
– заяви Димитър Бербатов. 
Мисията на „Данон“ пък е да дарява здраве чрез продуктите си на възможно 
най-голям брой хора по целия свят. 
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СЪСТЕЗАНИЕТО ЗАПОЧВА Нямате 
време за губене, мобилизирайте се 

максимално, защото големият късмет, с 
който Юпитер ви дарява, ще бъде с вас 
още малко – до 19 януари 2010 г. Това е 
шанс, който се случва веднъж на 12 годи-
ни – да получите толкова благоприятни 
възможности накуп. Възползвайте се от 
всички. Да се концентрират най-вече ро-
дените от 5 до 10 февруари – при тях 
късметът ще работи най-надеждно и в 
работата, и в любовта. Най-късметлий-
ските ви дни в любовта ще са до 8-и, ко-
гато Венера ще ви подкрепя безрезервно. 

КАРИЕРА Дойде време да покажете 
своите способности и да заемете 

мястото, което ви се полага. Чувството 
ви за собствена значимост пораства през 
ноември, придобивате увереност в силите 
си и най-важното – подхождате творче-
ски към работата си, което ще ви изведе 
на по-добри позиции. Сега е времето да си 
потърсите нова, по-престижна и доходна 
работа. Предложения няма да ви липсват. 
Ако се занимавате с преподаване, ще се 
представите отлично на лекциите и семи-
нарите след 16-и. 

КОНФЛИКТИ И ФИНАНСОВИ 

ТРУДНОСТИ Макар че месецът е 
успешен за вас, в началото няма да го раз-
берете, защото още на 2-ри и 3-ти, когато 
е пълнолуние в Телец, ще ви изненадат кон-
фликти и финансови трудности. Ако има-
те просрочени кредити и други задълже-
ния, е възможно да получите много сери-
озни предупреждения. Постарайте се да 
реагирате бързо, защото е възможно про-
блемът да се задълбочи. През тези два 
дни ще излязат наяве и проблеми с наслед-
ства. Капризите на роднините много ще 
ви афектират, но на практика ще сте с 
„вързани“ ръце, затова препоръката е да 
не си хабите нервите в тази посока, в ко-
ято сега просто не върви (временно!). Фо-
кусирайте се върху кариерата си и пряка-
та си работа, където сте много по-про-
дуктивни. Опитайте се да запазите спо-
койствие на 2-ри и на 3-ти и да не изрича-
те силни думи. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА ОБЩУ-

ВАНЕ Напрежението бързо ще се 
стопи и на 4-ти и 5-и сте вече в стихия-
та си. Това са дни за общуване и търсене 
на нови възможности. Приемете едно 

предложение за пътуване, което ще е мно-
го успешно. 

ФИЛТРИРАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА, 

КОЯТО СТИГА ДО ВАС На 12-и ве-
черта бъдете особено внимателни към ин-
формацията, която получавате. Не се под-
веждайте по красивите думи на някого. 
Внимавайте какво говорите и вие самите, 
защото е възможно неволно да заблудите 
другите. 

УСПЕШНИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕ-

ЦА са 13-ти, 14-и, 22-ри, 23-ти и 24-
ти. Съветвам ви да се концентрирате 
максимално и да се погрижите за бъдеще-
то си. След 22-ри разчитайте на безре-
зервна приятелска подкрепа. 

ЛЮБОВ Постарайте се да оправите 
нещата в интимните си отношения 

до 8-и, защото след това ще усещате на-
прежения и това няма да ви се удаде. Не 
е препоръчително да започвате нови лю-
бовни връзки след 8-и, защото тогава Ве-
нера навлиза в страстния, но нехармони-
чен за вас знак на Скорпиона и ще си на-
влечете по-скоро проблеми, отколкото по-
ложителни емоции. Въздържайте си и от 
безразборни сексуални контакти през пе-
риода от 8-и до 30-и. Особено внимателни 
бъдете на 15-и и 16-и, когато са вероятни 
и нежелани зачатия, както и заразяване с 
болести, предавани по полов път. Насоче-
те сексуалната си енергия в друга сфера 
на живота и така ще си спестите непри-
ятностите. 

НЕ СЕ ПРЕУМОРЯВАЙТЕ Недоспива-
нето и прекаляването с алкохола мо-

гат да ви изтощят. Предразположени сте 
към инфекциозни заболявания. Слабите ви 
дни в здравословно отношения са 2, 3, 8, 9, 
15, 16, 29 и 30 ноември.

Стабилизация
Преместването на вашата втора управля-

ваща планета Сатурн (първата ви е Уран) 

ще ви се отрази стабилизиращо. „Гледай-

ки“ ви от по-благоприятен аспект, Сатурн 

ви мотивира, амбицира и ви дарява с целе-

устременост. И най-смелите ви идеи мо-

гат да се реализират сега. Впрочем тен-

денцията ще продължи през следващи-

те две години и половина. Целият месец е 

много силен за Водолеите, въпреки че ще 

има неприятности и сътресения по пъл-

нолуние и новолуние. Добрият съюз между 

Сатурн и Юпитер сега ще ви направи ма-

териално по-стабилни.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ    
 На 2-ри и 3-ти ще имате неприятности 

с пари, имоти и наследствени земи.

 От 8-и до края на месеца и особено на 
15-и и 16-и се пазете от безразборни сек-

суални връзки.

 13-ти, 14-и, 22-ри, 23-ти и 24-ти са ус-

пешните ви дни през ноември.

 На 16-и, когато е новолуние в Скорпи-

он, е възможно да преживеете лека емоци-

онална криза.

ДАНИ МИЛЕВ ПРАЗНУВА РОЖДЕН ДЕН 
ЗАЕДНО С ПОЛИ И ВЕСИ

Дани Милев в прекрасната компания на певиците Поли Генова и Весела Бо-
нева ознаменува с концерт първия рожден ден на конгресния център „Рейн-
боу плаза“. Водещи на купона бяха Иво Танев и очарователната му асис-
тентка Ваня. Благодарение на агенция Premier Tours един от гостите на пар-
тито спечели страхотна награда – седмица на Канарските острови, ес-
тествено, за двама. Всички останали гости пък предприеха околосветско 
пътешествие с Дани Милев, Поли и Веси. За „пътуването“ около света до-
принесе и разнообразната кухня от близки и далечни краища на света. 
С купона за рождения си ден най-популярната зала за събития в София от-
беляза и началото на традиционни музикални вечери, отново с талант-
ливите музиканти, събрани от Милев. Идеята е зала „Рейнбоу плаза“ да се 
превърне в единствения ресторант-вариете в града!

ЧРД
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ЧУВСТВАТЕ СЕ СТАБИЛНО И ХАР-

МОНИЧНО Получавате възможност 
да предадете своите знания и умения на 
другите. Ще разгърнете напълно интуици-
ята си и ще се чувствате полезни и реа-
лизирани. Някои от вас ще имат съдбо-
носни срещи през този месец –  появяват 
се хората, с които вероятно сте се виж-
дали и в предишно прераждане (или поне 
вътрешното ви усещане ще бъде такова). 
Веднага щом ги видите, ще ви се сторят 
познати и близки. Интуицията ще ви 
води. Ще сбъркате, ако се опитвате да 
пренебрегвате вътрешния си глас. Сега 
Слънцето се намира в Скорпион и това ви 
прави прозорливи, аналитични и много ча-
ровни. От 1-ви до 22-ри ще общувате супер 
успешно. След 22-ри също ви очакват ус-
пехи, но в професионалната сфера. След 
тази дата обаче нещата ще стават с по-
вече усилия и старания.

ПРОВЕРКИ ОТ СЪДБАТА Вашата 
лична управляваща планета Нептун 

на 4-ти тръгва в директна посока и ся-
каш „развързва“ неуловимата нишка, коя-
то до този момент ви е стягала и ви е 
пречила да тръгнете в посоката, която 
сте усещали, че е вашата. От 1-ви до 7-и 

ще се чувства изключително силното вли-
яние на Нептун в живота ви. Това ще са 
много силни  дни, когато ще се случват 
интересни, дори съдбоносни неща, ще има 
и известни изпитания и „проверки“ от 
Съдбата – особено на 4-ти и 5-и. 

ВРЪЗКИ С ХОРА ОТ ЧУЖБИНА Ще 
се окаже, че имате почти еднакви 

интереси с хората, с които ще се свър-
жете. След време ще работите заедно с 
тях. За някои Риби този процес може 
много да се ускори и проектът за съв-
местна работа или фирма с чуждо учас-
тие да стартира още след 22-ри този ме-
сец. Много е вероятно отношенията ви с 
един чужденец да прераснат от чисто 
професионални в любовни. Очертава се 
силна и страстна любовна връзка. 

НЕУСТОИМ ЧАР Много Риби ще ус-
пеят да подобрят семейния и любов-

ния си живот през периода от 8-и до 22-
ри. Създават се и благоприятни условия за 
нови запознанства и безпаметни влюбва-
ния. Можете да „хлътнете“ само след 
размяна на погледи, особено на 6-и, 7-и, 
15-и и 16-и. Това ще е много особена, 
страстна любов, която ще се развива 
много дълго напред във времето и ще ви 
стимулира да се развивате духовно. Нами-
рате човека, с когото ще се разбирате 
интуитивно, без думи. 

НАЙ-МАГИЧНИЯТ МОМЕНТ ПРЕЗ 

МЕСЕЦА е новолунието в Скорпион 
на 16-и. Ще вземете много важни решения 
за вашето бъдеще – това може да е ново 
висше образование, специализация, нова ин-
тересна работа, която да отговаря напъл-
но на интересите ви, дори решение за 
продължително заминаване в чужбина. На 
този ден повечето Риби ще направят 
нещо като своеобразен рестарт на живо-
та си. Всичко, което решите и предприе-
мете днес, ще е с голяма тежест за бъ-
дещето ви. 

ПОПАДАТЕ В НАПРЕГНАТА СИТУ-

АЦИЯ на 17-и и 18-и, но това е само 
тест за вашата решителност. Не се под-
давайте на провокации, независимо кой ви 
ги отправя. 

ЗАПОЧВАТЕ ДА МИСЛИТЕ ПО-ПРА-

ГМАТИЧНО след 22-ри и това ще е 
най-вярното ви поведение. Сега е дошъл 
„приливът“, който ще може да ви изведе 
на по-висока позиция в служебната стъл-
бица. Може да си смените работата, да 
уредите по-високо заплащане, повече пра-
вомощия и облаги. П
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Пророчески сънища
Наблюдавайте много внимателно събити-

ята, както и хората, които се появяват 

през този период в живота ви. От случва-

щото се сега ще може да се ориентирате 

какво ви очаква занапред и коя е вярната 

посока за напредъка ви. Ще имате и инте-

ресни, пророчески сънища. Способности-

те ви на екстрасенс, които имате по рож-

дение, ще бъдат по-ярко изразени. Ще сте 

проницателни, но и ще успявате да вну-

шавате разни неща на другите хора. Вни-

мавайте кого точно допускате до себе 

си. Не общувайте с обсебващи личности. 

Дните, през които е добре да се пазите 

от такива хора, са 4-ти, 5-и, 11-и, 12-и,17-

и и 18-и. Пазете личното си простран-

ство от чужди посегателства и пестете 

енергията си. Търсете хубави преживява-

ния с приятни и успешни хора, с които об-

щувате с лекота. Ако не го направите, ще 

си навредите. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ НОЕМВРИ    
 На 4-ти, 5-и, 11-и, 12-и, 17-и и 18-и не-

пременно пазете личното си простран-

ство от чужди набези и не се жертвайте 

за другите.

 От 8-и до 22-ри попадате във вихъра на 

любовта.

 След 15-и поемате в нова посока. 

 На 4-ти и 5-ти очаквайте съдбоносни 

събития. Съдбата ще ви прави проверка.

ЮБИЛЕЙ

МИТКО ДАМОВ ОТБЕЛЯЗА 
15 ГОДИНИ ТВОРЧЕСКА КАРИЕРА 

Вече 15 години верига салони за красота VOGUE 
VISION GROUP заедно със своя създател Митко Да-
мов е неизменна чест от съвременната българска 
модна индустрия. От своето основаване през 1994 
г. VOGUE VISION GROUP създава цялостна естети-
ческа концепция в грижата за красотата, която е в 
съзвучие със световните модни тенденции.  
Тази година новите тенденции в косите за сезон 
есен-зима 2009/2010 г. бяха представени на завладя-
ващ ревю-спектакъл в столичния хотел „Хилтън“. 
Уникалното визуално шоу бе концептуално подчине-
но на идеята „пътуване през времето“ и на още една 
идея – че всеки сам твори своята история.

В тандем със специалния гост Стефан Галиен, арт 
директор на LA BIOSTETHIQUE Paris, Митко Дамов 
демонстрира своите виртуозни умения и техники в 
коафьорското изкуство, както и новите тенденции 
в косите за сезон 2009/2010 г.. Стилните фризури 
бяха представени на ревю, в което моделите дефи-
лираха с артистичните облекла на MALLONI и KULT. 
Специални гости на събитието бяха актрисата от 
Народния театър Биляна Петринска, която е посла-
ник на LA BIOSTETHIQUE Paris. Участваха още изпъл-
нителят Любо с напълно нов имидж, балет Expose 
и балет „Акатамус“. Сред гостите бяха забелязани 
известни личности от българския елит като проф. 
доц. Любомир Стойков, Камелия Тодорова, Катето 
Евро, Цветелина Бориславова, Тодор Тошев, Мая Геор-
гиева, Траян Орфанидо, Емануела Шкодрева  и др.
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е з о т е р и ч н о

Р азгръщам старите тефте-
ри, оръфани от времето и 
с изгорeли крайчета. Пазени 
с години от любопитните 

недобросъвестни хора и комунистиче-
ската управа, съхранили сред листата 
си тайните на българската народна 
магия. На една от първите страници 
намирам малко стръкче от разковни-
че. То стои от години тук, предавано 
е от поколение на поколение, защото 
неговата сила не се губи с времето. 
Самото намиране на разковничето не 
е случайно, то е гаранция за 

късмет, успех късмет, успех 
и голям шанс и голям шанс 

Ако се знаят точните думи, с него 
може да се събори каменен зид, да се 
извади заровено в земята имане или 
да се отвори заключена врата. За съ-
жаление точно тази билка се е загу-
била през годините и поне засега не е 
открита. Други ритуали и заклинания 
с билки талисмани и билкови отва-
ри обаче не са се загубили. Те са ос-
танали в този тефтер и до днес се 
използват, за да се помага на потър-
силите помощ.
За разковничето има много легенди. 

Една разказва, че за да се сдобиеш с 
тази билка, трябва 

да намериш таралежчетада намериш таралежчета
останали в гнездото без майка си. 
Гнездото трябва да се загради, та 
да не може майката да влезе обратно 
при малките си. Тогава тя, която 
единствена знае къде расте разковни-
чето, отива, намира билката, връща 
се и с нейна помощ събаря заграж-
дението. 
Подобна е легендата за костенурка-

та, която като едно от най-стари-
те животни на света също познава 
билката. Ако захлупите костенурка с 
паница, тя тръгва заедно с паница-
та и слепешком намира разковничето. 
Когато се докосне до него, паницата 
сама отхлупва костенурката. А чове-

РАЗКОВНИЧЕТО 
нана разковничеторазковничето
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кът, който я е проследил, може да 
откъсне растението.
В различните части на България хо-

рата казват „разковниче“ на различ-
ни растения. 

Умението Умението 
за разпознаването му за разпознаването му 

е пазено в дълбока тайна. Този, кой-
то знаел как изглежда билката, изда-
вал тайната само на най-близките си 
и това обвеяло разковничето с мис-
терии. Според някои разковничето е 
цвят от папрат, който се появява 
единствено в полунощ на Еньовден. 
Вероятно заради това в ботаника-
та днес разковниче се нарича Marsilea 
Quadrifolia. Магическото разковниче 
обаче според легендите и описанията 
е ливадно растение и често се нами-
рало в... сеното. 
Разказвали са ми, че ако кон мине 

през поляна, на която расте разко-
вниче, ще му се разковат подковите.  
С думата „разковниче“ освен бил-

ката бил назоваван и предмет, оп-
риличаван на агнешко копитце, нами-
ран често на мястото, където е ро-
дила ежката. Предметът се слагал в 
дървено корито с вода и по думите 
на старите хора той започвал да се 
движи по дъното на коритото. Раз-
бира се, това негово движение било 
стимулирано от специални 

молитви и заклинания молитви и заклинания 
Според други легенди разковничето 

било растение, наподобяващо човече 
с корени, което се появявало поняко-
га в нивата с картофи.  
Доста е трудно да се различи исти-

ната от мита. 
За да ви ориентирам по-добре, ще 

ви разкажа какво се случи при моята 
първа среща с разковничето.
Беше на Еньовден. Аз бях още дете. 

Станах рано сутринта и се умих с 
мълчана вода, след което излязохме с 
един специален човек, който трябва-
ше да ме запознае с магическите рас-
тения. Трябваше да бъда представен 
ритуално пред магическите растения, 
за да мога в бъдеще да работя с тях. 
Това се прави на Еньовден. Т. нар. 
представяне става от човек, който 
вече работи с билките и владее на-
ричания и заклинания, които отключ-

ват магичната им сила. Ако обаче 
този ритуал не е направен, дори чо-
век да знае билките и заклинанията, 
не може да постигне голям успех в 
магията с тях. В края на този ри-
туал по представянето растенията 
сами показват желаят ли да ти по-
магат, или не. Та след този ритуал 
аз тръгнах за билки и още в начало-
то на пътя започнаха изненадите – 
намерих няколко 

редки самодивски треви редки самодивски треви 
които сякаш сами ме извикаха да ги 
видя. На един завой от колата през 
прозореца зърнах много особен цвят, 
цвят, който бях виждал някъде, но 
не си и представях, че мога някога 
да го намеря в природата. Спряхме и 
слязохме от колата с моя „учител“. 
Целият настръхнах от енергията на 
разковничето, но съзнанието ми от-
хвърляше възможността да съм го 
открил. Знаех, че компаньонът ми по-
знава дори и камъните в тази мест-
ност, но въпреки многократните ми-
навания през нея той не беше открил 
разковничето. Когато се приближих, 
онемях. Наистина беше то, скрито 
сред другите растения. 

„Плащане” за брането „Плащане” за брането 
на разковниче има някои изисквания. 
Произнася се специално заклинание, 
преди билката да се извади от пръс-
тта. Откъсването на билката от 
природата се „плаща“ с няколко мо-
нети, пъхнати в пръстта. В минало-
то хората оставяли златни и сребър-
ни монети – ритуал за благоденствие 
и успех. В магьосническите практи-
ки „плащането“ е нещо изключител-
но важно и доста ритуали го изис-
кват. Например никой талисман не би 
действал, ако не е платен. Друго ва-
жно правило при брането на магиче-
ски растения е да не се взима цяло-
то растение, а най-много една тре-
та от него.  
За да се ползва силата на расте-

нието след това, то се засажда със 
специални молитви за успех и доб-
руване. 

Трябва да оживее Трябва да оживее 
една годинаедна година

Това се приема за знак, че растени-

ето е приело човека, който го е от-
къснал, и е съгласно да му помага. 
Два месеца след Еньовден отидохме 

на същото място да търсим друго 
магическо растение, което се бере 
по-късно. Всичко обаче беше проме-
нено. Нямаше и следа от нито едно 
от онези растения, които видяхме на 
Еньовден, което е странно, имайки 
предвид, че всички са многогодишни и 
бяха много, а и не са типичните бил-
ки за бране, за да решим, че някой е 
минал и ги е обрал.
Опитът ми с тази магическа билка 

ме е уверил в чудодейните є способ-
ности да помага, когато има нужда. 
Като билка талисман 

разковничето разковничето 
реализира мечти реализира мечти 

Независимо от легендите и пове-
рията, скрили истината, едно може 
да се каже със сигурност за тази 
билка – тя наистина носи любов, 
щастие и късмет на всеки, който 
я притежава. И привлича височайши 
покровители. Тя е едно от най-мощ-
ните растения за събуждане на лю-
бов, за „отключване“ на сърцето за 
любов, така да се каже. Растение-
то е голям „индивидуалист“ обаче и 
помага само на онзи, който го носи. 
Освен за талисман, за който се из-
ползват три листа от разковничето, 
като съставка от специална отвара 
то служи и за 

„ разковаване” „ разковаване” 
на лошия късметна лошия късмет

и премахване на негативни влияния. 
Семената на растението са основ-
на съставка в отварите за любов. 
Използват се да донесат ново нача-
ло със стара любов или да привле-
кат нова. 
Трябва да се има предвид, че раз-

ковничето не сбъдва всяка приумица 
на човека. Самото растение има яс-
новидски способности, които му поз-
воляват да осъществява само оне-
зи желания, които са полезни. Ако 
все пак поискате от него да напра-
ви нещо лошо, разковничето ще спре 
да ви помага.

Боян СТАНЕВ

Българската магическа школа
Боян СТАНЕВ  е част от екип специалисти, натрупали много знания в окултните науки и обучени от свои предци в български народни чаро-

действа и баяния. За себе си те са открили, че българската магическа школа е изключително силна и въздействена за българина, макар че 

прилагат и някои доказали своята ефективност чуждоземни магически практики. Една от целите на екипа е да постави на стабилна науч-

на основа магическите знания, опирайки се на най-новите открития в областта на физиката, психологията и медицината. Това ни заинтри-

гува и нас от „Бела“ и затова предоставихме трибуна за изява на нашите приятели от сайта www.charm-bg.com. Ако имате проблем или пък 

просто проявявате любопитство към магическите практики на древните българи, посетете този сайт. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–2, както и 

17–30 ноември 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, се 
хранeте разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – 
тогава организмът ще разгражда калориите от тях много бързо. Но не преяждайте!  Бел-
тъчините (от мляко, сирене, извара и  нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 
1, 17, 18, 19, 27 и 28 ноември!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни 
ще се преработват най-добре на 2, 20, 21, 29 и 30 ноември!  Мазни храни, както и различни видове 
ядки е най-целесъобразно да консумирате на 22, 23 и 24 ноември!  Въглехидратите (всички тес-
тени и сладки храни) се усвояват най-добре на 25 и 26 ноември.

2 ноември, 

21.13 ч., 

Луната е 

в ТЕЛЕЦ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Пълнолунието в Телец ще е голямо изпитание за вашата фигура, защото апетитът ви ще е не-
преодолим. Телецът обича да си угажда, ценител е на качествената храна и не иска и да чува 
за диети и ограничения. Днес ви съветвам да не преяждате, защото работоспособността ви ще 
си влоши. Здравето – също, особено ако имате наднормено тегло. Яжте само постна храна – 

качествено приготвена и красиво поднесена, –  но в разумни количества.  Ароматерапията ще 
ви е много полезна за регулиране на апетита. Ако имате време, запомнете, че ароматът на 
Телеца е роза. Втрийте няколко капки розово масло в китките, зад ушите и на слънчевия сплит. 

 Днес избягвайте алкохола и солените храни, за да не провокирате задържането на излишни 
течности в организма.

3–16 ноември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Апетитът се нормализира. Ще ускорите отслабването, ако спортувате повече. 8, 9 и 10 но-

ември са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 3, 11 и 12 но-

ември са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения 
от каланетика, пилатес и йога. 6, 7, 15 и 16 ноември са подходящи дни за сауна, плуване, танци, 
водна аеробика, акваспининг или поне за активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви 
помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, ко-
ето води до изглаждане на целулита. 4, 5, 13 и 14 ноември са дните на дихателни упражнения, 
разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

16 ноември, 

21.13 ч., Луната 

е в СКОРПИОН 

НОВОЛУНИЕ

 Спокойно можете да положите началото на здравословния си начин на хранене на този ден. 
Силната воля на Скорпиона ще ви помогне да се откажете и от други вредни навици (напри-
мер от тютюнопушенето).  Прочистете организма си с пълна разтоварваща програма, като 
преди това е добре да сте освободили стомашно-чревния тракт с помощта на клизма.  За да из-

чистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече теч-
ности, за да подпомогнете процеса на изчистване на организма. Ако изберете по-лек вариант 
на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва 
най-лесно и трайно.

 За вашата лунна магия по новолуние! Намислете си желания. Енергетиката на този ден е 
много силна, използвайте потенциала є за осъществяване на трансформация в живота си и 
го вложете в нещо градивно. Не допускайте да се реализира другото „лице“ на този зодиакален 
знак (за Скорпиона иде реч) – да изпаднете в депресия, самообвинения и самоунищожение. Поста-
вете началото на вашето самоусъвършенстване, подобряване на отношенията с интимните ви 
партньори, премахване на финансовата зависимост. Помислете как да проявите повече само-
дисциплина и как да поемате разумни рискове.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В
таляването ви е гарантирано, когато дните на на-

маляваща Луна (проверете кои са те в горната таб-

лица!) съвпаднат с периодите от 1-ви до 7-и или от 

18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менструационен ка-

лендар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за 
отслабване период. Задържаната в организма вода се ели-

минира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва пе-
риод, подходящ за спазване на диети. Много бързо и лес-

но ще свалите килограми.
ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще ус-

пеете да се справите със стопяването на излишните ки-
лограми в случаите, когато отбелязаните в календара ви 
периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е не-
утолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът 
и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща 
Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържа-
нето на течности в организма, както и увеличаването на 
апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази кон-
фигурация, ви съветвам да не се мъчите и насилвате с ди-
ети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретич-
ни чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни!

лу н а т а  с ъ в е т в а
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 6, 7, 8, 25, 26
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1, 2, както и 17–24 
и 27–30

– Ако искате косата ви да расте бързо.

3, 4, 5, както и 9–15 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

2, 3, 29, 30 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

5, 9, 13, 14, 15, 
20, 23, 28

–
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

– 6, 7, 8, 25, 26 –

2, 3, 11, 12, 13, 14, 20, 
21, 22, 23, 24, 29, 30

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

9, 10 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 6, 7, 8, 25, 26 –

11–14 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

2, 3, 9, 10, 15, 16, 
22, 23, 24, 29, 30

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 6, 7, 8, 25, 26
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1, 2, 6, 7, 8, 
както и 17–30

Датите са неподходящи за епилация.

3, 4, 5, както и 9–16 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

3, 4, 5, както и 9–16 –
Датите са подходящи за механична епилация. 
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

3, 9, 10, 15, 16 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
п-

ки
, п

ет
на

, б
ра

да
ви

ци
 

и 
ле

ку
ва

не
 н

а 
ак

не
)

– 3–16 –

Парна баня
– 1, 2, както и 17–30 Има опасност да ви останат белези.

3–16 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 1, 8, 9, 10, 17, 
18, 19, 27, 28

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

2, 3, 11, 12, 20, 
21, 29, 30

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1, 2, както и 17–30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 1, 17, 18, 19, 27 и 28 ноември, 

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, 2, както и 17–30 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1,2, както и 17–30 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 
22, 23, 24, 29, 30

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 а

н-
т

иц
ел

у-
ли

т
ни

– 1, 2, както и 17–30 –

3–16 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 3–16 –

1, 2, както и 17–30 – –

С
А

У
Н

А

3–16 – Ефектът ще е максимален на 8, 9 и 10 ноември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до нея. 

Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се уда-

ват много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. 

Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддър-

жате дома си изряден, но поне по-голямата част от домакинската рабо-

та ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ: 3–16 ноември.

ПРАНЕ, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ И МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ: не пропускайте да-

тите 6, 7, 15, 16, 25, 26 ноември. Това са т. нар. дни на водата. Всички за-

мърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ: 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24 но-

ември. 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 НОЕМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 3, 13, 14, 29 и 30 ноември.

Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 6, 7, 20, 21, 29 и 30 ноември.

Автомобил, мотор или колело: 1, 4, 5, 16, 17, 27 и 28 ноември.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 1, 27, 28 ноември.

Канцеларски материали и книги: 4, 5, 10, 11 и 12 ноември.

Спортни стоки: 1, 8, 9, 10, 15, 16, 27 и 28 ноември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 22, 23 

и 24 ноември. 

Обувки и дрехи: 2, 3, 13, 14, 20, 21, 29 и 30 ноември.

Бижута, злато, луксозни вещи: 8, 9 и 10 ноември.

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 

НОЕМВРИ 2009 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 2 НОЕМВРИ (пълнолуние), както и на 16 НОЕМВРИ (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

1, 27, 28, 29
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
13, 14

2, 3, 30 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 15, 16

4, 5 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 17, 18, 19

6, 7, 8 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 20, 21

9, 10 Сърце, слезка (далак) 22, 23, 24

11, 12
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
25, 26

13, 14
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
1, 27, 28, 29

15, 16 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 2, 3, 30

17, 18, 19 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 4, 5

20, 21 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 6, 7, 8

22, 23, 24
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
9, 10

25, 26 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 11, 12 

* 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: 6, 7, 15, 16, 25 и 26 ноември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 

4, 5, 13, 14, 22, 23 и 24 ноември.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 

15 и 16 ноември.
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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 от 4 до 15 

ноември. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 1 до 3, както и от 17 до 30 но-

ември. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 2 

НОЕМВРИ (пълнолуние), както и на 16 НОЕМВРИ (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
30 ноември 1 ноември

15-и ЛД (от 15.14 ч.), как-

то и 1.11 (от 16.15 ч.)  Съ-

нищата са верни и важат 

за месец напред. Лоши дни 

за секс. Сатанински дни, у 

нас се пробуждат зли из-

кушения. Проявете аске-

тизъм.

15-и лунен ден (ЛД) 

(от 16.15 ч.), как-

то и 30.11 (от 15.14 

ч.) Сънищата са ве-

рни и важат за месец 

напред. Лоши дни за 

секс. Сатанински дни, 

у нас се пробуждат 

зли изкушения. Проя-

вете аскетизъм.

2 ноември 3 ноември 4 ноември 5 ноември 6 ноември 7 ноември 8 ноември

16-и ЛД (от 16.45 ч.) Ден 

за постигане на вътрешна 

хармония. Старайте се да 

вършите само добри дела.

17-и ЛД (от 

17.22 ч.) Подходящ е 

за удоволствия, об-

щуване и физически 

натоварвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД (от 

18.08 ч.) Изгоне-

те лошите ми-

сли. Прочистете 

стомашно-чрев-

ния тракт – ден 

за гладуване.

19-и ЛД (от 19.04 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направете 

анализ на постъпките 

си. Ще успеете да се 

отървете от чуждо-

то влияние.

20-и ЛД (от 

20.11 ч.) Получа-

ват се духовни 

знания и прозре-

ния. Не проявявай-

те гордост!

21-ви ЛД (от 

21.24 ч.) Много ак-

тивен, творчески 

ден. Отличен е за 

започване на нова 

работа, спортува-

не и пътешествия.

22-ри ЛД (от 

22.40 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте на 

другиго своите зна-

ния. Посетете ас-

тролог.

9 ноември 10 ноември 11 ноември 12 ноември 13 ноември 14 ноември 15 ноември

23-ти ЛД (от 23.55 ч.) Този 

ден е символ на саможерт-

вата – простете на други-

те, разкайте се. Добре е да 

се пости. Не правете секс. 

Почистете дома си.

29-и ЛД (от 7.03 ч.) Опа-

сен, сатанински ден. Пре-

поръчват се пост и въздър-

жание. Не планирайте и не 

започвайте нищо ново. За-

палете свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

10 ноември е про-

пуснат по астроно-

мически причини, 

не е грешка!

24-ти ЛД (от 

1.09 ч.) Активен, 

творчески ден. 

Използвайте 

го за укрепване 

на духа и тяло-

то. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 2.21 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се по-

явят телепатия и яс-

новидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 3.32 

ч.) Въздържай-

те се от активна 

дейност и посте-

те. Пестете си 

енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 4.43 

ч.) Ден за прекра-

тяване на контак-

ти с лоши хора. По-

чивайте и медити-

райте. Ще имате 

прозрения.

28-и ЛД (от 5.53 ч.) 

Ден за покупка на жи-

лище или началото на 

ремонт. Сънищата 

са верни.

16 ноември 17 ноември 18 ноември 19 ноември 20 ноември 21 ноември 22 ноември

1-ви ЛД (от 21.13 ч.) Чист 

и светъл ден. Припомнете 

си детството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. Не за-

почвайте нищо ново. Пос-

ветете този ден на всичко, 

което възвисява духа.

2-ри ЛД (от 8.10 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Денят е подходящ 

за нови начинания.

3-ти ЛД (от 

9.11 ч.) Енерге-

тиката на този 

ден изисква да 

сте активни. 

Пасивността е 

противопоказна 

и опасна.

4-ти ЛД (от 10.05 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома и 

семейството си. Ко-

лективната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 10.50 

ч.) Делови ден. 

Подходящ е за пъ-

тувания и за пла-

ниране на генерал-

ни промени. Рабо-

тете концентри-

рано. Не преяждай-

те. Целеполагане-

то ще е успешно.

6-и ЛД (от 11.27 

ч.) Смирете се. 

Дайте прошка. Не 

изразявайте недо-

волство на глас. 

Подходящ е за под-

младяващи козме-

тични процедури. 

Ден за гадаене и 

пророчества.

7-и ЛД (от 11.57 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

23 ноември 24 ноември 25 ноември 26 ноември 27 ноември 28 ноември 29 ноември

8-и ЛД (от 12.23 ч.) Сега 

се активират фините и не-

уловими енергии в органи-

зма. Добре е да се гладува, 

за да се прочисти тялото.

9-и ЛД (от 12.46 

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 

13.07 ч.) Не пла-

нирайте нищо 

важно. Изкъпе-

те се с гореща 

вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 13.28 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 13.50 

ч.) Дава се милос-

тиня. Молитви-

те се чуват. Под-

ходящ е за взима-

не на важни ре-

шения.

13-и ЛД (от 

14.13 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, 

работа с информа-

ция и учене. Сами 

си пригответе и 

изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 14.41 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физическо 

натоварване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

„Огнена зора“. Юпитер. Ракел. Кадем. Щека. Запал. Габин. Комат. Дим. Рило. Енева (Лили). САТ. Сек. „Шанел“. Ной. Кок. Едем. Осака. По. ИЖ. Ор (Боби). Искра. Кра-

ва. Рев. Ами. Годе. „Аче“. Рат. Рок. Ажур. Атина. Хамак. Илоти. Метал. КА. Кънки. АКАИ. Олук. Пас. Алекна (Виргилиус). Озена. Яке. Атила. Со. Инер. Амалия. Ракла. 

Есе.

ОТВЕСНО:

Ограда. Сарач. Тръпка. Напитка. Амери. Наем. СЕКАМ. Окови. Оникс. „Нел“. Скара. Скали. АЛ. Гал. Ре. „А ти“. Гик. Талия. Бокал. Икел. Рабош. Акар. Жади. Мин. Енен 

(Жустин). Аск. Гюм. „Не“. „То“. Ол. Келепир. Махало. Пищов. Досег. Жалузи. Темане. Кворум. Кене. Дека. Омир. Дарак. Нес. Ратай. Жакет. Кабаре.
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