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Народът ни нарича последния месец 

от годината СНЕГОВЕЙ. Прабълга-

рите са го назовавало алтом. Декември 

най-често е снежен, мъглив и студен... 

Иска ни се да сме сгушени на топло 

място с топла напитка в ръка. Бър-

заме да свършим всичката рабо-

та, за да приключим годината на 

чисто. Правим списък с нового-

дишните желания и се суетим 

в подготовка на Коледа и купу-

ването на подаръци. Вечер 

бързаме да се приберем 

вкъщи, за да се стоплим 

физически и духовно.

Народът ни 

от годинат

рите са го на

най-често е 

Иска ни се 

място с т
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Неизбежен е, дори и без наличието на сняг
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Снеговей от 

празници
През един ден

 4 декември, св. великомъченица ВАРВАРА Народната тра-

диция изисква на масата да има варени ястия.

 6 декември, НИКУЛДЕН – православен празник на свети Ни-

колай Мирликийски, покровител на моряците, пътешествени-

ците и банкерите. Малко разнопосочно звучи, но от кулинарна 

гледна точка е вкусно... Свети Никола е господар на целия под-

воден свят – рибите и водните демони. Затова на този ден 

задължително на трапезата се поднася риба, най-често това 

е шаран, пълнен с орехи. Но може да бъде в гърне или в тесто.

Студено, студенти...
8 декември е винаги студен. Или поне беше, докато аз още 

го празнувах навън... Студентският празник, който отвеж-

да студентите на Банско, Боровец, морето. За мен сега 

това е ден за приятни спомени от най-безгрижните и сво-

бодни години – студентските. Когато все още четяхме и 

ровехме в библиотеките, а не в интернет. И смятахме, че 

липсата на пари е временна, само докато завършим. Ха-ха!

 24 декември, БЪДНИ ВЕЧЕР, е най-

магичната за мен вечер през годината. 

Мирис на тамян, свещички, родителите 

ми, готовата трапеза, погачата, къс-

метите и децата. Нечетен брой пост-

ни ястия, приготвени от мама, и мно-

го надежда. Надежда в очакване на Рож-

дество. Коледа –семейна , топла и ухан-

на. Най-духовното ми преживяване... 

 27 декември, СТЕФАНОВДЕН, е май 

последният празник преди новогодишно-

то шампанско. 

 НОВА ГОДИНА – нов късмет, каз-

ва народът. И всички се надяваме, че 

е прав.
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Моята рецепта 
за шаран в тесто
ПРОДУКТИ: 1 кг шаран, 100 г кромид лук, 250 г орехи, 

400 г брашно, 200 мл олио, магданоз  

КАК СЕ ПРАВИ:  1. Лукът се задушава с орехите, малко 

сол, нарязания магданоз и черен пипер. 2. Брашното се 

смесва с малко вода и сол и тестото се разточва на 

дебел лист. 3. Шаранът се пълни с плънката, зашива се, 

увива се с тестения лист и се пече в умерена фурна.

Игнажден
се празнува на 20 декември. Сещате ли се за обичая 

полазване? От това, кой ще влезе пръв в къщата на 

Игнажден, се гадае каква ще бъде и следващата годи-

на. Ако сполезът е добър и заможен човек, в къщата 

през цялата година ще има благоденствие. Трапезата 

е постна. Но потрайте още малко до Коледа, когато 

ще хапнете мръвки. На Игнажден венчавките са забра-

нени. За да свиете семейство, ще трябва да почакате 

до Богоявление (6 януари).

Впрочем православната църква почита на този ден 

свети Игнатий Богоносец, който бил един от най-до-

брите ученици на св. апостол Йоан Богослов. В начало-

то на II в. той е от-

каран в Рим, хвърлен 

на зверовете и раз-

късан от тях.

Свети Игнатий 
Богоносец

Бела, брой 12 (142), 20094



АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

убавото на дългите срокове е, че идеално 
демонстрират добрия навик на живота да 

разменя една тъга за една радост, един успех за 
едно поражение, една надежда за едно обезсърчава-
не... Тъй минава една година – бързичко, в редуване 
на противоположности. 
Като в приказка – героите задължително тряб-
ва да преодолеят разни препятствия, за да стиг-
нат до хепиенда, а ако няма хепиенд – до поука-
та и помъдряването. Добрите принцове, снежанки, 
пепеляшки и феи изпъкват като още по-добри на 
фона на злите кралици, вещици, мащехи и прочие 
зли създания. 
Животът извън приказките също се крепи на про-
тивоположностите. Може да се докаже с прост 
опит – пуснете едно фенерче през деня и се опи-
тайте да проследите лъча му. Няма да ви е тол-
кова лесно, колкото ако навън е тъмно, нали? За да 
долови човек светлината, му е нужна тъмнина. За 
да оцени доброто, му трябва за фон лошото. 
Човекът обаче има фатално лошия навик да пом-
ни повече лошото, отколкото доброто. Депреси-
ята не трае по-дълго от радостта – само така 
ни се струва. Просто лошото ни кара да се стя-
гаме, да се изправяме на нокти, да стискаме зъби, 
да заемаме отбранителна позиция и да броим дни-
те и минутите, докато то си тръгне от живо-
та ни. А доброто размеква душата. То е асансьор, 
който директно ни издига до последния етаж на 
космическия късмет, освобождава ни от сковаващо-
то усещане за време. Душата се рее в прегръдка-
та на хубавото, свободна от сковаващото усещане 
за време. Сигурно затова не можем да си спомним 
колко точно е продължило това хубаво.
А вие какво си спомняте от изминалата година? 
По-скоро добра ли беше, или по-скоро лоша? Да, чу-
вам ви как започвате да изреждате наум трагедия-
та с корабчето в Охрид, световната икономическа 
криза, политическите сътресения (за някои – преди 
изборите, за други – след тях), безработицата, епи-
демията от свински грип... Има и още лоши „исто-
рически“ моменти, но хайде да се помъчим да изро-

вим и нещо хубаво от тази приказка. Тук медиите 
трябва да бъдат порицани, защото добри новини не 
са „записали“ много за историята през годината.
Най-вероятно защото доброто се съдържа в мал-
ките неща и трудно се отразява във вестник. То 
бяга от мащаба, крие се от показността. То е 
топлината на есенното слънце, доверчивият поглед 
на детето, на твоето дете, дългата смълчана пре-
гръдка между двама влюбени, хлапашкото синьо на 
морето, приключенският вятър на едно пътешест-
вие, една насърчаваща дума, кипнала енергия, сълза 
на умиление, пърхащо сърчице... Всичко онова, кое-
то сме правили с любов. 
Хич и не е задължително доброто да е краят на 
една приказка. Защото то е нейната канава. То е 
материалът, от който са направени приказките. 
То е всъщност приказното. Но независимо какво 
вършим, колко високо летим, колко ниско падаме, 
никога не сме застраховани от обрати в житей-
ския сюжет, от смяната на доброто с лошото. И 
въпреки че си го знаем, се възмущаваме и жалваме 
от нещастните моменти и забравяме да се възхи-
щаваме на щастливите. 
„Лоша година беше тази!“ – ще кажат хората, ко-
ито са безнадеждно остарели. Не сте ли забеляза-
ли, че всяко следващо поколение е убедено, че жи-
вотът е станал по-лош от преди. Което е пълен 
абсурд. Ако беше вярно, то сегашният свят тряб-
ваше да прилича на кална приказка, да, чудовищно 
непоносим за живеене. Но слава богу, не е. Защо-
то има хора, които четат приказки, независимо на 
колко години са. Те честичко се превръщат в деца 
и възприемат случващото се около тях по детски 
– без излишни претенции, без недоволства, без да 
го критикуват. Очите им попиват живота в ця-
лата му цветност. Приказното е на един детски 
поглед разстояние, но ние сме отвикнали да зажу-
мяваме срещу слънцето. 
Е, какъвто и да е краят на тази година, не го 
анализирайте много-много. Зажумете и бързо от-
ворете очи, защото започва следващата приказка с 
друг край и друга поука. И така цял живот.

от Мариана ЯНЕВА

Краят на 
2009-ата приказка

Х
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През изтичащата 2009 г. Бела се окичи с 
цели три корони и тръгна по широкия свят 

на световната мрежа. Или по света широк на мре-
жата, ако се придържаме към последователността на 
трите W, World (свят), Wide (широк), Web (мрежа). 
Избирам това събитие за главен герой в моята равно-
сметка на годината, макар че то едва ли е най-най-
голямото Wonder (чудо) в комуникационния бизнес през 
годината, но за нас то има давност. Давността му се 
измерва в потребители (които вече са много) и в зна-
чението на различни думи, които започват с W. 
С помощта на хронологията в Skype ще се опитам да 
ви предам как точно се случи раждането на bela.bg. 
Датата е 18.08, а астроложката на Бела, Мишел, 
беше изчислила, че сайтът трябва да проплаче след 18 
часа и пет минути. 
Действието се развива в Skype и в два офиса – на-
шия и този на фирмата, която изработи сайта. Ця-
лата редакция, един програмист (Кристиян) и един 
уеб дизайнер (Камелия) работиха в отлично темпо и 
добро настроение и очакваха стрелките на часовни-
ка да дадат сигнала, който ще ни изстреля в интер-
нет космоса. 
Ето какво се случва:
Кристиян: Дай да поговорим за условията на ePay и 
PayPal плащанията за абонамент. 
Мирослава: Чакай. Недей да говориш с мен. За това 
аз нищо не знам.
(...)
Мирослава: Подсещам те за отстъпите към снимки-
те. Отстъпите работят в админа, но не ги виждам 
отпред както трябва.
Кристиян: Видях. 
(...)
Кристиян: Вижте сега подменютата дали ви харес-
ват.
(...)
Мирослава: Броенето в „Хотел РОДИНАТА“ не е на-
ред. Не е еднакво във всички полета. 
(...)
Мирослава: Не мога да вляза във форума с тази па-
рола, която си генерирал. 
Кристиян: Аз влизам.
Мирослава: ... (Усмивка.)

Няколко минути преди 18.00 часа

Екранът на моя компютър, който услужливо ми показ-
ваше работния вариант на сайта, изведнъж почерня. 
Настана суматоха, телефонът на системния ни адми-
нистратор даваше заето. Добре че беше Албена, гра-
фичният дизайнер на Бела. Замести го успешно. Не 
разбрах какво точно направи, но усетих, че рискува. 
Пак си сядам пред компютъра.
18.00 ч.

Мирослава: В нисък старт ли си?
Кристиян: Мдааа. Кажете, когато стане време, защо-
то нямам точен час.
Мирослава: ОК. След пет минути, но ще ти кажа. 
Кристиян: (в 18.08 ч.) Какво стана? Да го пускам ли?
Мирослава: Давай!
Кристиян: (в същата минута) Ха, честито! Със здра-
ве да го ползвате!
Мирослава:  (в 18. 10 ч.) Браво, Кристияне! Справи се 
чудесно! 
Кристиян: (усмивка)
(...)
Мирослава: (в 18. 12 ч.) Ками, справихте се чудесно и 
много ви благодарим!
Камелия: Благодаря от името на колегите. Вие също 
бяхте страхотни и беше много приятно да работим 
заедно!
(...)
Мирослава: А ние тук ако знаеш каква врява вди-
гнахме, все едно е Нова година. Още крещим. Ега ти! 
Трябваше да си купим бенгалски огън.
Кристиян: Счупихте ли бутилка?
Мирослава: Е, това е сайт, да не е кораб? Всъщност 
може и кораб да се нарече. (Усмивка.)  
Мирослава: Отворихме бутилка, но ако трябва, ще 
я счупим.
Кристиян: Първо я изпийте.
Мирослава: (усмивка)
(...)
„Що се отнася до любовта, по-голямата част от нея 
отиваше в работата.“ 
Така ни мина годината, досущ като в това хубаво из-
речение. 
Справихме се чудесно!
Бяхме едни възхитителни (Wonderful) работещи (Working) 
жени (Womеn). 

от Мирослава ИВАНОВА

Сайт 
   широк...
П
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рез отиващата си 2009 година беше модер-
но да се говори за екология. Актуални бяха 

теми като патриотизъм и семейство. Годи-
ната беше активна за свинския грип, лоша за 
банкери и бизнесмени, надеждна за новото пра-
вителство. През 2009 г., 20 години след пада-
нето на Берлинската стена, романтиците си 
направиха равносметка за изминалото време. 
Въобще това бе период, който, ако трябва да 
се определи с една дума, „адекватен“ не е чак 
толкова лош избор. 
През 2009 г. стана още по-ясно, че това, кое-
то минава тук, в България, не минава там, в 
Европа. Все още това тук е различно от това 
там. Дано тазгодишната вълна от корупция, 
цинизъм и тежка гражданска меланхолия се раз-
бие и остане в миналото. 
Ако първите сто дни правителството изкара 
в равносметка на наследеното от предишния 
кабинет, в стабилизиране на бюджета и стоп-
ляне на отношенията с Брюксел, в дните до 
края на мандата ще трябва да превърне обе-
щанията си в действия. Проблемите и разоча-
рованията се преживяват по-лесно от напраз-
ните надежди. 
А най-често употребяваната дума през измина-
лата година в медийното пространство и из-
вън него беше „криза“. 
Думата „криза“ в китайския език е съставе-
на от две думи – „опасност“ и „възможност“ 
(wei и ji). За опасността – ясно. Прекрасно си 
спомням далечната 1998 г., когато тичахме по 
магазините и по обменните бюра, а след това 
бързахме да нахраним децата си. Помня съкра-
щенията от работа и страха, дали ще мо-
жем да купим памперси и пюрета за 6-месеч-
ния ни син, дали дъщеря ми ще продължи да 
играе балет, който толкова много обичаше? 
Какво ще се случи с работата ми, с бизнеса 

на мъжа ми... 
Кризата се явява малка възможност да се 
освободим от всичко излишно. Според хилядо-
летната китайска традиция за управление на 
заобикалящата ни среда, за да живеем в хармо-
ния и равновесие със себе си, трябва да напра-
вим място за добрата енергия – в себе си и 
около себе си. Да се простим с всичко излишно 
в живота си. Попаднали веднъж в потребител-
ска зависимост, ние не забелязваме как посте-
пенно губим себе си. Зависими сме от измисле-
ни потребности, които сме превърнали в жиз-
нена необходимост. Шопингът вече не е полез-
но развлечение, а мания, стил на живот...
Ежегодно всеки от нас оставя след себе си 400 
кг боклук. А големият град – милиарди тонове 
отпадъци. Забравяйки всички правила за прили-
чие, ние сме се превърнали в унищожители на 
Земята и тази криза като че є дава възмож-
ност малко да си отдъхне. 
Дълги години човечеството е живяло за смет-
ка на природата и сега трябва да си плати. 
Екологията ще ни струва скъпо. Но няма друг 
начин. Иначе ще изгубим естествената си сре-
да. 
Може би сме имали нужда от тази криза. За 
да не затъваме много в злобата на деня. За да 
се опазим от агресията и посредствеността. 
За да може през свободното си време, вместо 
да кръстосваме молове и шопинг центровете, 
да отидем на разходка в планината. Вместо 
да купуваме компютърни игри на децата си, да 
им четем книжки. Вместо да ходим по кръч-
мите след работа, да отделим време за срещи 
с приятели. И да си припомним как преди го-
дини сме осъмвали, за да си говорим за неща-
та от живота, вместо да обсъждаме новата 
си кола, вила, луксозно обзавеждане на поред-
ния апартамент.  

от Теодора СТАНКОВА

Опасност и 
възможност

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

ЖИВОТ КАТО 
НА КИНО

Мечтаете ли си за такъв живот? Живот, в 
който небето е прелестно синьо, тревата – 
съвършено зелена, цветята изглеждат цъфнали 
като на пощенска картичка, къщите са спретна-
ти, белите им огради лъщят на слънцето, а хо-
рата мило се усмихват? Да, бе, такава лигня има 
само по филмите, ще отсекат реално стъпилите 
на земята. И ще са напълно прави. Просто ци-
тирах началната сцена от един мой любим филм 
– „Синьо кадифе“ на Дейвид Линч. В нея всичко 
изглежда съвършено, но само на пръв поглед. Ек-
сцентрик като Линч не би си позволил подобна 
„лигня“, затова стига по-далеч, отколкото пред-
полагате, с продължението на сцената. Камера-
та буквално се заравя дълбоко в тревата, за да 
ни покаже нещо отвратително – съвсем истин-
ски бръмбари, които се катерят един върху друг 
в ужасяващо едър план. Ами, да, това е нещо-
то, скрито под повърхността, което много хора 
и не забелязват. Но за други такова „ужасно“ 
продължение само доказва какъв непоправим ци-
ник е този Линч. Бива ли така да развали тази 
прекрасна начална картина? Уж хората ходят на 
кино, за да помечтаят и да се отърсят от ужа-
сите на действителността, а той ни поднася 
подобни ужаси в изобилие в своите филми...
Всъщност за какво наистина ходят хората на 

кино? Има ли някаква тръпка при влизането в 
киносалона, или просто това е начин да убиеш 
час и половина? А не е ли това идеална възмож-
ност да си поговориш с приятел, с когото не 
сте се виждали от години, или да водиш важен 
телефонен разговор, защото „акустиката в за-
лата е мно’о яка“? Вярно, вече филмите не са 
това, което бяха преди години. А и в големи-
те мултиплекси се въртят предимно блокбастъ-
ри с много спецефекти и оглушителни престрел-
ки, а по-арт заглавията гледаме предимно на Со-
фия филм фест или на Киномания или просто 
си ги „дръпваме“ директно от нета. Причините 

за всичко това са ясни, но кината у нас съвсем 
не са празни. Напротив, с масовото навлизане на 
3D филмите, те започнаха да се препълват все 
повече. Дори тази година се стигна до парадокса 
да няма билети за заглавие като „Ледена епоха 
– 3“. Сега пък Джеймс Камерън ни е приготвил 
поредния си шедьовър, който, освен че ще до-
несе несъмнено високи приходи, мнозина смятат, 
че изцяло ще промени киното. Очаква се „Ава-
тар“ да предизвика истинска революция, подоб-
но на класики като „Гражданинът Кейн“, „Пси-
хо“ и „8 и 1/2“, и да издигне удоволствието от 
гледането на филми на ново ниво. Друг е въпро-
сът, че покрай пуканките, звъненето на джиесе-
ми и досадните разговори това удоволствие от-
давна се е изпарило.
Напълно съм наясно, че ходенето на кино, както 

и самите филми не са това, което бяха преди. 
Като дете за мен ходенето на кино беше неве-
роятно събитие. Е, на някои филми не успявах да 
прочета докрай всички субтитри, но въодушевле-
нието от гледането дори и на най-обикновената 
детска приказка беше несравнимо. Никога няма 
да забравя как пощурявах, когато гледах първи-
те си анимационни филми, после Джордж Лукас 
ме пренесе в една далечна и уникална галактика, 
а точно преди десет години гледах за първи път 
„Американски прелести“, който направо ме раз-
маза и после не можех да стана от седалката...  
Сега, естествено, рядко попадам на филм, кой-
то да ме впечатли страшно много. Както казва 
една позната, с която ходим на кино, „от гледа-
нето на толкова филми вече станахме прекалено 
извратени“. Това обаче никога няма да ме откаже 
от идеята да ходя на кино. Просто тази тръпка 
не ме е напуснала и на моменти я усещам отно-
во. Мога само да ви пожелая да я изпитвате по-
често и вие. В живота ни има прекалено малко 
удоволствия, за да ги пропускаме, пък бил той и 
живот съвсем НЕ като на кино. 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Ивайло ПЕТКОВ
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

П
риказките са хлябът 

на списанията. Тези 

снимки – илюстрации 

от списание – някак предви-

димо ни отвеждат към една 

от приказките на Шарл Перо. 

Малцина от неизкушените чи-

татели знаят, че цялото загла-

вие на приказката е „Пепеляшка, 

или малката стъклена пантофка“. Това 

„или“ означава, че Пепеляшка е по своеобразен 

начин равна на своята обувчица. В приказката 

обувките са не само хармонично продължение 

на жената, а жената и пантофката й са вза-

имнозаменяеми. Втората част на оригинал-

ното заглавие е изпаднала някъде във време-

то, докато се е разказвала приказката, но ние 

продължаваме да познаваме жените по обувки-

те им. Погледнете тези. Притежателката им 

със сигурност е истинска жена. 

А можем ли да познаем времето по приказки-

те му? Колко е нова и колко е стара нашата 

епоха? Стара колкото приказка и нова колко-

то списание? 

И в приказките, и в списанията крачат прин-

цове и принцеси, втори съпруги и мащехи с из-

ящни обувки и блестящи рокли, пред огледала 

и червени килими.

Имайте поне по чифт такива прекрасни пан-

тофки, пък дори и да ви служат само за да им 

се любувате. Така ще спасите принцесата в 

себе си, принца в мъжа до вас и цялата при-

казка на живота ви.

Ако няма приказки, четете списания.

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки © BeLIGHT STUDIO
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ЕДИН СПЕЦИАЛЕН ДЕН ЗА
БЕЛА ПРИЗБЕЛА ПРИЗ

К
атя е 32-годишна, зодия Водо-
лей. По професия е начален учи-
тел, с 8-годишен трудов стаж. 
Преди да поеме по този път, е 

била състезателка по художествена 
гимнастика. Смятала е, че бъдеще-
то є ще е свързано с художествена-
та гимнастика, но в момента не съ-
жалява за нищо. Спортът си остава 
нейна страст – води детски групи по 
аеробика. Най-важното нещо, което е 
научила, е да 

НЕ СЕ ОБРЪЩА НАЗАД

Да гледа само напред, є е помогнал 
партньорът є в живота Васко, кой-
то е позитивно мислещ и лъчезарен 
човек. Също бивш спортист по вди-
гане на тежести. 
В професионален план Катя посто-

янно учи другите на нещо. Това, ко-
ето тя обаче научава за себе си от 
работата си, е да

РАЗБИРА СВЕТА НА ДЕТЕТО

Знае, че за да спечели учениците, 

трябва да се отнася с тях не като 
с малки деца, а като с равни. Най-го-
лямото признание за нея е, че всеки 
ден 20 деца я чакат на вратата на 
класната стая и всяко едно от тях 
тича към нея, за да я прегърне. С ра-
дост споделя, че е „извела“ два випу-
ска, и е много щастлива, че ученици-
те я търсят и поздравяват и след 
това. Интересна нейна констатация 
е, че най-палавите ученици, на кои-
то най-много се е карала, са є най-
благодарни. 
Ролята на живота є е 

РОЛЯТА НА МАЙКА

Само преди половин година Катя не 
е подозирала, че майчиното чувство 
е по-силно от всяко друго. Преди се 
е чудела защо майките постоянно се 
тревожат за децата си и им звъ-
нят през половин час. Сега вече знае 
защо.
„Толкова е хубаво...“ – споделя про-

стичко, но красноречиво щастливата 
майка. И е сигурна, че ще избегне 
грешките, които са допускали нейни-
те родители.

АСЕНОВГРАДСКИ МАВРУД 
И БУЛЧИНСКИ РОКЛИ

Щастлива е, че живее в спокоен 
град с такова географско разположе-
ние – имат си балкан, красив през 
всички сезони. Споделя, че є е болно, 
когато се разхожда с количката до 
Асеновата крепост, защото място-
то е запуснато и мръсно и макар че 
има възможност за екопътеки, нищо 
не се прави. Но надеждата є е в но-

вото правителство.   
В малкия град хората се познават. 

Затова Катя знае на всяка улица кого 
ще срещне. Това є дава сигурност и 
спокойствие. А в града толкова са 
свикнали с булчинските рокли, че май 
много не им обръщат внимание. 

ЧЕТЕ „БЕЛА“ ОТ 10 ГОДИНИ

Първият брой попада в ръцете є 
преди 10 години. Брат є го занесъл 
вкъщи и є го препоръчал заради ин-
тересните четива. (Хм, винаги сме 
подозирали, че и мъжете ни четат 
внимателно!) Оттогава Катя е наша 
вярна читателка и чака с нетърпе-
ние датата, когато новият брой ще 
е на пазара. 

А ПРИЗБЕЛБ А ПРИЗА ПРИЗБЕЛАБЕЛА ИИРРППААБЕЛАБЕЛАБЕЛА ПРИЗ

ЕкатеринаЕкатерина
За пореден път списание „Бела“ връчва своята голяма награда БЕЛА ПРИЗ. За 2008 година жре-

бият беше щастлив за нашата дългогодишна читателка ЕКАТЕРИНА МИЛЧЕВА от Асеновград.

Само преди шест месеца Катя „получи“ и най-голямата награда в живота си, малката си дъщеричка 

Лили – достатъчно извинителна причина да забавим чак до ноември 2009 г. връчването на нашата на-

града: един ден, специално посветен на Катя, пълен с женски изненади: козметични и спа процедури, 

нови тоалети, декоративна и бяла козметика, грим, прическа, маникюр и романтична вечеря за двама. 

ИСКРЕНО и ЛИЧНО
Женски работи: Сред тях са шопинг 

– особено на чанти, обувки и на дру-

ги малки изящни неща. 

Модел за женско поведение: Не оби-

ча надменни и властни жени. 

Женското приятелство: Вярва в 

него. Вярва и в приятелството меж-

ду мъж и жена и смята, че то е най-

стабилното. 

Коледата: С роднини. И със стани-

машки сармички – малки зелеви сар-

мички с кайма, които Катя приготвя 

сама в голямо глинено гърне. 

Бела, брой 12 (142), 200912



Шопинг

Награждаване

14.00 ч. Фотоподмладяване е процедурата, която козметичен център 

DERMAPRO предложи на призьорката ни. Кожата се освежава и подмладя-

ва с лазер, без да се уврежда целостта є. Отстраняват се несъвършен-

ства и козметични дефекти като пигментни петна и капилярни мрежички. 

16.00 ч. Прическа и маникюр С изискана и стилна прическа и с френ-

ски маникюр се сдоби призьорката ни във фризьорски салон MURPHY. Лич-

но Марин Хубенов–Мърфи, коафьор на България за 2008 г. и носител на 

приза „Личност на годината“ за тази година на Intercoiffure Mondial, напра-

ви прическата на Катя. Мърфи подготви косата, като я нави с маша, а 

след това обилно я фиксира със стилизиращи продукти на Loreal.

18.00 ч. Тържествен момент. 

Екатерина Милчева, читателка на 2008 г., е готова 

да получи плакета БЕЛА ПРИЗ.

Вечеря на свещи

20.00 ч. Светът е за двама Пардон, за трима. За финал на деня 

– прегръдката на малката Лили и романтична вечеря с любимия мъж! 

Какво може да направи една жена по-щастлива?! Домакин на „среща-

та“ е комплекс „МАКСИ“ на бул. „Симеоновско шосе“.

Разкрасяване
10. 30 ч. Жена в панталон Едни от първи-

те посетители сме в магазин MOTIVI на площад 

„Славейков“. Катя се оставя изцяло в ръцете на 

консултантите. Единственото є предпочита-

ние е тоалетът да включва панталон. Споделя, 

че панталонът е неизменна и основна част от 

нейния гардероб. Имаме на разположение час и 

половина за „модно ревю“.

12.30 ч. „Огледалце, я кажи“ Марката на бялата и де-

коративна козметика, с която Катя ще се разкрасява, е 

SANS SOUCIS. Да се ориентира в избора, є помагат профе-

сионални консултанти.

Страниците подготви Теодора СТАНКОВА, Снимки © BeLight Studio Бела, брой 12 (142), 2009 13



Удобно
Сигурно ще ви се наложи неведнъж да седнете на празнична маса през де-

кември. Понякога ще имате настроение да направите така, че да изглежда-

те като принцеса, но понякога ще ви се иска да сте облечени по-скромно и 

практично. Съчетанието на черен широк панталон от плюш, черен потник 

от памук и ликра и сиво-бежова копринена риза с повече декоративни елемен-

ти (рюшове, жабо и красиви копчета например), която играе ролята на сако, 

е комфортно и елегантно едновременно. В този случай обувките може да са с 

равна подметка.

Кой подарък да отворя първи?

МОДАМОДАМОДА

Тържествено
Разкошна рокля от твърда коприна е подходяща за всякак-

ви тържествени случаи. Черният цвят е безпогрешен из-

бор. Той е уместен даже и за дневно тържество. А за вечер-

та можете да допълните тоалета с блестящо болеро, гъ-

сто отрупано с пайети, и сандали на висок ток, декорирани 

с бели камъни.

По Коледа всичко е позволено...

П

Идеална си!
Идеална си!Това, че сте решили да посрещнете коледните 

празници в домашна обстановка, съвсем не 
означава, че можете да минете без вечерен 
тоалет. Инвестицията за него е задължителна 
въпреки кризата. Веднъж е Коледа!
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Ярко и модерно
Роклята с А-силует скрива всички недоста-

тъци на фигурата. Важното е обаче вие да се 

чувствате добре в нея. Съчетанието оранжево 

и цикламено е актуално и тази година. Ярката 

цикламена къса жилетка без копчета е подхо-

дящо допълнение към тоалета. Нещо блестящо 

по нея няма да е излишно в празничната нощ.

Вечна класика
Именно такава рокля разумните европей-

ци наричат „успешно вложение на сред-

ства“. Нея можете да носите дълги го-

дини, защото фасонът є е класически и 

никога не излиза от мода! Ако не сковава 

движенията ви, на всеки празник ще се 

чувствате красиви и подвижни с нея.

Ще почистя и последната прашинка?

А какво да сготвя днес?

А

 КВАДРАТНОТО ДЕКОЛТЕ е подхо-

дящо за дами с овални лица и ма-

лък бюст

То привлича вниманието върху бю-

ста и раменете. Не ви препоръчва-

ме да изберете рокля с такова де-

колте, ако раменете ви са възши-

роки, лицето ви е квадратно (с по-

широки долни челюсти). 

 V-ОБРАЗНОТО ДЕКОЛТЕ е подхо-

дящо за дами с кръгли лица и с не-

достатъчно дълга шия

Триъгълното деколте ви-

зуално удължава шия-

та и лицето, зато-

ва е добре да го но-

сят дами с широ-

ки, кръгли лица и 

с недостатъчно 

дълга или пък с 

пълна шия. 

Важен е ДЕТАЙЛЪТ
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Да запалим свещите!

Д

Ммм, колко вкусно!

Блестящо
Кога впрочем можете да облечете 

такава рокля освен на Коледа или на 

Нова година? Сигурно десетки пъти 

сте я заглеждали, окачена на витри-

ната на някой магазин, но след дъл-

го колебание не сте правили избор в 

нейна полза. „Прекалено е крещяща 

за мен“ – сте си казвали наум и сте 

си купували... черен костюм.

Тази година не правете така. Прос-

то си позволете малко повече бля-

сък в празничната нощ.

Стилно
Най-важната тайна на този 

тоалет е заключена в детай-

лите. Роклята е изключител-

но семпла, но е добре скроена 

и идеално лепва по тялото, 

подчертавайки всички дос-

тойнства на фигурата ви. 

Остава само да я направите 

по-интересна с различни нео-

бичайни акценти – едро бижу 

на фона на тази рокля говори 

за това, че имате вкус.

Скромно
Какво да облечете, ако ви предстои да посрещате приятели за 

празника? Гостите без съмнение ще изглеждат блестящо и не 

е добра идея да се облечете така, че да се изгубите на техния 

фон. Нищо че сте домакиня и ще ви се налага да шетате през 

цялото време. За такива случаи е идеална кафеникаво-сива пола 

с дължина под коляното (изглежда суперженствено!) от трико и 

трикотажна блуза с 3/4 ръкави и блестяща нишка. Резултатът 

е именно този, който ви трябва – вие изглеждате празнично и в 

същото време ви е топло и удобно.

Чаша шампанско, м
оля?

Сайдер с вкус 

на истинска целувка
Кiss е новата натурална освежи-
телна напитка, появила се в наве-
черието на Коледа на нашия пазар. 
Сайдерът, както виното и бира-
та, е алкохолна напитка, призведе-
на чрез естествена ферментация. 
Не съдържа спирт. Популярен още 
от времето на древен Рим, сайде-
рът и досега държи твърди пози-
ции в цяла Европа. Първоначално 
е варен само от ябълки и круши. 
Днес почитателите му се наслаж-
дават на всякакви вкусове – гор-
ски плодове, прaскова, ягода, чере-
ша. Силно газиран е, леко сладък 
и леко кисел, а на алкохолност е 

като бира-
та. През по-
следните де-
сетилетия 
беше позагу-
бил своята 
популярност, 
но от някол-

ко години насам е отново изклю-
чително популярен в цяла Евро-
па, включително и като напитка 
за младите вечер в дискотеката. 
Макар „набеден“ за дамско питие, 
сайдерът се пие еднакво и от 
мъже, и от жени. Новата мар-
ка сайдер Кiss се продава в удобни 
за консумация кенове от 0,5 л. Не 
пропускайте да пробвате!

10-каратов блясък в косата
Благодарение на 3 Weather Taft от 

Schwarzkopf & Henkel мечтата за 
коса, която блести като 10-кара-
тов диамант, може да се превър-
не в реалност. Две обновени ли-
нии за стилизиране – 3 Weather 

Taft 10-Carat-Shine и 3 Weather Taft 

Brilliant-Color – придават магически 
блясък дори и на най-безжизнени-
те къдрици.
Обновената серия 3 Weather Taft 

10-Carat-Shine използва изключител-
на формула за брилянтен блясък, 
който увеличава отраженията на 
светлината по повърхността на 
косъма. Всеки кичур коса получава 
многоизмерни блестящи пластове, 

които искрят. Достъпна 
под формата на лак и 
пяна, ексклузивната сти-
лизираща серия 3 Weather 

Taft 10-Carat-Shine предла-
га ултрасилна фиксация 
с интензивен блясък. Об-
новената серия 3 Weather 

Taft Brilliant-Color е спе-
циално създадена за боя-
дисана коса. Тя вкарва в 
косата приказна светли-
на и същевременно предпазва цве-
та є от избледняване. Лакът и 
пяната 3 Weather Taft Brilliant-Color 
защитават косата от ултравио-
летовите лъчи и предотвратяват 
избледняването на цвета.

Шарени новини
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ОСТАВАТ 
30 ДНИ

Ако имате на разположение някол-
ко седмици до празника, вие сте щас-
тливка. Можете да направите чуде-
са с външния си вид. Възползвайте 
се от съветите ни и изобилието от 
комплименти по ваш адрес ще е га-
рантирано в празничната нощ.

1. ПИЛИНГ

Когато до празника остава цял ме-
сец или почти толкова, спокойно мо-
жете да се подложите на химически 
пилинг. Особено ако сте прехвърлили 

златните 35 години. Съобразете се 
обаче с типа на кожата си. Чувст-
вителната е по-безопасно да трети-
рате с млечна киселина (противопока-
занията за млечния пилинг са доста 
по-малко в сравнение с тези за глико-
ловия пилинг!). Ако кожата ви е нор-
мална, спокойно можете да се подло-
жите на гликолов пилинг. 
Химическият пилинг „поправя“ ще-

тите, нанесени от слънцето вър-
ху кожата – отстранява неприят-
ните пигментации и изравнява мал-
ките епидермални бръчки. Киселина-
та, която се използва при процедура-
та, изравнява релефа на кожата (ак-

нето намалява значително), тенът се 
уеднаквява, а кожата става гладка 
и опъната. Предупреждаваме ви оба-
че да се отпуснете в ръцете на оп-
итен и проверен козметик или дер-
матолог, тъй като процедурата не е 
шега работа. 

КАК СЕ ПРАВИ Подробно ви обяс-
нихме това в ноемврийската БЕЛА, 
но в името на красотата и за ваше 
улеснение ще го повторим. Пилин-
гът включва няколко етапа: почист-
ване (отстраняват се нечистотии-
те с тоалетно мляко с хиалуроно-
ва киселина и почистващ гел); съ-
щински пилинг (нанася се активният 
продукт, при което се усещат леко 
щипане и парене по кожата); неу-
трализация (кожата се третира със 
специално средство, неутрализиращо 
действието на киселината); измиване 
с хладка вода и накрая успокояване, 
подхранване и възстановяване с ин-
тензивен овлажняващ серум с хиалу-
ронова киселина. 
За постигането на по-видим ефект 

трябва да се направят поне две-три 
процедури. Имате време, но ако ви 
остават по-малко от две седмици до 
празника, не ви съветваме да се под-
лагате на пилинг. Освен това се под-
гответе, че младата, здрава и сияй-
на кожа ще се „покаже“ не по-рано 
от 5–6 дни след последната проце-
дура. Уви, през цялото това време 
ще се наложи да се криете вкъщи, 
защото под въздействието на кисе-
лината горният слой на кожата ще 
се излющва и няма да бъдете много 
привлекателни. Не забравяйте вкъщи 
да мажете лицето си с хидратиращи 
козметични продукти, тъй като под 
въздействието на киселината то се 
е запечатало под тънка суха коричка, 
под която протича образуването на 
нови тъкани. За ускоряване на про-
цеса на излющване на тази коричка 
дерматолозите препоръчват използва-
нето на регенериращи масла и анти-
бактериални препарати. 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ПРЕДСТАРТОВО ПРЕДСТАРТОВО 
БРОЕНЕБРОЕНЕ

ХРОНОЛОГИЯ НА 
ПРЕДПРАЗНИЧНОТО 
РАЗХУБАВЯВАНЕ

КРАЛИЦА НА БАЛА НЕ СЕ СТАВА ЗА ЕДИН ДЕН. ИНВЕСТИЦИЯТА НА ВРЕМЕ И ГРИЖИ Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, АКО СТЕ СИ ПОСТАВИЛИ ЗА ЦЕЛ ДА БЛЕСТИТЕ В ПРАЗНИЧНАТА НОЩ. 
НЕКА ФИНАЛНОТО БРОЕНЕ ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА...
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ По ефект 
пилингът със средна дълбочина на 
проникване, какъвто е този, значи-
телно превъзхожда повърхностния 
пилинг, а още повече пък почиства-
нето на лицето с ултразвук. Но за-
това пък той има доста повече про-
тивопоказания – например при херпес 
в активен стадий, при кожа, склон-
на към хиперпигментация, и т.н. И 
да не кажете, че не сме ви пре-
дупредили – ако кожата ви е по-
чувствителна, процедурата може да 
се окаже и по-болезнена. Затова пре-
дупреждавайте лекаря предварител-
но. Той ще нанесе охлаждащ гел, кой-
то ще намали болката и дискомфор-
та по време на третирането с ки-
селината. Или пък може да ви препо-
ръча въобще да не правите този вид 
пилинг. И още нещо много важно – в 
продължение на 3–4 месеца след хи-
мическия пилинг забравете за солари-
ума и не се излагайте на пряка слън-
чева светлина. 

2. РАДИКАЛНО ПОДМЛАДЯВАНЕ – 
РАДИОЛИФТИНГ

Този най-нов anti-age метод е из-
вестен и под наименованието „тер-
маж“. Това е нов метод на нехирур-
гическо въздействие, който ще ви по-
могне да се подмладите видимо поне 
с пет години. 

КАК СЕ ПРАВИ Технологията се ос-
новава на въздействие върху епиде-
рмиса с радиовълни, в резултат на 
което се получава дълбочинно загрява-
не на тъканите, което активира син-
теза на белтъчините, уплътнява раз-
тегнатите колагенови влакна (зара-
ди тях кожата изглежда отпусната), 
разглажда бръчките и стяга конту-

рите на лицето. Тъй като ефектът 
от процедурата не е видим веднага, 
планирайте радиолифтинга поне месец 
преди празника.
Най-доволни ще останете от резул-

тата обаче, ако в продължение на по-
ловин година сте се подлагали на та-
кива процедури. Разбира се, и след 30 
дни състоянието на кожата ви ще е 
значително подобрено.
Макар че на практика е установе-

но, че при 10% от жените радио-
лифтингът протича без болка, за ня-
кои той може да се окаже доста бо-
лезнен. Всичко зависи от индивидуал-
ната чувствителност на кожата – 
ако вие трудно понасяте пилинга и 
мезотерапията например, по-добре е 
предварително да попитате специали-
ста за обезболяваща система, която 
се предлага в много от козметични-
те салони. Да проверите как точно 
ще реагира вашата кожа на каквото 
и да било организъм, можете само по 
пътя на опита.
След процедурата може да се обра-

зува оток, а кожата да се зачерви. 
Нормално е всички тези странични 
явления да изчезнат след 3 дни. 
След процедурата не се налагат ни-

какви ограничения – можете да полз-
вате обичайната си козметика, да се 
занимавате със спорт, да посещавате 
сауна и парна баня. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Не се пре-
поръчва термаж при захарен диабет, 
наличие на кардиостимулатори в ор-

ганизма, сърдечносъдови и онкологични 
заболявания. Ако сте подпълвали ко-
жата с филъри в областта на ску-
лите или сте увеличавали устните 
си с тях, също не бива да прилага-
те процедурата радиолифтинг. Под 
въздействието на радиовълните им-
плантатите могат да се повредят, 
а това няма да допринесе за вашето 
разкрасяване.

3. ИНЖЕКЦИИ С ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА

Смята се, че декември е най-стре-
совият месец в годината. А за жа-
лост стресът оставя своя ясен от-
печатък върху кожата. За да не из-
глежда лицето ви уморено на празни-
ка, препоръчваме ви да се подложите 
на процедурата биоревитализация – 
инжекционно въвеждане на натурална 
хиалуронова киселина (мощен хидра-
тиращ агент) в кожата. Молекулите 
на киселината не позволяват на вода-
та в клетките да се изпарява. А до-
бре овлажнената кожа изглежда мла-
да, свежа и гладка.

КАК СЕ ПРАВИ С тънка игла по-
дкожно се вкарва хиалуронова кисели-
на, която започва да „работи“ неза-
бавно. След няколко часа ще забеле-
жите, че лицето ви е придобило здра-
вословен тен, а мимическите бръчки 
сякаш никога не ги е имало. Истина-
та е, че ефектът е краткотраен и 
изчезва напълно след 4–5 дни. Но под 
въздействието на тази процедура в 

Разни видове масажи
Ще ви посъветваме да отделите време за 

спа процедури и да си спретнете празник 

едновременно и за душата, и за тялото. 

Изберете отпускащи процедури, които ус-

покояват, заличават следите от стреса по 

кожата и ви зареждат с енергия. 

Ароматните вани, стоун терапията (ма-

саж с горещи камъни) и релаксиращите ма-

сажи ще ви помогнат да се отървете от 

умората, натрупана от предпразничното 

суетене. Така ще посрещнете празнична-

та нощ с подобаващо настроение. Само не 

прекалявайте с масажите – не е желател-

но да правите повече от две процедури на 

ден. В противен случай „преситеният“ орга-

низъм може да реагира непредсказуемо.
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дълбоките слоеве на кожата се сти-
мулира производството на собстве-
на хиалуронова киселина, което е до-
бре дошло за кожата в по-дългосро-
чен план.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Въпреки че 
процедурата е напълно безопасна за 
организма, съществуват някои проти-
вопоказания – алергия към продукта, 
възпалителни процеси по кожата, 
тежки заболявания на белите дробове 
и на сърдечносъдовата система. Под-
гответе се, че за да съхраните мла-
дежкия вид на кожата си, в бъдеще 
ще се налага да правите процедурата 
веднъж на всеки 3 месеца.     

ОСТАВАТ 10 ДНИ
Никой уважаващ себе си дерматолог 

не би се захванал със сериозни проце-
дури, ако до празника остава малко 
повече от седмица. Но все пак вре-
мето е достатъчно, за да подобрите 
състоянието на кожата си.  

1. С БОТОКС

Единственият подмладяващ метод, 
който можете да приложите за тол-
кова кратък срок, е инжектирането 
на ботокс. Едно „бодване“ позволява 
да изгладите мимическите бръчки на 
челото, билабиалните бръчки и фини-
те линии около очите. При това про-
цедурата отдавна е призната за аб-
солютно безопасна, ако, разбира се, се 
изпълнява от опитен специалист.  

КАК СЕ ПРАВИ Ботоксът и диспор-
тът (аналог на ботокса, който също 
се предлага у нас) блокират предава-
нето на нервни импулси и понеже не 
позволяват на лицевите мускули да 
се съкращават, те стоят отпусна-
ти. Кожата сякаш се фиксира в опъ-
нато състояние и в продължение на 
4–6 месеца вие можете да се радвате 
на идеално гладко чело. Не се притес-
нявайте, че мускулите ви ще атро-
фират. Инжекцията с ботокс не по-

влиява процесите на кръвоснабдяване 
на тъканите и на обмяната на веще-
ствата. След инжектирането на бо-
токс може да се образува незначител-
на хематом, но това не е беда. Той 
ще се разнесе до 2–3 дни. Ако имате 
чувствителна кожа, помолете дерма-
толога да ви третира с местна упой-
ка, за да не изпитвате болка.

2. ТОНИРАНЕ НА КОСАТА 
Сигурно вече сте избрали приче-

ска за празничната нощ. Точно сега 
е моментът да обновите и освежи-
те цвета на косата си чрез тонира-
не (боядисване със слабоамонячна боя 
за коса). Така ще осигурите на при-
ческата си неповторим блясък. Ефек-
тът от тонирането трае от 6 до 
8 седмици.  

КАК СЕ ПРАВИ Процедурата е под-
ходяща за всички типове коси, но е 
особено препоръчителна за тънките. 
Това е един вид щадящо боядисва-
не, при което косата променя цвета 
си, но не и структурата на косъма. 
Ефектът е краткотраен – до седми-
ца и половина. Но ако косата ви е 
прекалено тънка и изтощена и я боя-
дисате седмица преди празника с боя 
за стопроцентово покритие на бели-
те коси, тогава рискувате да я пре-
върнете в... метла.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма таки-
ва. 

ОСТАВАТ 2 ДНИ
Нали не си правите илюзии, че за 

два дни можете да се промените 
кардинално и да решите окончателно 
специфичен козметичен проблем? На-
правете обаче онова, което е възмож-
но, за да изглеждате добре.

1. ЕКСПРЕСНА 
ТОНИЗИРАЩА МАСКА 

Изберете маска за вашия тип кожа, 
която да е овлажняваща, подхранваща 
или успокояваща. Отличното решение 
е тонизиращата подхранваща маска, 
чиито съставки (витамини, микрое-
лементи и етерични масла в голя-
ма концентрация) действат скорост-
но. Такава маска мигновено възвръща 
приятния цвят на лицето. 
Ако нямате време да отидете в 

козметичен салон, направете си я 
сами в домашни условия – разбъркай-
те 2 ч. л. извара с 1/2 ч. л. мед и 
1 предварително разбито яйце. На-
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несете маската, изчакайте 10 мин, 
след което първо изплакнете лицето 
с топла, а после – със студена. 

2. ЕКСФОЛИИРАНЕ

Става дума за пилинг процедура със 
скраб продукт на лицето и на тяло-
то. Това, разбира се, е повърхностен 
механичен пилинг, но процедурата все 
пак ще ви помогне да елиминирате 
мъртвите клетки, натрупали се вър-
ху кожата. След ексфолиацията кожа-
та изглежда като кадифе. 
Ако имате намерение да облечете 

рокля с презрамки в празничната нощ, 
отделете особено внимание на лакти-
те. Дори и да изглеждате безупречно 
навсякъде, ако тази зона е необгриже-
на, може да развали общото впечат-
ление от блестящия ви външен вид. 
За омекотяване на кожата на лакти-
те използвайте скраб продукт с че-
рупки от кайсия например. 

3. ПАРАФИНОТЕРАПИЯ 
ИЛИ СПА МАНИКЮР

Не забравяйте ръцете и по-специал-
но ноктите на ръцете. Запишете си 
час при маникюрист по-отрано, за-
щото, ако разчитате, че някой ще 
се смили над вас в последния мо-
мент, не сте познали. Преди празни-
ците всички маникюристки са изклю-
чително заети. 
Оптималният вариант е спа мани-

кюр – освен че ще ви лакират, ще 
ви направят пилинг масаж и маска 
на ръцете. Ако пък изберете парафи-
нотерапията, кожата на ръцете ви 
дълготрайно ще се овлажни в дълбо-
чина, а ръцете ви ще станат коп-
ринено меки. Процедурата се препо-
ръчва особено за ръце със загрубя-

ла кожа. 

ОСТАВАТ 2 ЧАСА
Всичко, което се иска от вас сега, 

е да се отпуснете. Но можете да до-
бавите два финални щриха.    

1. ПРАЗНИЧНА ПРИЧЕСКА 
Измийте косата си и я оформе-

те с помощта на сешоар. Дори да 
се опасявате, че прическата ви няма 
да издържи през празничната вечер, 
не прекалявайте със стилизиращите 
продукти. И особено с лака за коса. 
В противен случай косата ви ще из-
глежда неестествено и ще загуби бля-
съка си. Прическата трябва да е лека 
и въздушна. 
Ако отрано сте се погрижили да 

си запишете час при фризьор – най-
добре!

2. ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ И УСТНИТЕ

Преди празника отделете малко вре-
ме и поставете за 15–20 мин върху 
клепачите си тампони, напоени с ох-
лаждащ гел, или пък охлаждаща до-
мино маска (от онези, които се сла-
гат в хладилника). Веднага след това 
погледът ви ще е много по-отпочи-
нал и свеж. 
Още един лесен начин да „стопи-

те“ умората в очите си е гроздова-
та маска. Разполовете едно гроздово 
зърно и натъркайте с половинките 
долните клепачи на очите.
Устните си пък можете да погле-

зите с медена маска. Нанесете дебел 
слой мед върху тях и изчакайте 10–
15 мин. След това почистете меда с 
памучно тампонче и намажете уст-
ните с балсам. 

3. КОД „ВЕЧЕРЕН ГРИМ“
Не се увличайте с броката и бля-

съка, ако не можете да се похвалите 
с гладка кожа. Декоративните козме-
тични продукти, съдържащи блестя-
щи частици, правят малките бръчи-
ци по-забележими. Ако не сте сигур-
ни, че яркото червило, сините сенки 
за очи и кораловият руж ви отиват, 
не си правете експерименти точно 
преди празника! Далеч по-разумно е да 
се доверите на обичайните продукти 
за гримиране, които използвате. Но 
нека са поне в по-наситени цветове. 
Не забравяйте да сложите в чанта-
та си пила за нокти, компактна пуд-
ра и парфюм. Това е всичко! Лимузи-
ната вече ви чака пред вкъщи.

Маникюр за 5 минути
Ако не ви е останало време да от-

скочите да маникюристката си, 

единственият изход е да си напра-

вите маникюра сама. Като нача-

ло внимателно отстранете ста-

рия лак. След това с фина 

пила оформете ноктите си 

от всички страни (движе-

нието на пилата е само 

в една посока). Що се от-

нася до цвета на лака, съ-

ветваме ви да изберете не-

утрален, практически без-

цветен лак. Червеният лак 

се нанася изключително 

трудно! И най-малката 

грешка се вижда.

Официален дистрибутор: 

„Фиеста–2“ ООД 

Телефон за контакти: 02 /931 69 96 

www.fiesta2bg.com

Прополисовите балсами предпазват, ус-

покояват и овлажняват изключител-

но сухи устни, както и суха, раздразне-

на кожа. Притежават доказано защит-

но действие срещу поява на херпеси. 

Използването им се препоръчва при ли-

шеи, сърбежи и напуквания на кожата. 

 Стик „Пчеличката мая“ (4,8 мл) е бал-

сам, специално разработен за деца.  Съ-

държа новозеландски прополис (най-без-

вредния и чист прополис в света), пчелен 

восък, масло от жожоба, палмово масло, 

рициново масло  и витамин Е.

 Стик (4,8 мл), съдържащ прополис, пче-

лен восък, масло от жожоба, палмово мас-

ло, рициново масло, витамин Е и ванилин. 

 Стик с SPF 20 (4,8 мл). Съдържа про-

полис, пчелен восък, масло от жожоба, па-

лмово масло, рициново масло, витамин Е 

и ванилин.

 Туба  за силно напукани устни (10 мл). 
Съдържа прополис, пчелен восък, екстра-

кти от арника, хамемелис и ехинацея и 

масло от жожоба. 

 Кутия (5 мл) за възпалена и напукана 
кожа. Препоръчва се при обриви, лишеи и 

херпеси. Съдържа прополис, пчелен восък, 

екстракти от арника, ехинацея, лайка и 

хамемелис. 

 Кутия с SPF 14 за възпалена и напу-
кана кожа (5 мл). Препоръчва се при об-

риви, лишеи и херпеси. Съдържа прополис, 

пчелен восък, екстракт от ехинацея и ви-

тамин Е.

Всички продукти можете 

да намерите в аптеките 

на препоръчителна цена 3,99 лв.

ПРОПОЛИСОВИ 
БАЛСАМИ ЗА

УСТНИ И 
ВЪЗПАЛЕНА КОЖА
Комбинация от прополис, 
пчелен восък, натурални 
етерични масла, екстракти 
от билки и витамини 
в продукта на германската 
фирма Health Care Company



д у ш а  и  т я л о

Н
авсякъде по света грижата за чистотата на 
тялото (и отвътре, и отвън) е много важна. 
Май само българите не долюбваме сапуна и во-
дата... Поддържането на чистотата на тяло-

то няма да е бреме за вас, ако си изберете да спазвате 
някой от седемте ритуала, които по наша преценка без 
проблеми могат да бъдат включени във всяко ежедневие. 

КИТАЙСКА РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

Принципът е познат – чрез натискане на определени ре-
флексни точки по ходилата се стимулират вътрешните 
органи, с които те са свързани. Ако искате да прочис-
тите организма отвътре (детоксикация), е важно да по-
добрите работата на черния дроб.

ВКЪЩИ Рефлексната зона за стимулация на черния дроб 
се намира на стъпалото на десния крак, и по-точно, иви-
цата в основата на третия, четвъртия и петия пръст. 
Масажирайте я в посока от долу на горе (към пръстите) 
с поглаждащи движения, без да натискате много. Но ни-
кога не правете този масаж по време на хранене!

МЕХАНИЧЕН ПИЛИНГ ПО МАРОКАНСКИ

След половинчасов престой в хамама мароканците тра-
диционно обтриват тялото си хубаво с остра ръкавица. 
Нечистотиите се премахват много лесно, кръвообращени-
ето се активизира и сърцето се снабдява с кислород.

ВКЪЩИ Нищо че нямате хамам. Можете да изтъркате 
тялото си с остра ръкавица и в обикновена баня. Ако 
го правите по 5 мин всяка сутрин седмица преди празни-
ците, кожата ви ще светне. Още по-благотворен ефект 
върху кожата на тялото има и четковият масаж на сухо 
преди баня. Ден след ден тази фрикция ще ви освободи 
от впечатляващо количество токсини и ще улесни кръ-
вообращението ви.

БАНЯ ПО ТАИТЯНСКИ

В Тихоокеанския регион почистват кожата си с фин пя-
сък – нежен и ефикасен начин да се елиминират мърт-
вите рогови клетки от повърхността на кожата. Тази 
процедура е важна, защото през кожата се изхвърля 1/3 

ЧУЖДОЗЕМНИ 
РИТУАЛИ ЗА ЧИСТОТА

© Phil_Good – Fotolia.com
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от шлаката на организма. Затова нейните пори постоян-
но трябва да са отпушени. 

ВКЪЩИ Веднъж седмично почиствайте цялото си тяло 
със скраб продукти, които можете да купите във вся-
ка дрогерия. Изпълнявайте кръгови движения в посока от 
долу на горе – от стъпалата към седалището, от кит-
ките на ръцете към горната є част и към шията и на-
края изтъркайте корема.

ВОДА ПО АНГЛИЙСКИ

Англичаните използват горещата вода не само за при-
готвяне на чай, но и като ефикасно средство за деток-
сикация на организма. Тя доказано стимулира самопочист-
ващата функция на черния дроб и бъбреците.

ВКЪЩИ Сутрин на гладно (както и в който и да било 
момент през деня) изпивайте чаша гореща вода. Можете 
да я освежите с прясно изстискан сок от половин лимон 
или пък да я подсладите с 1 к. л. мед.

ТИБЕТСКИ ПУМПАЛ

Според тибетските доктори в човешкото тяло има се-
дем енергийни центъра. Ако те функционират зле, витал-
ният поток от жизнена енергия прана се забавя и боле-
стите настъпват лесно. „Пумпалът“ е идеален за преза-
реждане с енергия на целия организъм.

ВКЪЩИ Легнете на пода в стая с повече свободно прос-
транство. Протегнете ръце над главата и завъртете ця-
лото тяло по посока на часовниковата стрелка. Въртете 
се, докато ви се завие свят и доколкото позволява прос-

транството. С всеки следващ ден увеличавайте завърта-
нията с едно, докато стигнете 20 завъртания дневно. Е, 
ако спазвате този ритуал, е по-вероятно да измърсите 
тялото, отколкото да го почистите, но пък ще напра-
вите една по-важна чистка – тази на енергийните пъ-
тища и канали. 

ГОРЕЩА ЯПОНСКА БАНЯ

В южната част на Япония топлите изворни води на 
Бепу са изключително богати на минерали. Къпането в 
тях води до изпотяване, а оттам и до отделяне на то-
ксини. 

ВКЪЩИ В края на деня 2–3 пъти седмично е добре да 
накисвате тялото за 5 мин в гореща вода (39 °С). След 
това го избършете с хавлиена кърпа, облечете нещо меко 
и легнете под завивките за половин час. Ако имате про-
блеми със сърцето обаче, забравете за тази процедура!

ОСТЪРГВАНЕ НА ЕЗИКА ПО ИНДИЙСКИ

Остъргването на езика стимулира работата на храно-
смилателната система. А това от своя страна ще ви 
помогне да забравите за констипацията – нещо, което 
със сигурност замърсява тялото с токсини отвътре.

ВКЪЩИ Прави се сутрин на гладно със специална шпа-
тула за почистване на езика (продава се в дрогериите) 
или просто с чаена лъжичка. Остържете езика по посока 
отзад напред по цялата му дължина. Само 20 секунди са 
достатъчни, за да го освободите от неприятните отла-
гания, а с това да отстраните и лошия дъх в устата.

1407 София, ПК 142, бул. “Джеймс Баучер” № 76
Тел.: 02 9633464, 9633481

e-mail: office@syncombg.com
Магазин, ул. “Неофит Рилски” № 52:

пон.- петък 10.30-14.00; 14.30-19.00, събота: 11.00-16.00
www.syncombg.com



г р и м

ХАРЕСВАШ ЛИ

ГОТВИТЕ СЕ ДА НАНЕСЕТЕ ВЪРХУ УСТНИТЕ СИ ВЪЗМОЖНО 
НАЙ-ЯРКИЯ ЦВЯТ ЧЕРВИЛО? ДА, ПРАЗНИК Е ВСЕ ПАК. 
НО УСТНИТЕ МОГАТ ДА ИЗГЛЕЖДАТ ПРАЗНИЧНО 
ГРИМИРАНИ НЕ САМО В ЧЕРВЕНО...

Коралово
Точно този нюанс на червено-

то отива изключително много 

на дами с руси коси и бяла кожа. 

В този случай гримът на очите 

може да е съвсем незабележим – 

леки сребристи сенки върху це-

лия клепач са абсолютно доста-

тъчни. Добре е да комбинирате 

кораловото червило с бижу в та-

къв цвят.

Невидима нуга
Диор и Хелена Рубинщайн много ха-

ресват точно тази ненатрапчива ес-

тественост на устните. По тяхно 

мнение модата на натуралните отте-

нъци никога не си отива. А и не зависи 

от възрастта и от цвета на косата. 

Червилото в цвят светла нуга можете 

да нанесете направо с пръсти, с лека 

небрежност. Стига самият продукт 

да съдържа блестящи частици!

Доматено червено
Най-правилните оттенъци на червеното тър-

сете в колекциите на Боби Браун, Шанел и 

Джорджо Армани. Прието е, че този цвят 

отива на всички дами, но ние ви съветваме да 

бъдете по-внимателни. Яркото доматеночер-

вено червило не търпи суета. Гримът трябва 

да бъде много техничен. Ще ви трябва точ-

на ръка, която безпогрешно да нанесе конту-

ра на устните.
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ИГРА НА ЦВЕТОВЕ И 
СВЕТЛИНИ, БАЛАНСИРАНЕ 
МЕЖДУ НЕВИННОСТТА И 
ПОРОКА... МАКИАЖЪТ 
ЗА КОЛЕДА МОЖЕ ДА 
ИЗРАЗЯВА ЕДИНСТВО НА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ. 
ЕТО С КАКВИ СРЕДСТВА.

Северно сияние
Е, ако нямате смелост да изрису-

вате точно така очите си с гра-

фитено сиво, бяло и златисто, 

тогава поне съчетайте тези три 

цвята в рамките на клепачите си 

и ще получите празничен грим. 

А по-дръзките могат да копи-

рат буквално нашето предложе-

ние, което пък ние сме заимства-

ли от Dior.

Зима в окото
Но не и в сърцето. Ето това се 

нарича игра на контрастите – 

бяло и черно, матово и гланцо-

во. Внимавайте много при изтег-

лянето на очната линия под до-

лния клепач. Упражнете се някол-

ко пъти, преди да нанесете окон-

чателно празничния грим.

Завръщането на 
Снежната царица

Матова кожа, отрупани с камъчета ресни-

ци, сребристи сенки за очи, червило с мета-

личен отблясък... Всичко тези изразни сред-

ства ще ви помогнат да възкресите образа 

на Снежната царица. Тоалетът трябва да 

е екстравагантен в този случай. Както и в 

първия, ако решите да изрисувате очите си 

като полярни звезди.

ЗРЯЛАТА КОЖА 45+
Ра дост, стрес, ус мив ки... 

Не ко нт ро ли ра ни те дви же ния на 

ми ми чес ки те мус ку ли об ра зу ват 

ес те ст ве ни ли нии и бръч ки, ко и то 

ста ват по-ви ди ми, за поч ват да се 

задъл бо ча ват, а чер ти те на ли це то 

се от пус кат. Ко жа та очак ва по мощ, 

за що то се нуж дае от ин тен зив ни 

гри жи в дъл бо чи на. 

Дъл бо чин но възста но вя ва не на чер-

ти те на ли це то – то ва е за да ча та 

на про дук ти те от ли ни я та „Елик-

сир“ на Dermacol. Те оказ ват дъл гот-

рай но, то ни зи ра що и изг лаж да що 

действие вър ху ко жа та.

ЕЛИК СИР 45+
Ин тен зи вен 
дне вен крем 
про тив бръч ки
Об но вя ва щи ят 

дне вен крем съ-

дър жа екстракт 

от морс ки во до рас ли 

Thalassine®, кой то ре- ду ци ра дъл-

бо ки те бръч ки и възста но вя ва и ук реп ва 

струк ту ра та на ко жа та. Кремът е неж но 

пар фю ми ран и съдър жа UV филт ри.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

ЕЛИКСИР 45+
Интензивен 
нощен крем про-
тив бръчки
Об но вя ва щи ят 

но щен крем е пред-

наз на чен за ин тен-

зив на гри жа за ко жа-

та през нощ та. Екстрактът от во до рас-

ли Thalassine® за ед но с дру ги те ак тив ни 

със тав ки – кре а тин, Shea Butter, ви та мин 

Е, алан то ин – на ма ля ва дъл бо ки те бръч ки, 

изг лаж да фи ни те ли нии, ус по ко я ва ко жа та 

и оси гу ря ва ней на та оп ти мал на хид ра-

та ция.

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.



Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на ва-

шите въпроси, свързани с косата. Задавайте ги в писма до редакцията (1124 София, ул. „За-

горе“ 4, ет. 2) или на e-mail: redakciabela@cablebg.net. Моля, отбелязвайте на пощенския плик „За 

рубриката „Фризьорски салон“. Съветите от страниците на БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако 

решите да ги приложите на практика и да си запишете час при фризьор, направете го на теле-

фони: 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 сто-

ла на самия Мърфи, който бе излъчен за фризьор № 1 за 2008 г. от списание COIFFURE beauty и за 

личност на годината за 2009 г. за регион Източна Европа от Paris/Intercoiffure Mondial.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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

Асиметрично и ултракъсо
Освен модата на карето може да се 

каже, че Виктория Бекъм прокара и мо-

дата на асиметричната суперкъса под-

стрижка. Изглежда, Пош Спайс има усет 

към модерните прически. 

ПОДСТРИЖКАТА: Отзад косата е мно-

го къса, подстригана в посока напред. 

Малко по-дълги кичури се оставят само 

около лицето. 

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: Всеки. 

СТАЙЛИНГЪТ: Върху дланите се разпре-

деля малко гел за блясък и кичурите от 

най-високата точка на главата се офор-

мят с пръсти в посока на челото и леко 

на една страна (вж. снимката).

ВРЕМЕТРАЕНЕ: от 3 до 5 мин

Късо и прибрано
Откакто Виктория Бекъм и Кейти Холмс се подстригаха на каре, всички пожелаха да направят 
същото. И правилно. Карето е подстрижка, лесна за оформяне и стилизиране. Ако косата ви е 
малко по-дълга, ви предлагаме да я направите къса, като я приберете на кок. Кокът си е класическа 
празнична прическа. А през този месец празниците са в изобилие.

Извити краища 
и плътен бретон
Оптическият микс от дълго и късо 

отива на повечето жени. Новото сега 

е извивката в краищата на този боб с 

бретон. Супер е за дами, които искат 

да изглеждат добре, без да полагат 

много грижи за косата си. 

ПОДСТРИЖКАТА: Боб, скъсен на тила. 

Около ушите косата е изтънена и оле-

котена в краищата.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: Всяка жена 

може да си позволи тази подстрижка, 

особено ако я носи на букли – от по-

ситни до по-едри. 

СТАЙЛИНГЪТ: Нанася се стилизира-

ща пяна на полусуха коса, оформя се 

дълбок страничен път и косата се из-

сушава гладко със сешоар през кръг-

ла четка. На финала краищата се уви-

ват около четката и се изтеглят в 

посока отзад напред. Бретонът се пу-

ска през цялото чело и се сресва глад-

ко настрани. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 15 мин

Тупиран боб
Чао на изгладената коса. Тупираната 

изглежда много секси в стил Холивуд. 

С малко сръчност лесно можете да се 

превърнете в Мерилин Монро. 

ПОДСТРИЖКАТА: Дълго до брадичка-

та каре с дълъг бретон.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП КОСА: С тънък ко-

съм и естествено чуплива. 

СТАЙЛИНГЪТ: За да се постигне този 

обем, на подсушената с хавлиена кърпа 

коса се нанася лосион за обем, косата 

се сресва и се изсушава за кратко със 

сешоара. Навива се отпред назад стег-

нато на едри топли ролки (под прав ъгъл 

спрямо скалпа). За най-долните кичури 

коса изберете ролки със средна дебели-

на. Изчакайте ролките да изстинат на-

пълно. След като ги свалите, наведете 

глава напред и срешете косата с чет-

ка. Впръскайте в нея лак за коса. Изпра-

вете се. Покривните кичури коса изгла-

дете внимателно с гребен в посока на-

зад и оформете прическата с ръце. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: около 40 мин
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фризьорство маникюр, педикюр, 
ноктопластика козметични 
процедури масажи козметика 
за домашна грижа обучение по 
фризьорство и козметика

София, ул. „Константин Иречек“ 11,
тел.: 02/ 953 11 82, 481 54 86, 
моб. 0887 427 506
София, бул. „България“ 11 (партер)
тел.: 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326

Нашироко
С този кок ще изглеждате по-строги от обикновено. Подходящ е за по-официални 

събития. 

КАК СЕ ПРАВИ Трябва да имате коса, дълга поне до раменете. Изтеглете екстрем-

но страничен път и изгладете хубаво косата назад и настрани с помощта на гел и 

фин гребен. На тила приберете косата с широка шнола. И накрая оформете широ-

ка букла (руло) и го закрепете върху шнолата с фиби, така че самата шнола да не 

се вижда. Използвайте шнолата като опора, за да получите необходимата ширина 

на рулото. 

НА КОК

На охлювче
Кокът е подходящ за дами с дълги прави коси с тънък косъм. 

КАК СЕ ПРАВИ Косата се сресва с фин гребен, изглажда се добре и се връзва стег-

нато с незабележим ластик ниско на тила. Дланта на едната ръка се поставя под 

вързаната на опашка коса, самата опашка се хваща за върха и се усуква около оста 

є. Почти автоматично тя „ляга“ във формата на охлювче, което се закрепва така, 

че да не се вижда ластикът.

Марин ХУБЕНОВ-МЪРФИ, стилист и собственик 

на фризьорски салони Murphy

ПОДАРЕТЕ СИПОДАРЕТЕ СИ
КРАСИВА УСМИВКАКРАСИВА УСМИВКА

САМО ЗА 50,63лв.САМО ЗА 50,63лв.



Н
а дискотека е позволено почти всичко, което в 
никакъв случай не се препоръчва на момичета-
та, които са започнали сериозна работа в теж-
карски офис или пък посещават лекции в уни-
верситета. 

Образът на 

танцуващата 
в полумрака жена 

трябва да носи позитивен заряд, сексуал-
на окраска, а също така да съчетава мод-
ните тенденции в прическите, в грима и, 
естествено, в облеклото. 

Най-важното сред дискохаоса от цвето-

ве и форми е да не загубим чувството си за 

стил. Все пак трябва да има някаква мярка, за да не се 

превърне дискостилът в безстилие.

Главната роля тук се пада на роклята с 
дълбоко деколте и на фантастичната и 

даже футуристична 
прическа 

Ако природата ви е наградила с къдрава 
вълниста коса, радвайте се – прическата ви 

за дискотека е почти готова. Няма да ви се наложи да 
губите време и сили. 

Идващите отново на мода мокри къдрици ще направят 

от всяко момиче дискотечна принцеса само с помощта 

на малко гел за постигане на мокър ефект.

Прокарайте по косата длан, намазана с гел, след което 
намачкайте косата, за да изглежда тя небрежно разроше-
на, сякаш току-що сте изскочили от ваната. Тази приче-
ска е невероятно съблазнителна. 
Най-добре би било 

да НЕ оставяте 
косата си пусната

а да я приберете с шнола на тила в обемна опашка или 
да я вържете на полуопашка, прихващайки само предните 
кичури и издърпвайки ги назад зад челото. 

Тази прическа можете да укрепите и с фиби с различни 

апликации (с изкуствени или естествени перли напри-

мер) за всеки случай. Така ще изглеждате хем небрежни, 

хем изискани. 

Въобще аксесоарите са добре дошли, когато говорим за 
дискостил в прическите. Яркоцветни пластмасови шноли, 
ленти от плат (едноцветни, разноцветни или в модерно-
то за момента каре)... 

Дискостил
Дискотеката е място, където разумното излиза от своите граници 

и се превръща в празник на веселието, ярките цветове, блясъка, 
оригиналния и смел грим, нестандартната прическа, които в друга 

обстановка могат да изглеждат дори глуповато и безвкусно.

© drubig-photo – Fotolia.com
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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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Тъмната коса
е перфектният фон, върху който аксесоарите 
за коса биха изпъквали най-добре. А и най-до-
брият „изходен материал“ за оформянето на 
„мокра“ прическа впрочем.  

Коафьорите заложиха през този сезон на супе-

робемните опашки и на кокове. Можете да ги 

украсите без никакво притеснение с малко по-

кичозни масивни аксесоари.

И не се заблуждавайте, че кокът е прическа само за 
малка черна рокля. В дискотека той изглежда адекватно 
дори и ако сте обули дънки. Може да го „гарнирате“ с 
изкуствени кичури.  

Най-актуалната опашка
е високата (на темето) и силно тупирана (с обем). 

Но не всяка дама би се решила да върже такава голяма 

опашка на главата си. Е, точно дискотеката е повод да 

си направите този експеримент. 

Съберете косата в опашка на темето (може дори леко 
да я изкривите настрани) и я тупирайте. Ако не се ха-
ресате, просто съберете тупираната коса на рошав кок, 
който можете да закрепите с разноцветни фиби, ленти 
или панделки. 

Ултрамодерно и стилно 
е решението да съберете косата на нисък кок и отпред 

да пуснете върху челото дълъг бретон! 

В този случай ви съветвам да напръскате бретона със 
спрей за коса, съдържащ блестящи частици.
Добре би стояла и класическата конска опашка на теме-

то, омотана в основата си няколко пъти (за целта тряб-
ва да имате по-дълга коса). 

Лентите от плат 
и пластмасовите диадеми 

– това са аксесоарите, с които можете да експеримен-
тирате, ако се каните да ходите на дискотека. Впрочем 
те са превъзходен избор и за късите, доста модерни на-
последък прически. 

Лентите стоят по-добре на коса с изразен обем. Тънки-

те диадеми, както и златистите и сребристите тънки 

ленти, които са се носили през 20-те години на миналия 

век, се завръщат на мода. 

С помощта на по-широките ленти от 60-те години ще 
изглеждате малко по-ретро и по-хипи. Пеперудите, камъ-
ните и всякакви други украшения върху лентите от плат 
са абсолютно приемливи. Лентите и диадемите се носят 
не само на пусната коса, но и на коса, вързана на опаш-
ка или събрана на кок.  

Прическите за дискотека са доста разнообраз-
ни, но онова, което ги обединява, са лакът 

за коса с брокат, ярките аксесоари и не-
нормално големият обем. И запомнете – 
най-важното при дискотечните прически 
са аксесоарите. 

Симеон ВЕДЕВ, 

стилист в студио за красота „Кали“
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ПЛАНИРАЙТЕ 
ХРАНЕНЕТО ОТРАНО

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПРЕЯЖДАНЕТО

+ +

Ч
естото сядане на празнични софри, 
както повелява декември, е предви-
дима причина за натрупването на из-
лишни килограми. Какво да правите? 

 Първо, не се укорявайте, ако сте хап-
нали повечко. Не е нужно да си разваля-
те празничното настроение, а и това на 
близките ви, на които предлагате недо-
волната си физиономия. Ако се отпусне-
те днес, планирайте разтоварващ ден 
утре. Ако сте преяждали в продъл-
жение на една седмица, планирайте 
следпразнична разтоварваща една сед-
мица. Така натрупаните бързо кило-
грами ще бъдат стопени също тол-
кова бързо. 

 Второ, храната не обича да се 
отнасяте небрежно към нея. Мини-
мум 20 мин на ден трябва да отде-
ляте за всяко хранене – за закуска-
та, за обяда, за вечерята и за меж-
динните похапвания. И планирайте 

храненията предварително. 

ИДЕАЛНОТО 
СЛЕДПРАЗНИЧНО МЕНЮ

1ЗАКУСКА   Чаша овесени ядки, на-
киснати за 30 мин в кисело мляко. По 

желание можете да добавите в кашата и 
парченца от по-кисела ябълка.  Чаша чай 

или кафе. Забравете за пакетираните чайове и 
за разтворимото кафе. Въобще обаче не е за-
дължително съвсем да се лишите от сладкото: 
за удовлетворяване на физиологичните потреб-
ности на организма от захар 1 ч. л. е напълно 
достатъчна. Но по-добре подсладете чая или 
кафето с 2 ч. л. мед. Друг източник за утоля-
ване на глада за сладко е малко парченце (10 г) 
черен шоколад на ден! 

2ОБЯД Месо и салата – това са двете със-
тавки на правилния обяд. За предпочитане 

е месото да е пилешко (най-добре бяло) или от 
риба (най-добре печена на скара). Не овкусявай-
те салатата с нищо друго освен с 1 с. л. зех-
тин и малко лимонов сок.

3СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА 2 печени ябълки. 
Освен че са по-вкусни, за разлика от суро-

вите не водят да онова престъргване в сто-
маха. Тоест не предизвикват остри пристъ-
пи на глад.

4ВЕЧЕРЯ За вечеря също можете да си при-
готвите зеленчукова салата плюс парче ва-

рено бяло пилешко месо. 3 часа преди сън мо-
жете да си позволите единствено 1 ч. ч. нис-
комаслено кисело мляко.
Този принцип на хранене можете да следвате 

не само в дните след масирано празнично пре-
яждане. Използвайте го като средство за бор-
ба с излишните килограми – седмица на умере-
ност, която ще ви помогне да влезете отно-
во във форма.

ИДЕАЛНИЯТ САНДВИЧ ЗА ОБЯД

Сандвичите могат и да бъдат полез-
ни, ако са направени от пълнозърнест 
хляб, сварено бяло пилешко месо, лис-

та от зелена салата и парченца домат.

+ + +
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ИСКАМ 
ШОКОЛАД И КАФЕ!
А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?

ИСКАМ НЕЩО, 
НО КАКВО 
ТОЧНО – НЕ ЗНАМ.

ИСКАМ СЛАДОЛЕД!
А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?

ИСКАМ УЮТ.

ИСКАМ 
ПАСТА!
А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?

ИМАМ 
НУЖДА 
ПРОСТО ОТ 
КОМПАНИЯ.

ИСКАМ СОЛЕНИ 
БИСКВИТИ 

СЪС СИРЕНЕ!
А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?

НЕ СЕ ЧУВСТВАМ 
КОМФОРТНО 
ТУК И ИСКАМ 

ДА СИ ТРЪГНА.

ЯДЕ МИ СЕ 
МЕСО!

А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?

МНОГО СЪМ 
ЯДОСАНА.

АКО ПОСТОЯННО ОТВАРЯТЕ ХЛАДИЛНИКА, КОГАТО СТЕ ВКЪЩИ, ЗНАЧИ В НЕГО ИМА НЕЩО ВАЖНО. 
МОЖЕ БИ ТАМ Е СКРИТ ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА, КАКВИ ЕМОЦИИ НЕ ВИ ДОСТИГАТ В ЖИВОТА...
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„П
реди един ден си купих бас-
нословно скъпа вана и вече 
се канех да извикам водо-
проводчик да ми я монти-

ра. Но гаджето ми ме увери, че ще 
се справи с работата сам – разказ-
ва ни Ема. – Не зная защо, но му по-
вярвах. А вечерта, когато се върнах 
вкъщи, там сякаш беше паднала бом-
ба. Безнадеждно повредена бе не само 
ваната, но и всичко около нея. Ако 
кажа, че се разстроих, все едно нищо 
не съм ви казала. В първата секунда 
си помислих, че вечерта ще завърши 
с битово убийство. Но когато вълна-
та на гнева ми се отля, се хванах, че 
стоя от пет минути права пред от-
ворения хладилник. Ръката ми като в 
транс бръкна и посегна към недояде-
ната от вчерашното гости торта, 
когато изведнъж ме сепна въпросът, 
който си зададох: „А защо ми е тази 
торта?! Аз въобще не съм гладна!“
Според психолозите този въпрос съ-

държа и решението на проблема, кой-
то може да бъде обобщен като емо-
ционално преяждане.
Впрочем методиката за справяне с 

проблема е неприлично лесна. Преди 
да започнете да ядете, трябва да 
се запитате наистина ли сте гладни. 
Безусловно желанието да изядете са-
лама барабар с обелката му наисти-
на може да означава, че сте неисто-
во гладни. Но по-често става дума за 
емоционално преяждане, за което при-
чина са самите емоции. 

ЩАСТИЕ, ЩЕ ТЕ ИЗЯМ!
Нервното напрежение, чувството за 

самотност, неувереността в себе си 
и липсата на ярки емоции в скуч-
ния и еднообразен делник „произвеж-
дат“ страстно желание за изяждане 
на „нещо вкусно“. Класическият при-
мер – Бриджит Джоунс, която по-
стоянно дъвче нещо, за да потисне 
неудовлетворението от провалите в 
личния си живот. За разлика от ис-
тинския глад, който се появява по-
степенно и обикновено се засища от 
подходящо избраната храна, емоцио-
налният глад възниква спонтанно – 
по време или след емоционален взрив. 
В такъв момент тънка филийка пъл-
нозърнест хляб и 100 г сварени пи-
лешки гърди без кожата са послед-
ните неща, които биха ви хрумна-
ли да изядете. Иска ви се или нещо 
много сладко, или нещо много солено, 

или пък нещо много пикантно! У нас 
на голяма популярност се радва псев-
донаучната теория, че ако изведнъж 
нещо ви се прияде неудържимо, значи 
на организма ви, видите ли, му липс-
ват точно съдържащите се в този 
продукт микроелементи. Само дето 
не се знае какви именно полезни ми-
кроелементи се съдържат в хотдо-
га, който вие набързо си купувате 
от уличната лавка, след като звезд-
но сте се скарали по телефона с лю-
бимия.
По-вероятно е да съдържа някой от 

„усилвателите“ на вкусовите усеща-
ния, като натриевия глутамат (E 
621) например. Той е нещо като въл-
шебен прах (така впрочем го нари-
чат японците), способен да пре-
върне в деликатес не само една 
питка с парче кренвирш в сре-
дата, но и самия живот! 

ЧОВЕК РАЗЛИЧАВА ЧЕТИРИ ОТТЕ-
НЪКА НА ВКУСА: СЛАДКО, СОЛЕНО, 
КИСЕЛО И ГОРЧИВО. НАТРИЕВИЯТ 
ГЛУТАМАТ ОТГОВАРЯ ЗА ТАЙНСТВЕ-
НИЯ ПЕТИ ВКУС – НА УМА.

Наблюдавайки две групи учени-
ци (едната от които била хране-
на с бързи храни (fast food), а втора-
та – с обичайни храни), учени откри-
ли, че участниците в първата група 
са доста по-щастливи. Без значение 
че всеки четвърти щастливец стра-
дал от затлъстяване. Няма нищо не-
естествено това. Известни са слу-
чаи, когато пациенти на клиника за 
отслабване – солидни хора, щедро за-
платили желанието си да стопят из-
лишните килограми – бягали от кли-
никата, за да изядат по един хамбур-
гер с пакетче пържени картофки ня-
къде... Защо ли? 

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Някои хранителни продукти прите-
жават наркотичен ефект – способ-
ни са за секунди да „взривят“ мозъка 
ни с положителни емоции. Те не са 
забранени от закона, така че какъв 
е проблемът? Ами, в това, че шоко-
ладът, пастата и чипсът водят до 
привикване към нивото на емоциите, 
които те провокират. При хората 
рефлексът се изработва много бързо, 
както при кучето на Павлов. На пси-
холозите, назначени в големите кли-
ники за отслабване по света, им се 
наложило да измислят специален тер-
мин, за да определят този рефлекс – 

Физическият и емоционалният глад 

си приличат толкова, колкото стека 

и соевия шницел. Открийте шестте 

разлики:

ФИЗИЧЕСКИ ГЛАД
 Идва постепенно.

 Може да бъде удовлетворен практи-

чески от всяка една храна. 

 Усеща се в областта на стомаха. 

 Появява се в продължение няколко 

часа след последния прием на храна.

 Минава веднага след като човек хап-

не нещо. 

 Храната носи чувство на удоволст-

вие. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ГЛАД
 Идва внезапно. 

 Изисква някаква конкретна храна. 

 Усеща се на нивото на вкусовите ре-

цептори (мислиш за вкуса на онова, кое-

то тутакси се каниш да погълнеш).

 Въобще не е свързан с последния при-

ем на храна. 

 Не минава даже и след като човек се 

е нахранил. 

 Храната носи чувство на вина. 

ГЛАД И ЧУВСТВА
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„хранителна зависимост“. Макар по 
принцип авторството да не е тяхно, 
а на техните дебели пациенти, които 
при първата визита в лекарския каби-
нет заявяват: „Докторе, страдам от 
хранителна зависимост от...“

ЛИДЕРИ В СПИСЪКА ОТ ПРОДУКТИ НАРКОТИЦИ 
СА СОЕВИЯТ СОС, ЧИПСЪТ, ШОКОЛАДЪТ 
СЪС СТАФИДИ, ИТАЛИАНСКОТО ТИРАМИСУ 
И АМЕРИКАНСКИЯТ ЧИЙЗКЕЙК.

По необясними причини нашите съ-
отечественици също изпитват не-

преодолимо влечение точно към тези 
храни. За някои тирамисуто е един-
ственото удоволствие на този свят, 
представете си. В течение на мно-
го години те постоянно си поръчват 
този десерт след обяда, превръщай-
ки го в нещо като съдбовен символ 
за това, че нещата в живота им се 
развиват нормално. Но очевидно на 
черния дроб му е доста трудно да 
преработва такова количество маз-
но маскарпоне и съответно в няка-

къв момент това същото тирамису 
започва да предизвиква и тежест в 
стомаха освен щастие. И няма как 
да не констатирате подсъзнателна-
та връзка между това, че щом ви 
става тежко от тирамисуто, зна-
чи ви е тежко от живота. Впрочем 
„тирамису“ се превежда като „пов-
дигни ми настроението“.

ЛЕГАЛИЗИРАЙ ТОВА

За човек по принцип е нормално да 

Х Р А Н И  З А  Р А З М И С Ъ Л
Пристрастяването към този или онзи хранителен продукт е повод да поговорим за душата. Разберете как-

ви емоции не ви достигат и с какво да ги компенсирате, но без участието на супермаркета. 

ПРОДУКТИ СЪСТОЯНИЕ ЛИПСВАТ ВИ С КАКВО ДА ГИ 
ЗАМЕНИТЕ  

Соев сос, пикантни сирена, 

синьо сирене, солена риба, 

консервирани маслини, соле-

ни и пушени колбаси. 

Скука, тъга, по-

тиснатост.

Адреналин, при-

ключения, инте-

ресни и ярки впе-

чатления.

Екстремни спортове, 

походи, пътешествия до 

екзотични страни.

Сладкиши, тестени изде-

лия, паста, меки сирена, кра-

ве масло.

Самота, ПМС. Любов, нежност, 

загриженост, вни-

мание. 

Общуване с приятели, 

спа процедури, разходки 

сред природата. 

Месо (но не кайма). Раздразнение, 

ярост. 

Стабилност в жи-

вота.

Автогенен тренинг, 

срещи с близки прияте-

ли, силови тренировки. 

Крекери, чипс, пуканки, сем-

ки и всякакви хрускави дре-

болии. 

Стрес, нервност. Радост. Шопинг, танци в някой 

клуб. 

Гъши дроб, скъпи сирена и 

сосове, хайвер и други скъпи 

хранителни продукти.

Липса на вяра в 

себе си и в ут-

решния ден. 

Признание. С психотерапевтични 

сеанси. 

ви достигат и

в
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Gliss Hair Active – за здрава 

коса и активни корени

Всеки ден губим до 100 отдел-
ни косъма, защото здравата коса 
постоянно се обновява. Gliss Hair 

Active с високоефективната си 
формула заздравява корените на 
косата, вследствие на което на-
малява загубата на коса. Проду-
ктът съдържа активната със-
тавка карнитин тартрат, която 
стимулира естествения растеж на 
косъма и прави косата здрава от 
корените до върха. 
Въпросната активна съставка е 
част от човешката тъкан и сти-
мулира енергийния метаболизъм в 
корените на косата, като доста-
вя богати на енергия фосфатни 

съединения. Изпроб-
ваната технология 
за клетъчно възста-
новяване зарежда ко-
съма с кератинови 
протеини, идентич-
ни по структура с 
тези, произвеждани 
от самия косъм.
Серията Gliss Hair 

Active включва шампоан, балсам и 
тоник. Всеки от тези продукти 
е нещо като „продължение“ на ос-
таналите – те се допълват вза-
имно, за да обгрижат оптимално 
стресираната и изтъняваща коса. 

Somat Perfect Gel за перфектно 

чисти съдове
„Хенкел“ отново промени живота 

на домакинята с революционния 
нов течен препарат за съдомиял-
ни машини Somat Perfect Gel, кой-
то прави съдовете идеално чисти, 
без да оставя следи по тях. Про-
дуктът е първият мултифункцио-
нален гел за съдомиялни машини в 
България, който съдържа едновре-
менно почистващ препарат, теч-
ност за изплакване и сол.  Somat 

Perfect Gel защитава стъклото от 
корозия и придава блясък на ме-
талните съдове. С иновативна 
комбинация от ензими и алкални 
съставки, препаратът се справя 
с упоритите замърсявания, без да 
са нужни добавки. Течният препа-
рат Somat Perfect Gel е изключи-
телно лесен и практичен за упо-
треба:  количеството гел може 

да бъде дозира-
но в зависимост 
от замърсяване-
то на съдовете 
 гелът се раз-

тваря напълно, 
без да оставя 
никакви следи по 
съдовете. 
Със своята фор-
мула Somat Perfect 

Gel е изключи-
телно ефекти-
вен срещу упорити замърсявания 
като загоряла храна и петна от 
скорбяла. Резултатът е искрящо 
чисти съдове.
Продуктът се предлага в двука-
мерна бутилка от 750 мл, която 
е достатъчна за 30 измивания. 

Шарени новини
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се успокоява с храна. Така правят 
кърмачетата. Катастрофа настъпва, 
когато храната стане единственият 
строителен материал на нашите по-
ложителни емоции. Някои специали-
сти препоръчват често миене на зъ-
бите в случаите, когато силно ви се 
прияде нещо определено. Да, силният 
ментов вкус на пастата за зъби на-
истина потиска производството на 
стомашен сок, но в конкретния слу-
чай проблемът не се корени във въл-
чия глад и неутолимия апетит. На 
вас ви се яде точно шоколадов кейк 
– микс от мазнини, захар и сол, ко-
ито в стомаха се разпадат на оп-
иоиди, облекчаващи болката, хормон 
на щастието серотонин и успокоява-
щи канабиноиди. Даже и да изядете 
четката за зъби, нищо толкова бла-
годатно няма да се произведе в сто-
маха ви. При всяка нова стресова си-
туация организмът си иска своята 
доза любим продукт допинг. Но поне-
же вие постоянно се тормозите, че 
трябва да отслабнете, всяко изяде-
но кексче поражда у вас и чувство 
на вина. А вината е стрес, който за-
тваря омагьосания кръг. Ако вие по 
природа не сте надарени със силна 
воля и поне веднъж в живота си сте 
спазвали строга диета, значи знаете 
колко мъчително и болезнено е да се 
оядете след приключване на диетата 
като прасета. 

ЗАХВАНИ СЕ 
С БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ!

Никак не е чудно, че една строга 
диета от началото до края може да 
бъде спазена само от 3% от желае-

щите да отслабнат, като най-веро-
ятно 2% от тях се занимават про-
фесионално с балет. Ние често пра-
вим гениални планове за живота си, 
които включват здравословно хране-
не, разбира се, но те се разбиват 
на пух и прах при първия скандал с 
любимия човек или дори ако просто 
си счупим тока на обувката, докато 
бързаме за някъде. Тогава се сриваме. 
Какво да правим? 
Най-логично би било, вместо да изяд-

ем шоколадовия кейк, за който така 
неудържимо мечтаем (който метабо-
литните процеси в организма превръ-
щат в наркотик), да посегнем към 
истински наркотици. Но пък от тях 
вероятността да си умрем млади и 
слаби е почти стопроцентова. Зато-
ва трябва да търсим алтернативни 
решения. 
Учените от университета в Бир-

мингам препоръчват разработената 
от тях самите когнитивна поведен-
ческа терапия – единственото нор-
мално оръжие против емоционалното 
хранене. Психологическият метод се 
състои в това да научите себе си 
да си задавате въпроса: „Защо ям 
това?“ Още по-добре, ако успеете да 
попитате себе си: „Защо искам да 
изям това?“ При това още преди да 
сте го изяли. Най-умният отговор на 
този въпрос би бил примерно следни-
ят: „Защото Катя, чието мнение ми 
е безразлично, ме нарече днес „дебе-
лана“. Няма да помагам на тази оби-
да да ме „изяде“. Подобна благот-
ворителност би била неуместна. И 
даже глупава.

© marilyn barbone – Fotolia.com
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ф и з к у л т у р е н  с а л о н

Б
ягането е полезно за тялото и за душата. Така ли 
е наистина, или не съвсем? Добро е всяко нещо, ко-
ето се прави с мярка. Превърнато в мания, и най-
полезното занимание може да стане опасно вредно. 

Тези банални истини са верни даже и ако говорим за та-
кава свещена „здравословна“ сфера като спорта. 
Когато желанието ни да влезем във форма премине раз-

умните граници, ние ставаме зависими. Има голяма веро-
ятност животът на такива запалени „спортисти“ да се 
превърне в хаос. 

„ПОЗИТИВНА ЗАВИСИМОСТ“
– това е изключително устойчива адаптация към об-

стоятелствата, която ни позволява да преодолява-
ме препятствията, пречещи ни да се зани-

маваме със спорт, защото нали времето, 
„изгубено“ в тренировки, бихме 
могли да използваме за общува-
не с приятели или просто за 
почивка. Но понякога грани-
цата между доброволните и 
компулсивните (принудителни-
те) желания да се занимаваме с 
фитнес се заличава.

ИНТЕНЗИВНИТЕ РЕДОВНИ ЗАНИМАНИЯ С ФИТНЕС 
КРИЯТ РЕДИЦА НЕГАТИВИ, КОИТО ПОСТЕПЕННО 

И НЕУСЕТНО МОГАТ ДА ОГРАНИЧАТ ДЕЙСТВИЕТО НА 
ДОКАЗАНИТЕ ОТ СПОРТУВАНЕТО ПОЗИТИВИ. 

Да, историята познава много случаи, когато предме-
тът на човешкото обожание се обръща срещу човека... 
Защо спортуването да прави изключение? „Фитнес зави-
симост“ не е просто поредният изфабрикуван термин, с 
който се назовава 

СИНДРОМЪТ НА ПРЕТРЕНИРАНОСТ 
При здравите спортисти, трениращи за постигането 

на по-добри резултати, може да се появят симптоми на 
синдрома на претренираност, който възниква вследствие 
на липсата на почивка и бързо изчезва. 

НЕЗДРАВОСЛОВНАТА ФИТНЕС ЗАВИСИМОСТ Е ВСЪЩНОСТ 
НЕЗДРАВОСЛОВНО НАДЦЕНЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА СПОРТА В ЖИВОТА. 
Много често нивото на физическо натоварване при 

здрави спортисти и при фитнес ма-
ниаци е напълно еднакво. Разлика-
та между тях е само в отно-
шението към това натоварване. 
Ако първите виждат в занимани-
ята по фитнес средство за по-
стигане на спортни цели (печеле-
не на състезания и поддържане на 

отлична спортна форма), то вторите по-
лучават удоволствие от самия процес на 
спортуване. 
Човек, подвластен на някаква зависи-

мост, не може да получава удоволствие 
от занимания, които не са свързани с 
тази зависимост. Фитнес зависимите не 
могат да спрат да спортуват даже и ако 
това противоречи на техните интереси 
(например в ущърб на работата им е).

КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ЗАСЕГНАТИТЕ

Фитнес зависимият човек е изгубил адек-
ватността на възприятията си – занима-
нията със спорт за него са придобили пър-
востепенно значение, а най-важните житей-

ски приоритети, като работа, приятели и се-
мейство, са отишли на заден план. 

КОГАТО ЧОВЕК ДОБРОВОЛНО СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СИ ВРЪЗ-
КИ С ХОРА В ПОЛЗА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ ЗА ТРЕНИРОВКИ, КОГАТО 

ÄÈÀÃÍÎÇÀ

фитнес маниачкафитнес маниачка
СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ

© Lev Olkha - Fotolia.com
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ТРАВМАТА, БОЛКАТА И УМОРАТА НЕ МОГАТ ДА ГО СПРАТ ДА СЕ ЗАНИМАВА 
СЪС СПОРТ И КОГАТО ВСЯКА МИНУТА ОТ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ ТОЙ ПОС-
ВЕЩАВА НА СПОРТУВАНЕТО, ДИАГНОЗАТА Е ЯСНА: ФИТНЕС ЗАВИСИМОСТ. 

Предупредителни симптоми за този тип зависимост са 
тревожността, раздразнителността и депресията, кои-
то се появяват, когато засегнатият няма възможност да 
практикува фитнес. 

ФИТНЕС МАНИАКЪТ НЕ ПРИЗНАВА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВИЛОТО „КОЛ-
КОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ“. 

Повече тренировки, повече прекарани в спортната зала 
часове, повече пробягани километри, по-голямо физиче-
ско натоварване... „Повече“ задължително е по-хубаво за 
него. 

РАЗМИТИ ГРАНИЦИ

Фитнес зависимостта крие в себе си забавен парадокс: 
в някакъв момент обсебеният човек престава да разбира 
какво е полезно за здравето му и какво – не, кое е кра-
сиво и кое е уродливо. Той не разбира, че поведението му 
е екстремно и го поставя в зависимост. 
В нашите представи атлетът и човекът, който се за-

нимава с фитнес, са достойни за уважение. Тези хора въ-
плъщават идеала за спортиста, който постига успехи 
благодарение на своята воля и дисциплинираност. 
Да, спортуването наистина изисква упорство и всеот-

дайност. Но когато започнем да жертваме срещите с 
приятели и нормалния си начин на живот заради него, 
това вече е повод да се усъмним в благотворното му въз-
действие върху нас.
Постигайки набелязаните цели и влизайки в съответния 

тренировъчен ритъм, зависимите изпитват раздразнение 
и даже изпадат в депресия, ако пропуснат тренировка. Та 
нима това е нормално?!

ПАРАДОКСАЛНО, НО В СРАВНЕНИЕ С ВЛОЖЕНИТЕ ТРУД, ВРЕМЕ И УСИ-
ЛИЯ ФИТНЕС ЗАВИСИМИТЕ ПОСТИГАТ ДОСТА ПОСРЕДСТВЕНИ РЕЗУЛТА-
ТИ. ЯВНО КОГАТО ПРИОРИТЕТ СА ЧЕСТОТАТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА 
ТРЕНИРОВКИТЕ, СТРАДА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО.

На посредствения резултат фитнес зависимият човек 
отговаря с увеличаване на натоварването. Нормалният 
спортист възприема резултата адекватно и адекватно 
променя структурата на тренировките, като увеличава 
не само натоварването, но и времето за почивка. 

КОЙ Е ИЗЛОЖЕН НА РИСК?
По мнение на някои експерти фитнес зависимостта 

може да бъде свързана с т. нар. еуфория на бегача, то-
ест с отделянето на бета-ендорфини в процеса на бягане 
и въобще в процеса на интензивни занимания със спорт. 
Във всички случаи обаче фитнес зависимостта възниква 
под въздействието на психологически фактори, като в 
категорията рискова група попадат лидерите и перфекци-
онистите. Според мнението на психолозите те са най-по-
датливи към развитието на фитнес зависимост.

ПЛОДОНОСНА ПОЧВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИТНЕС ЗАВИСИМОСТ Е НИСКАТА 
САМООЦЕНКА. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ДО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВОДЯТ САМО НЕЗА-
БАВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

За съжаление бягството от действителността се явя-
ва неизменна част от всяка зависимост, включително и 
от фитнес зависимостта. 
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„ПРАЗНИЧНИ“ „ПРАЗНИЧНИ“ 
БОЛЕСТИБОЛЕСТИ

ДОСЕЩАТЕ ЛИ СЕ КАКВО СЕ КРИЕ 
ЗАД ТОЗИ ОКСИМОРОН (СВЪРЗВАНЕ 
НА ЛОГИЧЕСКИ ИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ, 
ПРОТИВОПОЛОЖНИ ДУМИ)? СТАТИСТИКАТА 
БЕЗ КОЛЕБАНИЕ ПОСОЧВА, ЧЕ В ПЕРИОДА 
НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ 
ПРАЗНИЦИ СПЕШНИТЕ КАБИНЕТИ И 

КАБИНЕТИТЕ НА „БЪРЗА ПОМОЩ“ СЕ 
ПОСЕЩАВАТ 2–3 ПЪТИ ПО-ЧЕСТО ОТ 
ОБИКНОВЕНО. ОСНОВНО ПО ПОВОД НА 
ХРАНИТЕЛНИ И АЛКОХОЛНИ ОТРАВЯНИЯ, 
КАКТО И ЗАРАДИ СЪРДЕЧНИ ПРИСТЪПИ.
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З
а причината сигурно също се досещате – извънред-
ното, макар и радостно вълнение, свързано с под-
готовката и организацията на празниците, как-
то и преяждането с мазни и тежки за храно-

смилане храни. И всичко това, полято с обилно количе-
ство алкохол. 
Затова не е чудно, че на финала на коледно-новогодиш-

ния маратон не сме в добра здравословна форма. И ни се 
налага да си платим за веселбата. 
Някои се възстановяват в домашни условия, но на дру-

ги им се налага да потърсят лекарска помощ и болнич-
но лечение.   

ПРАЗНИК НА СТОМАХА

По време на коледните и новогодишните празници про-
центът на обостряния на стомашните заболявания бие 
всички рекорди. 

ОСНОВНАТА ПРИЧИНА 

е неразумното хранене. Не забравяйте, че то утежнява 
не само работата на стомаха, но и на черния дроб. 
В резултат на празнично преяждане може да настъпят 

обостряне или развитие на редица хронични заболявания, 
в това число и на такива, за съществуването на които 
дори не сте подозирали: гастрит и язва, холецистит (въз-
паление на жлъчния мехур), хепатит, панкреатит (остро 
възпаление на панкреатичната жлеза) и т. н.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ 

Основно правило е „Не преяждайте!“. Празникът си е 
празник, но мислете и за здравето си. 

 Преди да седнете на масата (например половин час по 
рано), можете да приемате таблетки, които подобряват 
храносмилането и предотвратяват метеоризма (натруп-
ването на газове в стомаха) и получаването на киселини. 
Съветваме ви да прибягвате до тези медикаменти обаче 
само в екстремни случаи, защото с течение на времето 
храносмилателният тракт привиква към тях и те вече 
не му действат. 

 Много е важно от какви продукти е приготвена хра-
ната. Откажете се от традиционните мазни тежки хра-
ни по Коледа. По-добре отрупайте масата с повече сала-
ти, подправени с натурално цедено кисело мляко или обез-
маслена сметана, сок от лимон/лайм и зелени подправки. 

ТРЕВОЖНИ СИМПТОМИ
Всеки неприятен симптом след ставане от празничната трапеза е 

предизвикан или от определен хранителен продукт, или от съчетани-

ето между определени хранителни продукти. 

 ГОРЧИВИЯТ ВКУС В УСТАТА е много вероятно да сигнализира за 

претоварване на жлъчния мехур. Което от своя страна означава, че 

сте прекалили с мазната храна. 

 ПОДУВАНЕТО НА СТОМАХА може да бъде предизвикано от по-

хапването на повече сладкиши, приготвени с тежки маслени кремове, 

тестени храни, а също и от зеле и бобови растения.

 ТЕЖЕСТТА В СТОМАХА обикновено е свидетелство за банал-

но преяждане.

 НАРУШЕНИЯТА В ХРАНОСМИЛАНЕТО са следствие от завише-

на консумация на мазно свинско месо, пушени колбаси или пък на труд-

носмилаеми храни.

 КИСЕЛИНИТЕ, ОРИГВАНЕТО И БОЛКИТЕ В СТОМАХА са сигна-

ли, че обилно сте полели мазната и въглехидратната храна с газира-

ни напитки. 

Празничното преяждане може да провокира проблеми с 
храносмилането дори и при хора, които не са предразпо-
ложени към такива заболявания. Как да избегнете услож-
ненията?

СЪВЕТИТЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА

1Вместо тежко мазно месо сервирайте на масата пе-
чена на скара риба. Гответе в умерени количества. 

Включете в менюто много салати и зеленчуци – те не-
утрализират мазнините и подпомагат процеса на храно-
смилане и усвояване на храната. 

2Ако празникът е минал тежко, планирайте 2–3 разто-
варващи дни след него. Диетата след празника е мно-

го важна не само за хората със заболявания на стомаха и 
на черния дроб, но и за тези, които са здрави. Обезател-
но включете в менюто си млечни нискомаслени продукти 
– извара, кисело мляко. Пийте чай от шипки и всякакви 
билкови чайове. Благотворния ефект на тази лечебна ди-
ета ще усетите след едно денонощие. 

3Старайте се да ядете по малко. Ако все пак не сте 
се сдържали и сте прекалили с храната, трябва да 

имате подръка ферментни препарати (мезим, креон, пан-
зинорм). Изпийте ги веднага след преяждането, а не на 
следващия ден. 

4Ако възникнат болки или спазми в стомаха, можете 
да вземете 1–2 таблетки но-шпа. На следващия ден 

пийте много течности и яжте само леки храни. 

5Ограничете алкохола. Освен това следете и за негово-
то качество – некачественият в много случаи е опа-

сен заради токсични примеси. За тези, които страдат 
от чернодробни заболявания, алкохолът е противопоказан, 
без значение на качеството и количеството му.

6Ако възникне обостряне на заболяването, важно е вед-
нага да започнете лечение с обичайните спазмолити-

ци и киселинноснижаващи средства, без да чакате да се 
влоши състоянието ви. При необходимост потърсете ле-
карска помощ. 
Ние не ви призоваваме към аскетизъм и отказване от 

празничните тържества, но е много важно да подчините 
храненето на празничната трапеза на принципа на уме-
реността.

СИНДРОМЪТ МАХМУРЛУК

Че алкохолът е коварен, знаят всички, но по време на 
празници бдителността на много от нас се притъпява. 
По статистика обажданията в „Бърза помощ“ по по-

вод на алкохолни отравяния нарастват двойно около Ко-
леда и Нова година. Повечето от оплакванията са „Пих 
и ми стана лошо“.

ОСНОВНАТА ПРИЧИНА 

Махмурлукът, тоест състоянието на разграждането на 
алкохола в организма, чиято степен на тежест зависи 
от: а) количеството изпит алкохол; б) наличието на съ-
пътстващи заболявания.

ЗА 1 ЧАС В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 
СЕ РАЗГРАЖДА 0,1 МЛ СПИРТ НА 1 КГ ТЕГЛО. 

И ЗА ДА ДОЙДЕТЕ НА СЕБЕ СИ, СЛЕД ПРАЗНИК С 
ПРЕПИВАНЕ ВИ Е НУЖЕН ПОЧТИ ЕДИН ЦЯЛ ДЕН.
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Ако страдате от панкреатит, гастрит или язвена бо-
лест, то след преяждане с мазни и тежки храни, комби-
нирани с голямо количество спиртни напитки, обостряне-
то на хроничните заболявания е неизбежно. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

По отношение на препиването трябва да отбележим, че 
ако нямате склонност към алкохолизъм, сериозни послед-
ствия за здравето ви не е задължително да възникнат. 
В най-лошия случай при прекалена употреба на алкохол е 
възможно на сутринта да усетите симптоми на алкохол-
но отравяне. Признаците са неприятно усещане при вида 
на алкохолна напитка и позиви за повръщане. В този слу-
чай на леко алкохолно отравяне (махмурлукът е нещо по-
тежко) помагат приемът на активен въглен и изпиване-
то на голямо количество течности – чай с лимон, мине-
рална негазирана вода. Както също и сънят. 
Изключете от менюто си мазната храна, за да не по-

дразните и без това натоварения черен дроб и панкре-
аса. 
За тези, които пият рядко и тежко понасят алкохола, е 

препоръчително да не смесват различни видове алкохол. 
А как да постъпите, ако някой от близките ви е изпил 

голямо количество алкохол и се е почувствал много зле?

СЪВЕТИТЕ НА ЧИЧО ДОКТОР

1Повикайте „Бърза помощ“. Лекарят ще прецени състо-
янието на пациента. Лекува се стационарно с промив-

ки на стомаха, вливане на глюкоза и прием на седативни 
(успокоителни) препарати. Ако отровеният с алкохол е 

загубил съзнание, повръща, диша на пресекулки и зениците 
му са стеснени или напротив – силно разширени, до прис-
тигането на „Бърза помощ“ се опитайте да го върнете в 
съзнание, като разтривате с длани слепоочията му.
Ако дойде на себе си, промийте стомаха му по „рес-

торантския“ метод – дайте му да изпие 2–3 л студена 
вода (на чаши), която неминуемо ще предизвика повръща-
не. След това му дайте много сладък топъл чай.  

2Разнообразните средства против махмурлук не се во-
дят лекарства. В организма по време на махмурлук 

протичат метаболитни промени, които е невъзможно да 
се неутрализират с приема на една-две или дори десет 
таблетки средства против махмурлук.

3Никога не пийте на гладно. Не смесвайте концентрат 
с газирана вода. По-добре пийте плодови сокове (пор-

токалов, ябълков), защото съдържащата се в тях плодо-
ва захар помага за разграждане на алкохола. И избягвай-
те коктейлите – смесените алкохолни напитки „влизат“ 
леко и неусетно, но понеже съдържат много химикали и 
захар, проникват в организма мълниеносно и затрудняват 
работата на черния дроб.  

4Можете да избегнете напиването, ако предварително 
изядете месно или рибно предястие. 

5Парченце краве масло или лъжичка олио преди употре-
бата на алкохол ще ви помогнат да се предпазите от 

бързо опиянение. 

6Ако по време на алкохолната интоксикация се появи 
усещане за безпокойство и тревога, приемете 30–40 

капки валерианови капки.

7Силната жажда, която съпровожда махмурлука, се обяс-
нява с това, че алкохолът е нарушил нормалния во-

дно-солеви баланс в организма. Полезно е да пиете алкал-
на минерална вода – не по-малко от 1,5–2 л. Минерална-
та вода можете да смесите с лимонов сок – витамин С 
действа отрезвяващо. 

ХОРАТА, СТРАДАЩИ ОТ СЪРДЕЧНОСЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДВОЙНО ПО-

ВНИМАТЕЛНИ КЪМ СВОЕТО ЗДРАВЕ, КОГАТО 
СЕДНАТ НА ПРАЗНИЧНАТА ТРАПЕЗА.

Лененото масло Omni Oil 
печели награда на „Алея на здравето“
На международното специализирано изложение 
„Алея на здравето“ тази година фирма „Бран-
декс“ България ООД отново бе удостоена с 
награда. Този път лененото масло Omni Oil спе-
чели почетен знак „За принос в лекарствена-
та политика“ в група „Български разработки, 
включващи преработени суровини от произво-
дители“. Високата оценка бе дадена от Ака-
демична комисия от специалисти във фарма-
кологията, фитотерапията и фармацевтична-

та технология.

BASF подкрепя 

SOS детски селища – България 
Компанията дари и през 2009 г. 15 000 евро на 
SOS детски селища – България. 
Със средствата, предоставени от BASF, цен-
търът ще продължи да подкрепя и млади са-
мотни майки, самотни родители, големи се-
мейства с повече от 3 деца, семейства с по-
стоянно безработни или хронично болни ро-
дители, както и семейства с родители, кои-
то не могат да посрещнат нуждите на деца-
та си. Резултатите до момента показват, че 
за по-малко от година 181 деца и 108 семей-
ства са се включили в проекта и са получили 
индивидуални консултации, юридическа помощ и 
консултация с психолог. 9 родители и 16 деца 
са се включили и в „Училище за родители“, 
за да научат как да се справят ефективно с 
ежедневните проблеми. Ученици от гимназиите 
в София са участвали в семинари за превенция 
на насилието, трафика на хора и повишаване 
на знанията за правата на човека.
Програмите, насочени към обучение на SOS ро-
дители, през 2009 г. включват дейности с две 
групи нови кандидати. През февруари 2009 г. 

в SOS детско селище – Трявна, се провеж-
да 15-дневно въвеждащо обучение по прием-
на грижа на 12 кандидати. От тях две семей-
ни двойки започват работа като SOS родите-
ли, с което се поставя началото на включва-
не на семейни двойки като професионални при-
емни родители. През юли 2009 г. обучение по 
приемна грижа преминават други 10 кандида-
ти. Участниците в обученията получават сер-
тификат за преминат курс, валиден за цяла-
та страна, с който могат да кандидатстват 
за приемни родители пред отделите за закри-
ла на детето.
С подкрепата на BASF предстои реализиране-
то на обучение за професионална приемна гри-
жа, което ще се проведе през ноември 2009 г. 
Обучението цели да подготви SOS родителите 
(SOS майки и SOS семейни двойки) за профе-
сионални приемни родители във връзка с рабо-
тата на организацията като доставчик на со-
циалната услуга „приемна грижа“ в партньор-
ство с държавата и местните власти.
Всеки месец SOS родителите имат индиви-
дуални сесии – супервизия и групова суперви-
зия, водени от психолози, с което гарантираме 
високо и професионално качество на грижа в 
най-добрия интерес на децата.

Шарени новини

, ф р ф р ц
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8По време на празничната вечеря спазвайте няколко 
прости правила: пийте, без да бързате, на малки глът-

ки и с дълги прекъсвания между глътките. И пушете кол-
кото се може по-малко. Пушенето по време на консума-
ция на алкохол води до тежък махмурлук. 

„ПРАЗНИЧНО“ СЪРЦЕ

Ежегодно по време на декемврийските празници много 
хора постъпват в болница с обострени сърдечни заболя-
вания. Състоянието, известно като „празнично“ сърце, е 
предизвикано от прекалена консумация на храни и алко-
холни напитки. Като изключим красивото название, симп-
томите далеч на са толкова празнични. Пациенти с та-
кива разстройства са в рискова група, често по време на 
празник изпадат в хипертонични кризи.

ОСНОВНАТА ПРИЧИНА 

Всеки празник е малко или много емоционално напреже-
ние. Много дами в предпразнична суета са готови да из-
вършват подвизи, например да разместят мебелите у 
дома и да домъкнат супертежки торби от магазина. 
Дори приятните вълнения по повод на коледните покуп-
ки и подаръците или около организацията на семейните 
пътувания могат да се превърнат в детонатор на сър-
дечен „взрив“. 
Не си мислете, че сърдечните проблеми засягат само хо-

рата в напреднала възраст. Аритмията, болките в сър-
дечната област, повишеното кръвно налягане могат да 
бъдат проблем и за много млади хора. Често пъти те не 
обръщат внимание на показателни симптоми като гла-
воболие, стягане в областта на сърцето, тъмни кръго-
ве под очите. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ 

Хората, страдащи от сърдечносъдови нарушения, тряб-
ва да са особено внимателни по време на празниците. 
Важно е да не забравяте, че в организма всичко е вза-
имносвързано. В това число и храната, която консуми-
рате, влияе директно на работата на сърцето. Напри-
мер газообразуващите продукти раздуват стомашно-чрев-
ния тракт, който пък от своя страна притиска сърце-
то и белите дробове, а това усилва симптоматиката при 
тези, които страдат от сърдечносъдови заболявания. 
Затова за предпочитане е празничните блюда да изключ-

ват майонезата. Ако имате проблеми със сърдечносъдова-
та система, по-добре е да подправяте салатите си с рас-
тително олио. Препоръчва се също да изключите от ме-
нюто си пърженото месо, свинското и пушените колбаси. 
Заместете ги със задушена или печена риба или с телешко. 
На страдащите от сърдечносъдови заболявания не се пре-
поръчват и плодове и зеленчуци, съдържащи скорбяла, като 
банани и картофи. А допустимото количество алкохол за 
тях е 140 мл сухо червено вино или 50 мл концентрат. 

СЪВЕТИТЕ НА КАРДИОЛОГА

1Не са преуморявайте по време на празника. И не се 
захващайте с няколко неща едновременно. Оставяйте 

си време за почивка. 

2Ограничете количеството на консумираната сол. Из-
лишъците от сол в организма нарушават водно-соле-

вия баланс, което може да предизвика повишено артери-
ално налягане, обостряне на сърдечната недостатъчност 

и даже да доведе до инсулт.

3Не преяждайте. Ако контролирате храненето си, ще 
предпазите сърцето си от натоварване. 

4Избягвайте храни, съдържащи животински мазнини – 
те влошават състоянието на кръвоносните съдове. 

5Научете са де се справяте със стреса, който обик-
новено съпътства предпразничното и празничното су-

етене. Излишното напрежение, разочарованието или раз-
дразнението само ще влошат състоянието ви. Постарай-
те се да редувате състоянията на напрежение с разпус-
кане и моменти, които ще ви заредят с положителни 
емоции и ще повдигнат настроението ви. 

СЪРДЕЧНА „БЪРЗА ПОМОЩ“
 ПРИ АРИТМИЯ е необходимо да осигурите на болния спокой-

ствие. Сложете го да легне и му осигурите приток на свеж въздух. 

Нека поеме дълбоко въздух, да задържи дъха си за няколко секунди и да 

изпусне въздуха шумно. Понякога това успокоява пристъпа на арит-

мия. 

 ПРИ БОЛКИ В ОБЛАСТТА НА СЪРЦЕТО Притиснете точката 

„бърза помощ“, която се намира в десния долен ъгъл на плочката на 

нокътя на малкия пръст на лявата ръка. При сърдечна недостатъч-

ност тази точка е особено чувствителна. Натиснете и задръжте в 

продължение на 2–3 мин. Това действие може да замени действието 

на таблетка валидол.

 ПРИ СТЕНОКАРДИЯ помага таблетка нитроглицерин под езика. 

При липса на ефект давайте на пострадалия по 1 таблетка нитро-

глицерин на всеки 3–5 мин. Ако болката не отмине след 4–5 таблет-

ки, извикайте „Бърза помощ“.
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ПП
овишената над 37 °С темпера-
тура на тялото в продължение 
на повече от 5 часа е нормална 
защитна реакция на организма. 

Но не забравяйте, че при младите 
жени живакът на термометъра може 
да се колебае и в зависимост от фа-
зата на менструалния цикъл, в която 
потърпевшата се намира. 

1. ЖЕНСКО, ТВЪРДЕ ЖЕНСКО1. ЖЕНСКО, ТВЪРДЕ ЖЕНСКО  
В първите дни от цикъла темпера-

турата може да се понижи от смя-
таните за норма 36,6° до 36,3° и 
даже до 35,5°. А в „навечерието“ на 
идването на самата менструация тя 
може да се повиши до 37,2 °С. 

2. ЗАЩИТНА РЕАКЦИЯ 2. ЗАЩИТНА РЕАКЦИЯ 
Температурата на тялото, повише-

на в рамките от 37,5 до 38°, се 
превръща в болестен симптом, ако 
провокира слабост, неразположение и 
втрисане. Това е важно даже и ако 
субфебрилната температура (а имен-
но температурата, повишена в грани-
ците от 37,5 до 38°, която не е за-
дължително да е симптом за болест) 
е незначителна като времетраене и 
се повтаря само 2–3 пъти на месец. 
Обърнете се към лекар, който да ви 
назначи изследване, с което да се из-
ключат скрита инфекция или огнища 
на възпаления в тялото.

3. ИНТОКСИКАЦИЯ 3. ИНТОКСИКАЦИЯ 
Инфекцията в организма, дължаща 

се на попаднали в него токсини, ми-
кроби и вируси, също води до пови-
шаване на температурата на тяло-
то. Токсините участват в биохимич-
ни реакции, чиято мишена е именно 
температурният център на мозъка, 
отговорен за терморегулацията. При 
язвен колит например температурата 
по правило е не по-висока от 37,2 °С, 
а при възпаление на белите дробове 

още от първия ден се повишава над 
39°. При наличието на хепатит хи-
пертермията е предвестник на болес-
тта, а при апандисит означава остър 
стадий на възпаление. 

4. ПОНИЖЕН ИМУНИТЕТ 4. ПОНИЖЕН ИМУНИТЕТ 
В този случай в самото начало може 

да се наблюдава необяснимо повише-
ние на температурата на тялото, 
но не повече от 37,3 °С. Ако това 
е съпроводено с неразположение, загу-
ба на тегло, повишено потоотделяне, 
то незабавно се налага да посетите 
лекарския кабинет. 

5. ВИНОВНА Е АЛЕРГИЯТА 5. ВИНОВНА Е АЛЕРГИЯТА 
Обрив и повишена температура на 

тялото могат да възникнат и заради 
хиперчувствителност към противогъ-
бични препарати, сулфаниламиди, ан-
тибиотици от пеницилиновата група 
и някои други лекарствени средства, 
провокиращи потоотделяне.

С
тава дума за свинския грип, или както специалисти-

те авторитетно го наричат, H
1
N

1
. Тази абревиатура бе 

произнесена поне 400 пъти на английски на конференци-

ята „Грипът, който засяга както хората, така и животните“, 

състояла се в края на октомври в Брюксел. Над 400 участници 

в нея търсеха отговор на въпроса, какви точно мерки да бъ-

дат предприети и каква да бъде тяхната последователност 

на европейско и световно равнище, та да се спре разпростра-

нението на грипа. Високопоставени представители на Евро-

пейската комисия и международни организации като Светов-

ната здравна организация, Световната организация за здра-

вето на животните и организацията на ООН за прехрана и 

земеделие прочетоха своите доклади, поставяйки акцент вър-

ху необходимостта от комплексно международно политическо 

сътрудничество, за да се сведе до минимум разпространение-

то на вируса H
1
N

1
 през следващите месеци. 

Европейският комисар по здравеопазването Андрула Василиу 

и министърът по въ-

просите на възраст-

ните хора и общест-

веното здравеопаз-

ване на Швеция Ма-

рия Ларсон откри-

ха конференцията и 

дискусиите на тема 

сливане на две основ-

ни политики: за здра-

вето на хората и за 

здравето на животните...

Дано не се налага стратегиите на учените да влязат в 

действие и дано не дочакаме втора вълна на нашествие на 

вируса в Европа, предвидена за средата на януари. Да се надя-

ваме, че и този грип ще мине като всеки друг, независимо кой 

как го нарича.

И този грип ще мине...

И М А Ш  Т Е М П Е Р А Т У Р А ? !И М А Ш  Т Е М П Е Р А Т У Р А ? !
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Време е за 
СПЕШНИ МЕРКИ
Ако сте болни от грип, вземете мер-

ки едва когато термометърът по-

каже 38 °С, а дотогава не пречете 

на организма си да си изгражда иму-

нитет! Препаратите за сваляне на 

температура са много, но най-раз-

пространеният е аспирин и него-

вите аналози. На децата лекарите 

препоръчват парацетамол. В дено-

нощие може да приемате не повече 

от 4 таблетки. Най-радикалният ме-

тод е инжекция аспирин и димедрол – 

след 20 минути температурата за-

дължително спада! А народният ме-

тод – обтриване на тялото с раз-

твор на вода и оцет или с водка. По-

следното гарантира понижаване на 

температурата с 1 до 1,5 °С.
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„Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-често ужасно 

прозаични. Толкова прозаични, колкото обикновено е и самият живот.“ 

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

Т
олкова рядко ни се случва да се заслушваме в 
тишината и да чуваме гласа на собствената си 
душа. Шумът от ежедневието ни пречи. Или 
пък ако го чуем, той обикновено е като вик от 

дълбока рана. За да чуем гласа на душата си обаче, ни е 
нужна кротка тишина. Като в коледната нощ. И всич-
ко може да започне от случаен спомен, от позната мело-
дия или от приказка... Какво по-хубаво време за приказ-
ки от Коледа! 
Искам да ви подаря една приказка. Не помня откъде се 

е взела. Времето е изтрило някои подробности в нея. За-
това си позволих да я разкажа по свой начин. Ще съм 
щастлива, ако успея да докосна душите ви с нея. Сега се 
настанете удобно, пуснете си  тиха, спокойна музика 

ЗАТВОРЕТЕ ОЧИ И СЛУШАЙТЕ

Навън беше студена зимна нощ. Валеше сняг и покри-
ваше света с бяла, чиста красота. Ужасно самотен, Чо-
века вървеше по пътя си към своя дом. Дълъг беше не-
говият път. Беше минал през много гори и реки. Беше 
качвал върхове и падал от тях. Беше срещнал много пре-
пятствия. Някои беше победил, някои бяха победили него. 
Но той беше решил вече да се прибере у дома при сво-
ите близки. И бързаше, за да успее за празника. Дълго не 
беше виждал своето семейство. Братята, сестрите си, 
бедните си родители. Животът го беше запратил дале-
че, в незнайни земи. 
Уморен, гладен и премръзнал, късно през нощта той се 

беше добрал до родния си град. 
Но, о, небеса! Какво беше неговото учудване, когато 

вместо в малкия тих градец  той попадна във вихъра на 
празнично веселие на модерен лъскав и шумен град. Как ли 
да открие своята скромна уличка, как да разпознае своя-
та бедна къщурка?! 
Умората тегнеше в раницата на гърба му и превиваше 

гръбнака му. Заскрежените му ресници премрежваха погле-
да му. Студът беше смръзнал дъха му. Но в душата на 
Човека грееше образът на топлото бащино огнище. Сгря-
ваше го и мисълта за вкуса на мамините гозби. Като се 

сетеше за тях, сякаш свежа кръв потичаше в жилите му 
и краката му започваха да крачат по-бодро напред. 
В този момент върху него изневиделица връхлетяха 

ВАКХАНКИ, ДИВИ ЗВЕРОВЕ И БЕСНИ КУЧЕТА 
Увлечени в шеметен танц и веселие, те пееха и се сме-

еха, прегръщаха го и го дърпаха, наливаха пенливо вино 
направо в пресъхналите му устни, събориха го на земя-

II ЧАСТ

ЧЕРНИ МИСЛИ 
ЗА ЧЕРНИ ДНИ

ОП И Т З А Ж И З Н ЕУ Т В Ъ Р ЖД А В А Щ А КОЛЕ Д Н А П Р И К А З К А
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та, стъпваха по тялото му, танцувайки в екстаз, после 
отново го вдигнаха и го повлякоха нанякъде. Той се съ-
противляваше, но напразно. Не го оставиха, докато не 
им омръзна. 
Когато се съвзе, той лежеше на пода на мръсна колиба. 

Над него стоеше странна старица. 
– Хайде, ставай! – заповяда му тя.
– Коя си ти? – попита я Човека.
– Старата година. Ставай, че има да ми свършиш една 

работа, а няма време. 
– Ооо! Що за отношение?! Ти искаш нещо от мен, а 

не аз от теб. Аз си вървя по пътя.
– Пътят ти спира тук, човече. Ако не свършиш това, 

за което говоря. 
– Пътят ми спира, където аз реша, дърто. Твоят е 

спрял тук. 
– Слепец! – каза старицата и се оттегли. – И глупав, 

и сляп си ти. Върви си по пътя тогава.
Той се надигна, поотупа дрехите си, метна раницата 

си и прекрачи прага. Пред погледа му се изправи тъмна 
гора. Нямаше следи ни от път, ни от пътека. Огледа го-
рата, обиколи колибата. Пак огледа. Пак обиколи... Всич-
ко беше толкова еднакво. Все едни и същи дървета. По 
тях нито мъх, нито следа слънце да ги е огрявало. Накъ-
де да тръгне? Пак обиколи колибата. Старицата седеше 
върху една голяма делва, клатеше краката си и като че 
ли броеше дърветата.
Той я погледна. За миг тя му се стори интересна, но 

той почти не забеляза това, защото 

ЧЕРНИ МИСЛИ НАХЛУХА В ГЛАВАТА МУ 
„Все не ми върви. Поне веднъж малко късмет да бях имал! А 

то всяко нещо – с трудности. Как никой никога не каза „чове-

че, ще ти помогна“. Всеки иска от мен. Хората гледат все на 

тях работа да им свършиш. Проклета старица!“ 

Той чу мислите си на глас и се сепна.
– Какво каза? – попита изненадан. 
– Не аз, ти го каза – отвърна старицата и продължи 

да си брои дървета.
„Чудя се накъде, по дяволите, да хвана?“, стори му се да 

казва отново тя.
– Чудя се АЗ накъде да хвана – ядосан я поправи той, 

– ти няма какво да се чудиш.
– Да, де! Ти се чудиш, не се чудя яз. Аз знам. 2008 

пъти съм го правила.
„Боже, луда ли е тая, или аз съм луд“ – помисли си той.
– Не съм луда – отговори старицата спокойно, – и ти 

не си луд. Просто на Коледа стават чудеса!
– Ти вярваш ли? 
– Това, в което вярвам аз, за теб няма никакво значе-

ние. По-важно е в какво вярваш ти. Мислите, нагласите 
и очакванията ти са очите, през които виждаш света... 
И себе си. Някои твои мисли се превръщат в клетви. 
Ти си мислиш „човек на никого не трябва да се доверява“ и 
затова си си докарал подозрителност, скептицизъм, от-
чуждение и дори самота... А доверието е просто вяра в 
добронамереността или умението на другия. 



ПОВЕЧЕТО ХОРА НА ТОЗИ СВЯТ 
НЕ СА ЛОШИ 

Човека слушаше с известна досада мъдростите є, но 
реши да се възползва все пак.
– Добре, ако направя това, което искаш, можеш ли да 

ми помогнеш да се събера със семейството си?
– Ако го направиш, аз ще мога да си отида, за да се 

върна след това млада и плодоносна, а ти ще се озовеш 
там, където трябва. 
– Давай! – скочи ентусиазиран Човека.
– Вземи камък от делвата и уцели ей онова дърво. Но 

трябва да стане от раз.
– Ама, дървото е много далече. Няма да мога от пър-

вия път.
– Единственият път! – подчерта тя. 
– Абсолютно е невъзможно – отсече той.
Тя взе камък, скочи учудващо ловко от делвата, завър-

тя се с лекота и хвърли камъка... Точно в целта! След 
това каза:
– Аз знам, че можеш, но трябва да го научиш и ти. 

Черните мисли в главата ти тежат и отклоняват камъ-
ка надолу, а твърде повърхностните и лековати надежди 
го отклоняват нагоре. 
Човека взе камъка. Прицели се. И си каза наум: „Аз мога 

да  уцеля онова дърво.“ Обаче цялото му същество знаеше 
колко е нелепо това. Той се почувства ужасно неловко и 
отпусна ръката си.
– Виждам черни мисли – поклати глава тя. – В мо-

мента, когато истински си повярваш, тогава хвърли ка-
мъка.
– А какво, ако не успея? 
– Ами, аз няма да мога да си тръгна и времето ще се 

завърти в една точка. Ти също ще се завъртиш в една 
точка и така до другата година по това време. Това ни-
кой няма да го забележи, но ти ще умреш, защото няма 
как да се въртиш цяла година, нали разбираш? 
Едва сега стана ясно – 

РАБОТАТА БЕШЕ НА ЖИВОТ И СМЪРТ 
Сърцето му заби адски силно. Той погледна стрелката 

на часовника. Тя ритмично прескачаше по чертичките на 
циферблата. Оставаше малко време до мига, в който по-
следната минута щеше да изтече и след нея времето 
щеше да се завърти около оста си. Той скочи, хвана ка-
мъка и се прицели:
– Майната ти, животе! Никога не си бил милостив към 

мен. Аз нямам спомени, за които да тъгувам. Нямам има-
не, което да вардя. Нямам другари, които да страдат. За 
какво да се боря за теб? Аз нямам какво да загубя. 
– Не хвърляй! – извика старицата разтревожено – Не 

си готов!
Човека се сепна – „СВЕТЪТ НЕ Е НИТО ДОБЪР, НИТО 

ЛОШ. ТОЙ ПРОСТО Е МНОГОЛИК“ – и погледна изне-
надан старицата, която отново се беше кротнала върху 
делвата. Погледът му се върна към дървото. Видя тънка, 
едва видима нишка, която свързваше камъка в ръката му 
и целта. Но се сети за цялата трагичност на положени-
ето си и в този миг нишката избледня. Погледна стрел-
ките на часовника – вървяха неумолимо напред. „ИМАХ 

ШАНС, НО ГО ПРОПУСНАХ“ – помисли си и нишката 
отново се появи.
„Гледай ти, ЖИВОТЪТ Е НИЗ ОТ СЪБИТИЯ – ДОБРИ 

И ЛОШИ. ЕДНИТЕ ИДВАТ, ОТИВАТ СИ, ПОСЛЕ ИДВАТ 

ДРУГИТЕ.“ 
Нишката засия още по-ясно. Сега той виждаше пътя на 

камъка и можеше да го насочи правилно. 
„МОГА, МОГА ДА ГО НАПРАВЯ. СТАРИЦАТА Е ПРА-

ВА – СПАСЕН СЪМ. СЪДБАТА НЕ Е НИТО ЗЛА, НИТО 

ДОБРА. ТЯ Е ПАРТНЬОР, КОЙТО ПОДАВА РЪКА, ЗА ДА 

НАПИШЕ ЗАЕДНО С ТЕБ ИСТОРИЯТА ТИ.“ 
Усети как някаква невидима енергия придърпва камъка. 

УСЕТИ, ЧЕ МОЖЕ 
ДА УПРАВЛЯВА НИШКАТА 

Течеше последната минута. Той знаеше това. Пое дъл-
боко въздух, присви очи, намести нишката с няколко ми-
лиметра и запрати камъка право в целта. 
В този миг над главата му изсвистя ракета и разпръс-

на хиляди цветни звезди в небето. Той беше безкрайно 
щастлив. За първи път истински усещаше вкуса на щас-
тието, истински се чувстваше част от празника заедно 
с другите хора, които пееха и танцуваха около него. 
Той стоеше пред дома си задъхан от щастие. А душа-

та му се изпълваше с любов и доверие. Към хората, към 
съдбата и към себе си, защото знаеше, че умее да виж-
да нишката. 
А Старата година полека-полека, с тихи стъпки се от-

тегляше под белите воали от падащи снежинки, като 
провлачваше тежките си крака. Оставяйки дълбоки дири 
в снега, тя от време на време хвърляше скрит поглед 
към нас, хората. Да, по Коледа стават чудеса. 
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато че-

тете историите, които разказвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да погово-

рим и заедно да потърсим решенията. Можете да се обадите на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако 

пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обадете се на приятелката си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.
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П
редставете си следната ситуа-
ция: по време на работния ден 
спешно ви се налага да прити-
чате до банката, да изтеглите 

сума пари, след което да отидете на 
другия край на града, за да си платите 
с тях квартирата, а след работа да 
купите нещо за вечеря, да успеете да 
пристигнете навреме в детската гра-
дина, за да вземете детето си, без да 
го карате да се чувства изоставено, а 
накрая да приготвите вечерята и да 
разтребите. А, да – и да пуснете пе-
ралнята с онази камара дрехи за пра-
не, иначе мъжът ви няма да има чиста 
риза за утрешната презентация...
А той, мъжът ви, отдавна е задря-

мал пред телевизора, докато вие все 
още се щурате насам-натам из вкъ-
щи, след като сте сложили детето 

да спи. Разбира се, всичко чака на ва-
шите ръце, но това не ви успокоява, 
а още повече ви обезсърчава. 
Или пък друга ситуация. На работа 

вие влизате в интернет, за да от-
криете една много важна за вас ин-
формация, но в същия този момент 
шефът ви извиква на „спявка“. Кога-
то се връщате на бюрото си, теле-
фонът ви почва да звъни (и не само 
мобилният, но и стационарният му 
„припява“)... След като провеждате 
няколко телефонни разговора и от-
говаряте на няколко спешни есемеса, 
вие се вторачвате като обезумели в 
монитора на компютъра, без да има-
те и най-малка представа с коя от 
хилядите други задачи да се захване-
те най-напред. А на всичкото отгоре 
вече дори не можете да си спомните 

кое беше онова важно нещо, за което 
бяхте решили да отделите време, за 
да се поровите в интернет. 
Струва ви се, че 

ЩЕ СЕ ПОБЪРКАТЕ 
ОТ АНГАЖИМЕНТИ

Не сте изключение. В подобни и даже 
по-страшни ситуации попадат всички 
хора от време на време. И то най-ве-
че през декември, когато освен с при-
ключване на старата година сме заети 
и с подготовка за посрещане на нова-
та. Бързаме да ви уверим, че няма да 
се побъркате. Вие просто сте прето-
варени. И в това няма нищо чудно. 
В наши дни психическото натоварва-

не, което се налага да издържат и въз-
растните, и децата, много често пре-
вишава онова, с което са се сблъсквали 
нашите родители. Човешкият мозък 
просто не е разчетен да се справи с 
такова количество информация. Ако се 
върнем назад в историята, ще забеле-
жим, че залог за културното и физиче-
ското развитие на човека преди всич-
ко са били ограниченията. Храна, дре-
хи, оръдия на труда и всичко остана-
ло, което са произвеждали и обменяли 
помежду си хората, са изисквали вло-
жения на енергийни и финансови уси-
лия. Образованието е било привилегия 
на богатите, а книгите дълго време 
са се преписвали на ръка и са струва-
ли цяло състояние. Хората били огра-
ничени даже в контактите си: родни-
ните и приятелите им умирали твър-
де млади (през 1900 г. например хората 
рядко доживявали след 50-годишна въз-
раст). Да не говорим, че пътуванията 
от един до друг град са отнемали ня-
колко седмици, а понякога и месеци – в 
зависимост от разстоянието. 
Нашият мозък, психиката ни, а и на-

шето тяло не са създадени да се спра-
вят с този поток от информация, с 
който ни се налага да живеем днес.

ЕМОЦИИЕМОЦИИЕМОЦИИ

Изберете най-важното нещо и се съсредоточете само върху него!

НЕ СЕ НАДЦЕНЯВАЙТЕ
СтопСтоп

УСПЯВАТЕ ЛИ ДА 
СВЪРШИТE ВСИЧКО, 

КОЕТО СТЕ ПЛАНИРАЛИ?
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ПСИХИКАТА НИ ТАКА Е УСТРОЕНА, ЧЕ ОБРЪЩАМЕ 
ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА ЯРКИТЕ ЦВЕТОВЕ, СИЛНИТЕ ЗВУЦИ, 
ВКУСНАТА ХРАНА, МИЛОВИДНИТЕ ДЕЦА, СЕКСУАЛНИТЕ СЦЕНИ 

И ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ. ТОЕСТ НА ВСИЧКО, 
КОЕТО Е ВАЖНО ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НИ.
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ОСНОВЕН ИНСТИНКТ

За да оцеляват, на животните им 
се налага да се съсредоточават. Бла-
годарение на това съсредоточаване 
хищниците могат да хващат жерт-
вите си, а пък жертвите на свой ред 
да им се изплъзват. Животните кон-
центрират цялото си внимание върху 
най-важните неща от живота, а дру-
гите просто игнорират. 
В някои ситуации хората също са 

способни на такава пълна концентра-
ция на вниманието. Ако например из-

губите детето си в някой претъпкан 
мол, вие веднага преставате да виж-
дате маловажните подробности – не 
обръщате внимание нито на възраст-
ните хора, нито на прекалено мал-
ките или прекалено високите деца, 
нито на тези с дрехи, които не са 
в същия цвят като тези на детето 
ви. Очите ви се „настройват“ да ви-
дят единствено вашето дете, в слу-
чай че се появи отнякъде. 
В този момент коридорът на ваше-

то внимание пропуска строго ограни-
чено количество информация. Когато 

се налага да разпределите вниманието 
си между прекалено много източници 
на информация, се включва защитна-
та функция на мозъка и концентра-
цията ви отслабва.
Тоест опитвайки се да възприеме-

те онова, което по принцип е невъз-
приемаемо, вие постигате противо-
положен ефект: вместо да успеете 
с всичко 

НЕ УСПЯВАТЕ С НИЩО 
Изумително е, че със собствените 

си ръце хората са създали за себе си 
условия на живот, които противоре-
чат на онова, което им е заложено 
по природа. Ние постоянно затрупва-
ме пространството си с ненужна ин-
формация, при това поднесена край-
но агресивно. 
Да вземем за пример рекламите. 
Психиката ни така е устроена, че 

обръщаме по-голямо внимание на яр-
ките цветове, силните звуци, вкус-
ната храна, миловидните деца, сек-
суалните сцени и физическото наси-
лие. Тоест на всичко, което е важно 
за оцеляването ни. И създателите на 
реклами ни претоварват с подобни 
образи, знаейки, че те няма да оста-
нат незабелязани. Добавете съвремен-
ни източници на информация – мобил-
ни телефони, интернет, електронни 
бележници, телевизия и радио... Ин-
формацията е толкова разнообразна, 
че ни прави 

И СЛЕПИ, И ГЛУХИ 
Това е задънена улица, от която 

може да се излезе само ако преднаме-
рено се освободим от излишната ин-
формация.
Когато не можем да се съсредото-

чим, ние се самонасърчаваме: „Концен-
трирай се! Вземи се в ръце!“ Но пси-
холозите съветват да направите об-
ратното. Ако мозъкът ви е прето-
варен, е безполезно да изисквате от 
него да полага допълнителни усилия. 
Обратно, опитайте се да се отпус-
нете. Какво се случва с компютъра 
ви, когато включите наведнъж някол-
ко програми? Ами, обикновено блоки-
ра, след което вие го рестартирате 
или изключвате, за да го накарате да 
заработи след това отново начисто. 
Вашата задача е да направите също-
то с мозъка си – да го изключите за 
малко, за да може той да започне да 
работи отново начисто.

1Затворете очи и вдишайте няколко пъти бавно и дълбоко. Концентри-

райте се върху усещането, което въздухът създава, когато минава през 

белите ви дробове. 

2Изберете си обект за наблюдение – например само сини предмети. Ще 

видите как всичко със син цвят попада в зоната на вашето внимание, а 

след това излиза от нея (хора минават, коли се движат). Всичко останало въз-

приемате някак размито, което е нормално. 

3Сменете обекта за наблюдение. Отново затворете очи и си измислете 

друга категория предмети, върху която да се съсредоточите. Нека сега ви 

интересуват само кръглите предмети или само високите жени. 

4Отпуснете се, за да се концентрирате отново. Сега няма да ви е толко-

ва лесно. Ще ви отвличат вниманието силните шумове, ярките цветове, 

хора и коли. Защото още не сте свикнали да фокусирате вниманието си върху 

едно нещо. Но не се напрягайте. Напротив, отпуснете се, отново затворете 

очи и си представете избраните от вас предмети за наблюдение. Като отво-

рите очи, ще установите, че погледът ви някак сам намира в хаоса нужните 

му обекти. 

5Изпробвайте новите си умения в делника. Например ако сте свикнали да 

четете книга преди заспиване, опитайте се да игнорирате шума от теле-

визора, който гледа съпругът ви в този момент, и от преминаващите под про-

зореца ви коли. А когато сте зад волана, се съсредоточете само върху пътя – 

та нали това е жизненоважно за вас в този момент. 

6От простото към сложното. Сега се опитайте да овладеете онези си-

туации, в които най-често губите концентрация. Упражнете се в концен-

триране в офиса, където трябва да решавате няколко спешни задачи едновре-

менно. Или пък вечер вкъщи, когато едновременно играете с малката си дъ-

щеря, помагате на големия си син да си напише до-

машното и готвите вечеря на съпруга си. Не се под-

давайте на навика и не си позволявайте да се удави-

те във водовъртежа от задачи. Изберете коя е най-

важната за вас и започнете от нея. Не разпилявайте 

вниманието си и постепенно ще ви об-

земе едно много приятно усещане – че 

вашият живот принадлежи на вас са-

мите.

Упражнения за „изключване“
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З
а това, как да живеем по-леко и да бъдем благо-
дарни на съдбата си за всичко, което имаме, пси-
холозите ни учат непрестанно. В следващите ре-
дове е събран един от уроците, които никога не 

успяваме да научим добре и винаги имаме нужда да пре-
говаряме. Особено в края на годината, когато си правим 
равносметки всякакви. За какво ви говорим ли?
Дълго време сте събирали пари и накрая сте успели да си 

купите малка спретната къща. Дълго ли є се радвахте? 
Сигурно не, защото приятелите ви имат огромен дом на 
брега на морето. Освен това притежават и яхта. 
А когато ви повишиха в работата? Също не, най-веро-

ятно защото приятелката ви е вече изпълнителен дирек-
тор на същата фирма, а вие сте стигнали едва до мени-
джър например. Списъкът на щастливите събития може 
да бъде продължен до безкрайност, но се обзалагаме, че 
по-често той съвпада (странно защо) със списъка на не-
щата, на които вие всъщност не се радвате. Или на ко-
ито не се радвате достатъчно силно. Но докато си гу-
бите времето да гледате как всичко в двора на съседа 
ви блести, във вашия двор всичко се покрива с мръсотия. 
Проблемът е в това, че вие 

никога не сравнявате в своя полза
Повечето хора се стремят към всичко, което е по-до-

бро, по-хубаво, по-интересно, и се питат, че какво пък 
толкова имат, на което другите могат да завидят? 
Нима малката къща или длъжността главен мениджър са 
достойни за завиждане неща? Искате ли да знаете колко 
души нямат тези неща, а биха искали да ги имат? Ми-
лиони. Това е отговорът. 
Хората, фиксирани върху негативното, често използват 

израза: „Аз гледам реално на нещата.“ И така създават 
около себе си реалност, в която, каквото и хубаво да се 
случи, ако питате тях, работите не вървят по-зле, от-
колкото на всеки друг жител на планетата Земя. 

Да гледате на нещата по-просто 
е по-лесна за възприемане житейска максима, отколкото 
ви изглежда на пръв поглед. С какво може да ви помогне 
тя? Ние сме склонни да раздуваме малките неприятности 
до мащабите на големи бедствия. 

Опитайте да не се побърквате от мисълта, че намис-
леното от вас не се е осъществило. Не е вярно, че ако 
не се безпокоите, нещата не се получават както трябва. 
Отнасяйте се към живота по-леко, по-спокойно. 
Не изразходвайте напразно енергията си. 

Хората, които живеят с лекота
са минали през изпитите на битието и са взели своите 
поуки от него. Разбрали са, че безпокойството няма да 
повиши заплатата им. Покрай нервните сривове и скан-
дали децата им няма да станат по-прилежни ученици. А 
излишъкът на злоба и завист няма да доведе до нов етап 
в живота. Вероятно си мислите, че тези, както ги нари-
чаме, „леки“ хора изобщо не са способни на силни емоции. 
Заблуждавате се. Просто те са се научили да използват 
емоциите си по предназначение и не им разрешават да се 
показват в случаите, когато трябва да бъдат скрити. 
Вие и сами знаете, че не можете да отидете на събе-

седване с работодателя с цел да му поплачете на рамо-
то и да му декламирате поема за несправедливостта на 
живота и света. Както и на първата среща да кажете, 
че ако тази връзка не се развие както трябва, сърцето 
ви ще бъде разбито. Тогава 

защо произнасяте тези думи 
вътре в себе си

Те се отразяват на всичко – на интонацията на гласа 
ви, на погледа ви, на движенията ви. Не е нужно странич-
ният наблюдател да познава в детайли езика на тялото, 
за да разбере, че срещу себе си има пораженец. 

Леки хора
или радостта от битието

Какво е онова нещо, което най-често и най-
силно ни човърка отвътре? Не е завистта, 
не е обидата и не е страхът. Тровим живота 
си, като подценяваме своите възможности 
и като резултат от това омаловажаваме 
значимостта на победите си.
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ЕСПРЕСО ФОРТЕ РИСТРЕТО КАФЕ ФОРТЕ КАФЕ ЛЕДЖЕРО ДЕКАФЕНАТО

М А Ш И Н А Т А  Е  Б Е З П Л А Т Н А ,  З А П Л А Щ А  С Е  С А М О  К А Ф Е Т О ,  К О Е Т О  К О Н С У М И Р А Т Е !

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ПИЕТЕ
ИСТИНСКО ИТАЛИАНСКО 
ЕСПРЕСО ВЪВ ВАШИЯ ОФИС
ИЛИ ДОМ С БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ?

ЕСПРЕСО КАФЕ ЕООД
София, ул. „Кожух планина” 15
тел. +359 2 980 10 38, факс +359 2 981 56 91
П. N 0700 1 7227, e-mail: info@espressocafe.bg

ВЪЗМОЖНО ЕВЪЗМОЖНО Е
ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ
ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ!ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ!

w w w . e s p r e s s o c a f e . b g

Да, на вас тази работа ви е нужна. Но не забравяйте, 
че това не е единственото място, където можете да де-
монстрирате талантите и способностите си. И защо да 
не отидете на първата среща с някого с убеждението, че 
точно тя ще е изключително вълнуваща и ще положи на-
чалото на нова любовна връзка? Защо да рисувате с чер-
ни сажди бъдещето, за което не знаете нищо? 
Не е необходимо да се борите с емоциите си, а само да 

схванете, че успех не се постига с гняв, нерви, тахикар-
дия и изпотени длани. 
Хората, които живеят леко, знаят, че целта е пости-

жима, стига 

да не тичат към нея с изплезен език
Нима и сами не сте забелязали, че точно това, което го-

ним като луди, непрекъснато ни се изплъзва. Ето ви един 
пример. На парти се запознавате с привлекателен мъж, 
който ви казва: „Ще ти се обадя следващата седмица!“ 
Цели седем дни вие стискате телефона и чакате. Подска-
чате при всяко позвъняване. Може би най-накрая това ще 
бъде той? Но всеки път от слушалката се чува друг глас. 
Търсят ви всички, но не и жадуваният от вас мъж. 
Друг пример. Налага се спешно да продадете нещо – 

апартамент, кола, земя. Купувачите обаче не са се наре-
дили на опашка. Вие веднага започвате да нервничите и 
да сваляте цената. И какво се случва? Проявява ли някой 
интерес към вашите неща за продан? Отново не. Какъв 
е изводът? Ако сте отчаяни, няма да постигнете нищо. 
Никой не казва, че това е справедливо, но е факт, който 

много от нас са проверили в собствения си живот. От-
чаяното желание за постигане на каквото и да било съз-
дава около вас силно енергийно поле, което 

отблъсква всичко, 
което искате да привлечете 

Сигурно на езика ви е да попитате: „А не са ли прекале-
но повърхностни тези „леки“ хора, щом не гонят целите 
си с настървение?“ Отговорът е: „Категорично не.“ Тези 
хора могат и да потискат емоциите си, но не са безраз-
лични. Повърхностният човек е безразличен. Той не се ин-
тересува от другите и от живота наоколо, той стъпва 
по повърхността на всичко. Човекът, който живее леко, 
винаги ще намери време и повод, за да обърне внимание 
на другите. Целият живот е онова, което прави негово-
то щастие. Ако човекът разбира, че светът е хармони-
чен, той се стреми и към хармония вътре в себе си и в 
отношенията си с останалите хора. Мислите му не са 
хаотични, той разбира, че животът му зависи не само 
от отношението му към самия него, но и от 

умението за съпреживяване 
От умението му да участва активно в живота на дру-

гите. Искате да проверите доколко вашият начин на ми-
слене е позитивен? Опитайте се да анализирате живота 
си. Благополучието и финансовите кризи, успехите и неус-
пехите, отношенията ви с хората, отношението ви към 
здравето – всичко това са отражения на вашите мисли 
и на вашия „лек“ или „нелек“ живот.



Чудеса по КоледаКоледа ли?!
Ч

е на Коледа стават чудеса, е клише, което и тази 
година сигурно ще ни натрапят всички американски 
кинопродукции, които обикновено се излъчват около 
и на празника. Много предвидимо, много холивудско, 

неизменна реплика, придружаваща една специфична коледна 
комерсиалност... 
Ама, ние наистина имаме нужда от чудеса!
Когато времето навън е студено, стъмва се рано, падат 

мъгли и слънцето е кът, светлината страшно ни липсва. 
Огряваме вечерите и част от нощите си с електрическа, 
но разчитаме и на духовната светлина. Особено на Рож-
дество Христово – духовен празник, а не просто ден за 
размяна на подаръци. Всъщност въобще нямаме нужда от 
купчината подаръци, а по-скоро от любовта, топлината и 
уюта, с които Коледата ни събира всички вкъщи, с които 
Коледата сплотява семействата ни. Вниманието към близ-
ките, детската усмивка – за тези чудеса ми е мисълта. Ко-
ледата е магична, ако имаш дете и голямо семейство. 
За самотниците тя е по-скоро депресираща. Макар че и 

те, подмамени от американските филми, понякога стоят 
тихичко вкъщи в очакване на коледно чудо. 
Да долети някой Рудолф 

ДА ПАДНЕ ПОДАРЪК ПРЕЗ КОМИНА 
или просто любимият да почука на вратата и разкаян, осъз-
нал грешката си, да прошепне: „Много си важна за мен.“
Размечтах се. Не вярвам точно в тези чудеса, но знам, че 

чудеса се случват. Преди три години точно преди Коледа 
срещнах любовта, Нова година посрещнахме заедно, а сега 
имаме син, който крачи и се опитва да говори. Засега пре-
димно на „китайски“, но това ми се струва нещо напълно 
нормално (не го броя за чудо), тъй като всичките му иг-
рачки, а и дрешките му са произведени в Китай.

ДЕЦАТА СА КОЛЕДА

Затова на Коледа се моля за тяхното бъдеще. И за 
любов, която да можем да раздаваме всеки ден, а не 
само на Коледа. 
Всъщност, когато аз бях дете, си имахме Дядо Мраз 

(кой ли го помни вече!). После се влюбихме в кока-кола и, 
естествено, в Дядо Коледа. Днес ми е мъчно за Дядо Мраз 
сигурно защото не се впечатлявам вече и от кока-колата 
(има я под път и над път). Пък и еленът Рудолф ми е чужд. 
Да не говорим за чорапчетата, пълни с лакомства, на които 
един ден порасналото ми дете сигурно ще се надява. В дет-
ските градини празнуват Вси светии 

А ДАЛИ ИДВАТ КОЛЕДАРИ 
за да пеят и орисват за здраве и берекет? И дали изобщо 
децата ни знаят значението на думата „берекет“?  Не 
знам, но със сигурност знаят значението на дума-
та „криза“. А по-големите – и на думи като „кре-
дит“, „лихва“ и „цена“.  
Като стана дума за цифри, напомням, че тради-

цията повелява на коледната трапезата за Бъдни 
вечер да има нечетен брой постни ястия – 7, 9 

или 11. И ако от телевизията забравят да ви подсетят, 
оставете парче от питката пред иконата на Богородица 
(дано да имате такава вкъщи), за да є привлечете внима-
нието да бди над дома и над децата ви. Ако празнуваме с 
по-възрастните, няма страшно, все някой ще се сети 

ДА ПРЕКАДИ КЪЩАТА С ТАМЯН

И не давайте на децата да пипат питата. Най-възраст-
ният я разчупва. Нека знаят това. 
И ги научете да ценят и дру-
го освен паричката от бани-
цата с късметите. Здравето 
най-вече. 
„За какво ти е конец, коп-

че и игла?“ – питах баба, 
когато ме караше да є до-
неса тези три предмета от 
другата стая. „Ще ги сло-
жа в баницата. Това е твор-
чеството.“
Колко приказно! Като в българска 

народна приказка! Коледна българска на-
родна приказка.

Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА
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П
ървия музикален инструмент хо-
рата открили в себе си... Така 
започва тази приказка, която в 
наши дни е заприличала на те-

рапия от най-модерните, които го-
нят стреса, а имат и подмладяващ 
ефект... Че историята, която ще 
чуем, е вълшебна, подсказва и кръгът, 
който сме направили в средата на 
иначе малкото помещение. По стени-
те му има интересни картини, но по-
интригуващо е това, което е вътре 
в кръга. Между хората са оставени 

ДЕСЕТИНА ДЖЕМБЕТА 
И ОЩЕ ИНСТРУМЕНТИ 

чиито екзотични имена никак не е 
лесно да научи човек. Засега обаче 
са в покой и не нарушават тиши-
ната, в която се чува само гласът 
на Мартин. „Та първия инструмент – 

казва той – хората открили в себе си. 

Но не когато някой праромео подсвир-

нал с уста на пражулиетата си да из-

лезе на входа на пещерата.“ Всъщност 
вълшебните истории, включително и 
тази, не се ръководят от времето – 
така, както го разбират хората. То 
не им трябва, излишни са и думите.
Вълшебните истории са вибрация. 

Именно тази вибрация управлява све-
та ни. С тази вибрация, макар че не 
всеки го усеща, живеем и ние. Приели 
сме я със сърцето си и затова то 
тупти в нейния ритъм. Именно то е 
първият музикален инструмент.
Тук Мартин раздава инструменти-

те, но тишината продължава да е 
господар наоколо. Почти преди час 
той е започнал да ни разказва за 
това, как ритъмът има особено мяс-
то в човешкия живот. Дори някой да 
не е повярвал, че

ВСЕЛЕНАТА СЕ РЪКОВОДИ 
ОТ ВИБРАЦИИТЕ

с ръка на сърцето трябва да си при-
знае, че без ритъм нещата около нас 

лесно се объркват. Особено нещата 
със сърцето. В ритъм се движат ча-
совниците, без ритъм рискуваме да се 
сгромолясаме на асфалта, когато вър-
вим... Без ритъм – това е равносилно 
на „без покана за танц“.

„Всички имат чувство за ритъм“ – оп-
ровергава Мартин веднага неволно из-
тръгналите се въздишки. Всъщност 
единствената причина много хора да 
твърдят, че нямат чувство за ри-
тъм, е страхът да не се изложат в 
очите на другите. Затова са решили 
този въпрос за себе си прекалено су-

МАЕСТРОТО
НА СЛУЧАЙНИЯ НА СЛУЧАЙНИЯ 
РИТЪМРИТЪМ

БАРАБАНИТЕ, 
КОИТО ЛЕКУВАТ

Мартин ИВАНОВ излиза на сцената с оркестър, в който хората често виждат му-

зикален инструмент за първи път в живота си, но това не им пречи да постигнат 

целта, която им поставя техният диригент – да навлязат дълбоко в себе си.

Терапията с барабани „излекувала“ първо Мартин – под нейно въздействие той се отказ-

ва от професионално правене на музика и заживява със сесиите, в които няма май нито 

една правилна нота. Сам признава обаче, че в очите му съдбите на хората се превръщат 

в... партитури. 

Силата на барабана след това изпробва в много нестандартни ситуации – разказва за 

лечебните кръгове, които прави на площада в село Делчево, при деца с увреждания в сто-

личната галерия „Шмиргела“ или пък направо в районното управление на МВР в Ботевград, 

където арестантите бързо успяват да вдигнат шум като на циганска сватба...

Всеки има своя уникален глас, убеден е Мартин Иванов днес, когато се е посветил на своя 

Институт за съвременно изкуство и терапия. Още повече че вече знае отговора на един 

толкова важен въпрос: как човек може да намери себе си...
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рово. Е, ритъмът им може да е мал-
ко муден, понякога изнервящ или пък 
очарователно несъвпадащ с този на 
другите. Но ритъм има, въпросът е 
да го чуят!

„Барабаните, джембетата и изобщо 

ударните инструменти се явяват нещо 

като средство да извадим тази наша 

вътрешна същност на показ“ – разяс-
нява Мартин. Именно ударните ин-
струменти са един удивително подхо-
дящ начин човек да реагира на прет-
рупаността на ежедневието си. Тук 
Мартин може да вземе отношение 
от най-малко две позиции. Като му-
зикант и като композитор, който 
знае какво удоволствие е да накараш 
един инструмент да свири (защото 
всъщност и тъпанът свири). Обаче 
и като психолог, защото е терапевт, 
макар и в една област, която леко 
обърква съвременния човек, защото 
за нас терапия означава масаж, може 
би почивка във Велинград, разтвори-
ми витамини, а в краен случай и Ро-
бърт де Ниро в някоя от сцените на 
„Анализирай това“. Та като психолог 
той смята

МУЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ

за островче на спасение от стреса, а 
лечебната сила на барабана – за фено-
мен. През последните 20 години тази 
терапия е световен хит, което на-
истина е голям успех, при положение 
че възниква едва в края на 80-те го-
дини на миналия век. Вече обаче се е 
сдобила със своя школа, с достатъч-
но на брой лекари и психолози, които 
я препоръчват, а и най-важното – с 
достатъчно почитатели.
Мартин открива лечебната сила на 

барабана в Щатите, а заедно с нея – 
и една нова представа, че да си музи-
кант, не означава непременно да ком-
позираш или да приемаш аплодисмен-
ти. Зависи всъщност от гледната 
точка, защото, когато си в среда-
та на кръга, в аплодисменти се пре-
връщат абсолютно всички звуци, из-
тръгнати от барабаните в ръцете на 
участващите.
Именно Мартин е човекът в кръ-

га. Това се вижда и на снимката. Той 
дава първи указания и очаква отве-
тен... залп. Вдига ръце нагоре, когато 
иска цялата кооперация да разбере, че 
на първия етаж се случва нещо тол-
кова красиво, и ги сваля, когато иска 
да ни дирижира да барабаним тихо 
по барабаните, сякаш стотици миши 

крачета минават по стар паркет.
Тази негова роля си има име – 

ФАСИЛИТАТОР

Той наблюдава групата, насочва ди-
намиката на барабаненето в една или 
в друга посока. С действията си фа-
силитаторът може да създаде енер-
гията на групата, както умело го 
прави и Мартин. После я разпръск-
ва наляво и надясно чак до момента, 
в който наоколо се настани отново 
тишината, а усмивките ни сякаш са 
побрали целия този шум и звук, кой-
то изчезва изведнъж. И отново оста-
ва само сърцето – като в тази прас-
тара приказка, подсказваща, че всич-
ки вълшебства са си в нас.

Текст Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“
Снимки Деница ДАБИЖЕВА

– КАКВА СЕ ПОСТИГА ЧРЕЗ 

СРЕДСТВАТА НА ТАКАВА ТЕ-

РАПИЯ?

– Основната цел е духовно 

осъз наване. Човек започва да 

се възприема по различен на-

чин. Заедно с това релаксира и 

се тонизира.

– ДЕЙСТВА ЛИ ТЕРАПИЯТА, КО-

ГАТО ЧОВЕК Е НЕМОТИВИРАН?

– Тайната е да събудиш инте-

реса му, да откриеш какво го 

интригува. Терапията с удар-

ни инструменти е най-успешна 

при най-малките!

– ВЛИЯЕ ЛИ ТЯ НА ЗАПИС ПО 

СЪЩИЯ НАЧИН, ПО КОЙТО 

ОКАЗВА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

УЧАСТНИЦИТЕ НА ЖИВО?

– Да, изследвания показват, че 

и само слушането на барабан 

има лечебна сила. Рокгрупите 

от 70-те имат какво да ви да-

дат и днес...

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ 

ТЕРАПИЯТА, НО БЕЗ БАРАБА-

НИ?

– Става и с пляскане или пък 

с подвикване. Но барабанът е 

онова нещо, в което човек се 

влюбва. 

– СЛЕД КАТО ЛЕКУВА, ЗАЩО 

БАРАБАНЪТ НЕ СЕ ПРОДАВА В 

АПТЕКИТЕ?

– Той не е магически инстру-

мент, а ключът, с който от-

ключваме собствената си 

същност. Изводът е, че се 

нуждаем не от лекарства, а от 

себе си.

ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ 
ЗА БАРАБАНА
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

УДИ 
ХАРЕЛСЪН
ЛУДАТА ГЛАВА

ЕКСЦЕНТРИЦИТЕ В ХОЛИВУД НЕ СА 
МАЛКО, НО МАЛЦИНА МОГАТ ДА СЕ 
СРАВНЯВАТ ПО СТРАННОСТ С УДИ 
ХАРЕЛСЪН. ТОЙ Е НЕПРЕКЛОНЕН 
ЕКОАКТИВИСТ, БОРИ СЕ ЗА 
ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА КАНАБИСА И 
МАРИХУАНАТА, А ОСВЕН ТОВА Е ВЪРЛ 
ВЕГЕТАРИАНЕЦ, КОЙТО ПРАКТИКУВА 
ЙОГА И ОБИЧА ДА МЕДИТИРА...

З
а повечето хора Харелсън е скандална личност заради 
честите му арести, пушенето на джойнт, признани-
ето, че е бил пристрастен към секса, и заради учас-
тието му в един от най-скандалните филми – „Убий-

ци по рождение“, вдъхновил поне десет случая на истински 
убийства. Покрай това обаче се пропускат неговите 

УВЛЕЧЕНИЯ ПО ДЗЕН БУДИЗМА 
изявленията му по важни политически въпроси (от без-
смислените войни в Близкия изток и изборите за прези-
дент до некадърността на бившия лидер Джордж Буш) и 
ангажираността му по различни каузи за опазване на окол-
ната среда. Уди стига дотам да се качи на „Голдън гейт“ 
(Golden Gate) – моста на Сан Франциско, за да протестира 
против обезлесяването. Освен това се опитва да събере 
1,2 млрд. долара, за да построи първия в Америка завод за 
хартия, който не използва дървесина. С тази цел той съз-
дава екоактивиския сайт „Войс юър селф“ (Voice Your Self), 
от който проповядва 

ПРОСТОТО ОРГАНИЧНО ЖИВЕЕНЕ 
Самият актьор живее дълго време като отшелник в 

джунглите на Коста Рика, в малка колиба без телефон и 
електричество. Тук заклетият вегетарианец (той консу-
мира само сурови храни и не вкусва никакви млечни про-
дукти) успява да се очисти от всичко и да стигне свое-
то пресветление. Всичко това някак си засенчва неговите 
постижения в киното. А те съвсем не се изчерпват с из-
пълнението му в шедьовъра на Милош Форман „Народът 
срещу Лари Флинт“. 
Харелсън обаче в един момент изчезна от екрана и това 

продължи близо пет години. „Имах отчаяна нужда да заре-
жа всичко – обяснява той. – Не предполагах, че ще про-
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„Докато четях сценария на Zombieland, се смях на глас. Предпо-

лагам, че и зрителите ще се забавляват толкова много“ – спо-

деля Харелсън за новия си филм, представящ с много черен ху-

мор постапокалиптична история, в която шепа оцелели хора 

трябва да се борят с хиляди гладни зомбита. Сред оцелелите е 

Талахеси (Харелсън) – суров мъж, изгубил най-близките си хора. 

Той няма какво повече да губи и това го превръща в истински 

унищожител на зомбита. Негов партньор по неволя става оп-

итващият се да се пребори със страховете си младеж Кълъм-

бъс, който е пълна противоположност на откачалката Тала-

хеси. Но и на двамата ще им се наложи да разчитат един на 

друг, ако искат да оцелеят.

дължи толкова дълго, но по това време въобще не се на-
слаждавах на това, което правех. Нищо не се получаваше 
така, както го исках. Освен това бях разочарован от ко-
ментарите за „Народът срещу Лари Флинт“, които по-
казаха, че Америка няма скоро да се отърси от пуритан-
ството си.“ 

ДОКАТО Е ВЪВ „ВАКАНЦИЯ“ 
Уди участва само в няколко театрални постановки и по-
степенно отново придобива желание за изява пред камера. 
Така след няколко малки роли сега ще го видим като без-
разсъден убиец на зомбита в един от най-забавните фил-
ми на ужасите.
Бъдещата звезда е син на разведени родители, израст-

ва в Охайо с нетърпимо религиозната си майка, която е 
християнка фундаменталистка. През 1983 г. с малък са-
модеен театрален опит зад гърба си, Харелсън се мести 
в Ню Йорк с надеждата да гради актьорска кариера. Тук 
обаче той прекарва две ужасни години, чувствайки се де-
морализиран, забърквайки се в скандали и отдавайки се на 
самосъжаление. Историите, че не изтрезнява със седмици 
и се отдава на 

БЕЗРАЗБОРЕН СЕКС С ПО ТРИ ЖЕНИ ДНЕВНО 
са само част от легендата за него. През 1985 г. Уди все 
пак е одобрен за участие в сериала „Бар „Наздраве“. Като 
простодушния барман Уди Бойд той бързо постига успех, 
печели „Еми“ и е неизменна част от актьорски състав 
на хитовия сериал до последния му епизод, излъчен през 
1993 г. Мнозина ще го запомнят завинаги с тази роля, ко-
ято изглежда като негово върховно постижение. Покрай 
ангажиментите му в телевизията Харелсън обаче рядко се 
снима в киното („Мислех си, че ще си остана завинаги Уди 
Бойд“). Все пак година преди финала на „Бар „Наздраве“ 
той осъществява своя голям пробив с комедията 

„БЕЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА СКАЧАТ“ 
и то благодарение на факта, че „Киану Рийвс въобще не 
го биваше да играе баскетбол“. Изведнъж всички режисьо-
ри искат да работят с него, дори Оливър Стоун го кани 
за главната роля в приетия изключително противоречиво 
„Убийци по рождение“. „Беше доста странно, защото Оли-
вър почти нямаше представа за моите възможности. Но 
когато се срещнахме, ми каза: „Виждам нещо в очите ти.“ 
Много съм щастлив, че работих с гений като него, но не 
мога да приема обвиненията, с които го затрупаха. Прос-
то много хора у нас израстват с омраза към политици-
те, които очевидно са престъпници, и към корумпираната 
ни политическа система. Те виждат, че хората, които ги 
учат на морал в църквата, извън нея се занимават с прос-
титутки и порнография“ – коментира 

ЦАПНАТИЯТ В УСТАТА УДИ 
Като най-известния разпространител на порнография 

той пък изкачва своя връх. „Народът срещу Лари Финт“ 
му носи първата и за момента единствена номинация за 
„Оскар“ и доказва на всички специалисти, далеч преди да 
изгрее звездата на Джордж Клуни, че големите актьори 
тръгват от телевизията. 
За Харелсън успехът се корени в промените, които на-

стъпват в живота му след едно пътуване до Мачу Пикчу. 
„Просто исках да избягам някъде за коледната ваканция. 
Когато обаче стъпих на това място, се почувствах ад-
ски одухотворен. Седнах на земята и започнах импулсивно 

да медитирам. Тогава реших да стана вегетарианец. Това е 
най-доброто решение, което съм взимал през живота си.“ 
Оттогава единственото, което Уди вкусва, са само суро-
ви продукти. Има дни, в които 

НЕ ЯДЕ АБСОЛЮТНО НИЩО 
но все още пуши трева (само в събота вечер). Точно като 
Мадона, и Харелсън е ревностен фен на йога. И по-точ-
но, на йога живамукти – стил, признат от знаменитости 
като Кристи Търлингтън и Стинг. Здравословният му на-
чин на живот изключва изцяло алкохола с изключение на по 
чаша бяло вино вечер. Преобразяването на Уди е и в личен 
план. След безразборните връзки в началото на кариерата 
си и кратък брак с дъщерята на драматурга Нийл Сай-
мън – Нанси, единствената жена в живота му е Лора Луи. 
Двамата са заедно от години, но едва през 2008 г. решиха 
да узаконят връзката си на скромна церемония на остров 
Мауи. По-голяма част от времето си те прекарват в Ха-
вай заедно с трите си дъщери. „Заобиколен съм от толко-
ва женска енергия – смее се Харелсън. – Освен жена ми и 
дъщерите ми с нас е и бавачката, имаме си и куче и две 
котенца, които също са женски.“ Иначе двамата с Лора, 
която има собствена фирма за доставка на органични хра-
ни, винаги са готови да се включат във всяка проява за 
поддържане на екологичното равновесие. 
Към днешна дата Харелсън довършва два сценария, кои-

то се надява в скоро време да превърне във филми. „След 
няколкото години извън снимачните площадки се снимах 
в добри филми като „Няма място за старите кучета“ и 
„Седем души“. Спокойствието в компанията за семейство-
то ми се отрази много добре, но установих, че киното все 
повече ми липсва. Сега се чувствам страхотно, получавам 
все по-добри предложения за нови роли и се снимах в един 
невероятно забавен филм.“

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки: Columbia Pictures/„Александра филмс“

„Зомбиленд“ (Zombieland)

Бела, брой 12 (142), 2009 59



МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

О
т нея зависят съдбите на други 
хора. Заради вещината и профе-
сионализма, с които си върши ра-
ботата, заради нейното умение 

да решава с хъс проблемите на дър-
жавата, тези, които не я познават, 
биха я нарекли амбициозна, кариерист-
ка, жена воин и какво ли още не. 
Но ако трябва да избира, Нона би 

предпочела да не води битки със 
света и да се върне към удобството 
на консервативните ценности. „Ви-
наги съм мечтала да стана... домаки-
ня“ – твърди тя. И се надява бър-
зо да подреди „къщата“ на минис-
терството и да се прибере у дома 
– при истинската си същност, за да 
се застои по-дълго при сина си Саши 
и да му чете приказки преди лягане. 
Или пък да готви вечеря за любимия 
мъж Лъчи и да се грижи за цветята 
и храстите в двора си... 

– ВИЕ СТЕ УСМИХНАТ И ЛЪЧЕ-

ЗАРЕН ЧОВЕК. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ 

ВЛАСТТА ЩЕ ВИ ПРОМЕНИ? 

– Нямам никакво намерение да се 
променям. Уверявам ви, това няма 
да ми се случи. Дори ще бъда съвсем 

откровена – често забравям, че съм 
министър, и моля мои колеги да ми 
го напомнят. Не съм от властима-
щите, които като се качат в мер-
цедеса, забравят откъде са тръгна-
ли. В крайна сметка това е една ра-
бота като всяка друга. Само че е 
свързана с много по-големи отговор-
ности. Не намирам, че това е при-
чина човек да се промени. За жалост 
някои хора не съумяват да запазят 
себе си. 

– СПИРАТ ЛИ ВИ НА УЛИЦАТА? С 

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТЪТ 

ВИ, СЛЕД КАТО СТАНАХТЕ ПУБ-

ЛИЧНА ЛИЧНОСТ? 

– Не обичам да съм в светлината 
на прожекторите. Но изглежда, че 
хората вече ме разпознават. Случва 
се да ме спират на улицата, за да 
ми благодарят. Един от случаите – 
мъж на средна възраст, който пре-
ди 3 години подал молба за разреши-
телно за ползване на минерални води 
в провинцията, ме спря пред Минис-
терския съвет, за да ми благодари. 
В първия момент се зачудих откъде 
го познавам и защо ми е благодарен 

(все още „изключвам“, че съм в тази 
роля), а той ми обясни, че разреши-
телното, което е чакал три години, 
сега го е получил за 7 дни. А всъщ-
ност е много тъжно, много тъжно, 
че хората благодарят на институци-
ите за неща, които по право тряб-
ва да получат. Ние, институциите, 
сме за това – да ги обслужваме, а 
не за да ги затрудняваме. И не е не-
обходимо да ни благодарят за това. 
Веднъж бяхме с приятели в заведе-
ние, където имаше жива музика, тан-
цувахме български хора. Млади хора 
от съседна маса ме попитаха дали 
аз съм министърът на околната сре-
да, за тях беше учудващо да ме ви-
дят на хорото. Аз съм нормален чо-
век, имам си моя личен живот, кой-
то нямам никакво намерение да про-
меням. Не съм направила нищо, от 
което да се срамувам. Ще продължа 

ЗА МАЛКАТА ОХОЛНА СРЕДА

Нона Караджова е родена на 28 ав-

густ 1960 г. в Силистра. Завършва 

УНСС, специалност икономика и ор-

ганизация на труда. Специализира-

ла е публична администрация в Ин-

ститута за международно обуче-

ние, Вашингтон. От 1984 г. до 1991 

г. работи в икономическия инсти-

тут на БАН, дирекция „Регионална 

икономика и икономически въпроси 

по опазване на околната среда“. До 

2005 г. работи в Министерство на 

околната среда и водите, след ко-

ето се занимава с консултантска 

дейност като ръководител на про-

екти в областта на околната сре-

да и екологията. От юли 2009 г. е 

министър на околната среда и во-

дите. 

Разведена е, от първия си брак има 

син Петър на 23 години. В момента 

живее на семейни начала с Лъчезар 

Павлов, който е ръководител на на-

правление „Данъци, контрол и ре-

визия“ във ВГБ и прокурист на „168 

часа“ ЕООД. Двамата имат син 

Александър на 6 години.

Визитка

Снимка Десислава КУЛЕЛИЕВА
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да се разхождам и да карам колело в 
парка, да се срещам с приятели и съ-
седи, ще продължавам да мета тро-
тоара пред вкъщи. 

– СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ХОРАТА ЩЕ 

ВЗЕМАТ ПРИМЕР ОТ ВАС? 

– От нас самите зависи улиците да 
са чисти и приятни. Защото не е въз-
можно на всеки ъгъл да застане ин-
спектор от столичния инспекторат и 
да наблюдава как си изхвърляме бок-
луците, къде си изхвърляме фасове-
те и дали спазваме наредбата, спо-
ред която гражданите са длъжни да 
почистват тротоарите пред домове-
те си. Не съм сигурна, че това мно-
го хора го знаят, а тази наредба е 
в сила поне от 20 години. От общи-
ната се почистват само централни-
те градски части и уличното платно. 
Ако всеки от нас спазва тази наред-
ба и положи минимално усилие, в гра-
да ни ще бъде чисто и приятно за 
живеене. Аз си мета тротоара пред 
вкъщи, а след това – двора, защото 
майка ми е правила така цял живот. 
Аз съм от по-малък град, от Силист-
ра. Живеехме на много оживена улица. 
Майка ми ставаше в 6 часа и първо-
то нещо, което правеше сутрин, беше 
да помете тротоара. Има много мал-
ки градчета в България, където е на-
истина чисто. Вероятно защото хо-
рата в малкия град се познават и им 
е неудобно един от друг, не си позво-
ляват да са безотговорни. Докато в 
столицата и в големите градове хора-
та крият непристойното си поведе-
ние зад анонимността и си хвърлят 
боклука навсякъде. 

– КАКВА Е РОЛЯТА НА ВЪЗПИТА-

НИЕТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛ-

НА СРЕДА?

– Смятам, че възпитанието е от съ-
ществена важност. Другото е прину-
дата. За съжаление у нас не е дейст-
вена системата на глобите. Ако не 
спазваш правилата за движение по 
пътищата, те глобяват например... 
Но дори съответната институция да 
има голям инспекторат и да се нало-
жат глоби, тези глоби много трудно 
се събират. А явно някои нации, на-
шата също е сред тях, няма как да 

си променят поведението (в това чис-

ло и екоповедението – бел. ред.), ако за-
конът не ги „удари“ по джоба. 

– КАКВО Е РЕШЕНИЕТО СПОРЕД 

ВАС?

– Да се предприемат промени в ад-
министративно-процесуалния кодекс, 
в който се визира по какъв начин се 
налагат глобите. Говорих и с минис-
тър Попова, тя е напълно съгласна 
с мен. Ще се опитаме да дадем ин-
струмент на общините да въздейст-
ват на гражданите – става въпрос 
за промени в закона, така че общин-
ските наредби за чистота и шум на-
истина да се спазват. Човек, при-
тиснат от икономическата принуда 
или, както се казва, „когато заиграе 
тоягата“, започва да спазва правила-
та. И тогава през ум не му минава 
да нарушава реда. В министерство-
то имаме идеи и смятаме да предло-
жим и няколко нетрадиционни мерки. 
Например глоби, които да се нала-
гат от общините. Всеки от нас по 
някакъв повод опира до общинските 
служби, да речем, за някакъв админи-
стративен документ. И при една до-
бра информационна система, ако на-

пример на дадено лице е наложена 
глоба за неправилно паркиране или за 
това, че е изхвърлило боклука си не 
където трябва, този документ няма 
да му бъде издаден. Този човек ще 
се замисли дали да наруши правилата 
следващия път. Така в един 20-годи-
шен период обозримо бъдеще българи-
те може би ще заприличат на други-
те европейци. 

– КАТО В АМЕРИКА – ТАМ ГЛО-

БЯВАТ ЗА ЩЯЛО И ЗА НЕЩЯЛО...

– Аз съм привърженик и на аме-
риканската наказателна система – 
при по-маловажни нарушения (като 
неправилно паркиране, изхвърляне на 
боклука не на определени за това 
места и създаване на нерегламенти-
рани сметища), които не застраша-
ват сериозно обществения ред, да 
се налага мярката общественополе-
зен труд. Има достатъчно градин-
ки в София, които имат нужда от 
почистване. Според мен този обще-
ственополезен труд, дори и 5 дни 
да е, ще изиграе своята роля. За съ-
жаление младежите стават все по-
брутални. Свидетели сме на изпочу-
пени пейки в парковете, на затъна-
ли в боклуци алеи и тревни площи. 
Явно не им прави впечатление, че 
е мръсно, може би така са свикна-
ли да живеят. 

С любимия 
мъж Лъчезар 
Павлов – 
устремили 
поглед в 
една посока

За какво ли е мечтала 
18-годишната Нона на 
абитуриентския си бал?!

ЯВНО НЯКОИ НАЦИИ, НАШАТА СЪЩО Е СРЕД ТЯХ, НЯМА КАК ДА 
СИ ПРОМЕНЯТ ПОВЕДЕНИЕТО (В ТОВА ЧИСЛО И ЕКОПОВЕДЕНИЕТО – 

БЕЛ. РЕД.), АКО ЗАКОНЪТ НЕ ГИ „УДАРИ“ ПО ДЖОБА.

На рождения ден 
на малкия Саши

Снимки Личен архив
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– ВАШИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ 

ДО КРАЯ НА МАНДАТА?

– Една от тях е свързана с про-
мените на климата. По този въпрос 
по-рано не се работеше. Не заварих 
почти нищо в министерството по 
тази тема. В момента ние създава-
ме дирекция. В другите държави има 
министерства по климата, ние иска-
ме поне дирекция в министерство-
то да създадем. И ако споразумение-
то от Копенхаген на световния фо-
рум за климата се подпише така, 
както ЕС желае, след 2012 г. държа-
вите от ЕС, в това число и Бълга-
рия, ще разполагат със сериозно ко-
личество квоти, които ще могат да 
продават на международния пазар. С 
постъпленията от тези продажби на 
квоти на емисия на парникови газо-
ве ще могат да се подпомагат как-
то малките, така и големите пред-
приятия. Идеята е да мобилизираме 
достатъчно ресурс от продажбата 
на тези квоти, за да се развие по-
литиката по енергийна ефективност 
в страната както в бита, така и 
в предприятията. Това ще намали 
до голяма степен енергоемкостта 
на тяхната продукция. За съжаление 
ние сме с най-енергоемката икономи-
ка в целия Европейски съюз. А то-
кът става все по-скъп в целия свят. 
И в България това няма как да се 
избегне. Около 25–30% от енергията 
се изразходват в бита и този про-

цент е толкова висок, защото мал-
ко жилища у нас имат надеждна то-
плоизолация. В много държави са в 
действие широки програми за сани-
ране – на панелни жилища например. 
И най-голямото ми желание в профе-
сионален план е със средствата, кои-
то получим след 2012 г., с които ще 
разполага следващото правителство, 
да се предприеме една много широ-
ка програма за безплатно или поч-
ти безплатно саниране на жилища-
та. Но за да се случи това, тряб-
ва да се приемат съответните зако-
ни, да се разработят съответните 
наредби, да се създаде капацитет в 
институциите, които ще разработ-
ват тези проекти. Много работа ни 
чака, но идеята е страхотна. 

– КРАЯТ НА ГОДИНАТА Е И ВРЕ-

МЕ ЗА РАВНОСМЕТКА. КАКВА 

Е ТЯ ВЪВ ВАШЕТО МИНИСТЕР-

СТВО? 

– За съжаление много малко – под 
0,5% от европейските фондове в 
сектор „Околна среда“ са използвани 
до момента. Става въпрос за мно-
го пари – за 2 и половина милиарда 
евро. Със сигурност няма да ги ус-
воим всичките, тъй като 2 години 
и половина са минали и за жалост 
едва сега преработваме правила, кои-
то не съответстват на изисквания-
та за ефективно управление на сред-
ствата. Но вярвам, че до 3–4 месе-
ца програмата ни ще стартира ус-

пешно. Много е важно и правилно-
то програмиране за следващия бю-
джетен период на Европейската ко-
мисия, който започва след 2013 г. От 
началото на 2010 г. ние започваме да 
програмираме за какво ще използваме 
средствата от европейските фондо-
ве. Като страна членка, която още 
е от най-бедните, ние имаме дос-
тъп до сериозни средства, ако оба-
че ги програмираме правилно. В ня-
кои страни, членки на ЕС, има стан-
дарти, според които за построяване 
на пътища се влагат отпадъчни ма-
териали от строителството. Като 
това решение не е хармонизирано с 
европейското законодателство, сами-
те държави са решили, че това е ва-
жно за тях. Отпадъчните строител-
ни материали, а така също и хвос-
тохранилищата след преработка са 
много добър продукт. И в тази по-
сока обмисляме няколко идеи, но все 
още сме на ранен етап. Вярвам, че и 
това ще се случи. 

– СЛУЧВАЛО ЛИ ВИ СЕ Е ЗА-

КОНОВА РАМКА ДА ВИ ПРЕЧИ 

ДА ЗАЩИТАВАТЕ ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ?

– Още първия месец от работа-
та ми като министър заварих мно-
го натрупани преписки, може би над 
сто. Първия месец оставах на рабо-
та всеки ден до 12 през нощта, че-
тях всичко и тъй като темата ми 
е много позната, с доста добро тем-
по обработих всички преписки. Напра-
ви ми впечатление, че през последни-
те 2–3 години е работено с някакви 
съгласувателни разрешителни режими, 
което на никого не е нужно. Напра-
вено е за затруднение на потреби-
телите – за да зависят гражданите 
и фирмите от администраторите и 
съответно да се събират допълни-
телни такси. По тази причина пред-
приех действия и направихме промя-
на на закона за околната среда и още 
на няколко закона. Както и на всич-
ки ненужни режими в малките насе-
лени места, които блокират дребния 
бизнес. Екологичното право е много 
административно. Има много сериоз-
ни европейски процедури, които ние 
като страна, членка на ЕС, прилага-
ме, и не е необходимо гражданите да 
се затрудняват и с допълнителна не-
нужна бюрокрация. В момента рабо-
тим и по няколко други закона, за да 
облекчим гражданите и фирмите. За 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НИЕ СМЕ С НАЙ-ЕНЕРГОЕМКАТА ИКОНОМИКА В 
ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. А ТОКЪТ СТАВА ВСЕ ПО-СКЪП В ЦЕЛИЯ 

СВЯТ. И В БЪЛГАРИЯ ТОВА НЯМА КАК ДА СЕ ИЗБЕГНЕ.

Разходка в Родопите. Едни от най-безгрижните 
мигове за министър Караджова са сред природата
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Бонбоните LINDOR – помощник 

в коледните приготовления
За много хора украсяването на дома за Коле-
да е истинското начало на празничните дни. 
Тогава с удоволствие можете да посрещне-
те всичките си роднини и приятели в коледна 
атмосфера и празничен уют. 
Но не става ли с всяка изминала година все 
по-трудно да постигнете стил и атрактив-
ност в създаването на коледната украса за 
дома? 
Защо не пробвате нещо различно тази година 
и не използвате любимите си шоколадови из-

кушения, за да декорирате вкъщи? Ще постиг-
нете не само отлични, а и много вкусни ре-
зултати!
Коледните червени, бели и златни цветове на 
бонбоните LINDOR са изключително подходя-
що и оригинално допълнение към домашната 
коледна украса. Освен това служат не само за 
да радват окото, а и за да ви осигурят не-
заменими мигове наслада от нежно топящ се 
шоколад, създаден от страстта и отдаденос-
тта на майсторите на шоколада Lindt. Споде-
лете тези мигове с коледните си посетители, 
за да ги впечатлите!

Вкусни новини

да има пари за околна среда, трябва 
да имаме работеща икономика, която 
да генерира приходи. Затова приори-
тет на правителството е да създа-
де един добър бизнес климат, а това 
е възможно и е практика на всички 
развити страни. 

– ПОЗНАТА ЛИ ВИ Е ВИНАТА ДА 

НЕ СИ УСПЯЛ? АМБИЦИОЗНА 

ЛИ СТЕ?

– Никак. Момичешката ми мечта 
беше да се задомя и да съм една чу-
десна домакиня. Но се случи така, 
че непрекъснато израствах в служеб-
ната йерархия, без да съм го искала 
нито за миг. Амбициозна съм един-
ствено да си свърша най-добре ра-
ботата. По-скоро съм безкомпромис-
на и взискателна – и към себе си, и 
към другите. Но за растеж в кари-
ерата никога не съм имала амбиции. 
В МОСВ работя дълги години. Запо-
чнах от най-ниско експертно ниво. 
Когато след 5–6 години ми предложи-
ха да стана началник-отдел, бях про-
тив. Същото стана и с министер-
ската длъжност. Първата ми реакция 
беше „не“. Това беше най-трудното 
ми решение, защото засяга не само 
мен и личния ми живот, а и всички 
българи. Става въпрос за много голя-
ма отговорност. Убедиха ме, че си-
туацията в министерството, което 
поех, е много тежка. Предвид опи-
та ми, доверието към мен, че ще 
се справя, беше толкова голямо и 
би било глезотия, ако откажа зара-
ди себе си. Много голяма роля изигра 
и Лъчезар, мъжът ми, който ме под-

крепи и каза, че съм длъжна, защото 
има много деца в България, на кои-
то трябва да се помогне. А бях без-
крайно доволна от живота си, защо-
то съм човек с много скромни изис-
квания. Имам всичко, което един чо-
век може да си пожелае – страхотни 
деца, чудесен партньор, хубава къща, 
мили съседи, много добри приятели. 
Работата ми в консултантския биз-
нес с екипи от интелигентни хора 
ми харесваше и ми позволяваше пове-
че свободно време. Това, което най-
вече ме притесняваше, е, че имам 
малко дете, догодина ще е първокла-
сник. Точно в тази възраст детето 
има нужда от майката. Но с баща 
му решихме, че ще се справим. И аз 
съм убедена в това.

– КОГА ЗА ПОСЛЕДНО БЯХТЕ ИС-

ТИНСКИ БЕЗГРИЖНА?

– Днес например (неделя е – бел. ред.) 
5–6 часа прекарахме на разходка в 
парка с група родители от детска-
та градина на сина ми Саши и с тех-
ните дечица. Беше чудесно. Когато 
човек се организира добре, наистина 
има време за всичко. 

– АКО НЯКОЕ ОТ ДЕЦАТА ВИ 

РЕШИ ДА СЕ ЗАНИМАВА С ПО-

ЛИТИКА, БИХТЕ ЛИ ГО РАЗУБЕ-

ДИЛИ?

– Ще се опитам. (Смее се.) Макар 
че това е работа, която човек тряб-
ва да работи, както трябва да ра-
боти всяка работа – всеотдайно, с 
много сериозен ангажимент. Но ко-
гато е политик, отговорността не 

опира само до личния избор и личния 
живот, а става въпрос за съдбата 
на една нация. Това е много отговор-
но. Иска ми се децата ми да са мал-
ко по-свободни. Да имат малко пове-
че лично пространство.
 
– ЗАСПИВАТЕ ЛИ БЕЗ ПРИТЕСНЕ-

НИЕ, С ЧИСТА СЪВЕСТ? СТРАХУ-

ВАТЕ ЛИ СЕ, ЧЕ НЯКОЙ БИ МО-

ГЪЛ ДА ИЗПОЛЗВА НЕЩО СРЕ-

ЩУ ВАС?

– Нямам никакви притеснения. 
Дори преди да приема изключител-
ното доверие, което ми гласува пре-
миерът, си зададох въпроса, има ли 
нещо, което би могло да ме компро-
метира, и по важното – да компро-
метира това правителство. Мисле-
но се върнах назад, „прерових“ целия 
си живот и не открих нищо, от 
което да се срамувам. Нямам дори 
най-малки притеснения, за които да 
мога да бъда манипулирана и които 
могат да ме накарат да си затворя 
очите. И мисля, че в това е сила-
та на това правителство. Познавай-
ки колегите си, смятам, че са мно-
го честни хора и не могат да бъдат 
шантажирани. 

– ВАШЕТО КОЛЕДНО ПОЖЕЛА-

НИЕ?

– Всички да са здрави и да имат 
повече вяра. Тъжно е, когато в пар-
ка срещам родители с угрижени лица. 
Хората все по рядко се усмихват. 
Убедена съм, че те не мечтаят само 
многократно да им се увеличат до-
ходите и знаят, че вълшебна пръчка 
няма... Но вярвам, че с работата, ко-
ято ще свършим, и с честността, с 
която работим, ще накараме хората 
да се усмихват. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА 

МНОГО Е ТЪЖНО, ЧЕ ХОРАТА БЛАГОДАРЯТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ 
ЗА НЕЩА, КОИТО ПО ПРАВО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ. 

НИЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ, СМЕ ЗА ТОВА – ДА ГИ ОБСЛУЖВАМЕ, 
А НЕ ЗА ДА ГИ ЗАТРУДНЯВАМЕ.
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С
ферата на интимните връзки 
прилича на огромна кутия шо-
коладови бонбони – отварят я, 
поднасят ви я и вие си изби-

рате един. А какъв ще е пълнежът, 
можете само да гадаете. На външен 
вид обаче 

БОНБОНЪТ Е ПЕРФЕКТЕН 
И ПРИМАМЛИВ

В началото на една връзка всички (и 
мъже, и жени) се стремят да изглеж-
дат идеални. Нали за нищо на света 
не бихте се явили на първа среща с 
мъж, ако дантелата на сутиена ви не 
си отива с дантелата на прашките 
ви. Но след двегодишна връзка дори и 
неизбръснатите ви крака не биха ви 
притеснили особено? 
Да, мъжете наистина можете да ги 

свалите по-скоро с външен вид 

НО И С ЛУСТРОТО 
НЕ БИВА ДА ПРЕКАЛЯВАТЕ 

защото то е предимство само на 
първите срещи. Правете, струвайте, 
но се опитвайте да бъдете по-близо 
до самите себе си дори и когато се 

стараете да изглеждате съвършени.  
Ще изброя по пет най-хитри мане-

ври на мъжете и жените, готови да 
преиначават до последно истината за 
действителната си същност. Поняко-
га да прикриват, тушират и намаля-
ват силата на нещо (вж. отметките 

със знак минус по-долу), а понякога да 
преувеличават, раздуват и изтъкват 
нещо (вж. отметките със знак плюс по-

долу). Напразни усилия на любовта, 
бих добавила...

ТОП 5 НА ЖЕНСКИТЕ 
ХИТРОСТИ В НАЧАЛОТО 

НА ВРЪЗКАТА

1. МАСКИРАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ 
НА ВЪНШНИЯ ВИД                      (–) 
За да спечелят мъжа, жените купу-

вате скъпи гримове, правят си още 
по-скъпи козметични процедури и 
дори пластични операции и обожават 
сутиените Wоnderbra. И точно защо-
то за разлика от мъжете ние гледа-
ме на външния вид като на жизнено-

важно нещо, често пъти след секс се 
изнизваме към банята заднишком, за 
да не види той целулита по дупето 
ни. Тайната „целулитно дупе“ за съ-
жаление няма как да остане задълго 
скрита, но за щастие не се и нала-
га. Ако сте открили вашия мъж, той 
ще бъде очарован и от леко подпу-
хналия ви, но детински и естествен 
вид сутрин, и от „портокаловото“ 
ви задниче, най-страхотното на све-
та... А когато махнете сутиена, той 
няма да се опита да изпари чудото 

Wоnderbra с въпроса „А, къде изчезна-
ха гърдите ти?!“. Мъжът, който ви 
харесва истински, просто ще си пред-
стави как точно тези гърди ще кър-
мят децата, които ще създадете и 
отгледате заедно.  

2. НЕ СЪМ СПЛЕТНИЦА, 
КЛЮКАРКА И МРЪСНИЦА                      (–)
Не знам дали наистина всяка жена 

е обсебена от т. нар. женска злоба и 
от нейната „сестра“ интригата, но 
знам, че мъжете никак не ги харесват 
тези двете. Затова, дори и понякога 
да ни сърби езикът да оклюкаме хуба-
вото Миме от службата пред мъжа, 
когото харесваме, се въздържаме да го 
правим от страх да не бъдем заклей-
мени като злобарки и интригантки. 
Нали? На първи срещи пък сме особе-
но внимателни – изказваме се ласкаво 
за всички, но все пак внимаваме да не 
хвалим много, за да не се усъмни мъ-
жът срещу нас в добронамереността 
ни. Това е абсолютно правилна такти-
ка, защото никой мъж няма да се зах-
ване с жена, която бълва огън и жупел 
(или по-модерно казано, бензин и дизел) 
по адрес на себеподобните си. 

3. ОБИЧАМ ПАРИТЕ, НО ТОЙ НЕ 
БИВА ДА ЗНАЕ ТОВА                      (–) 
Болна тема. „Смяташ ли, че пари-

те са важни?“ е въпрос почти толко-
ва деликатен, колкото и „Смяташ ли, 
че размерът има значение?“. Когато 

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Бал
с маски
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жената иска да спечели любовта на 
мъжа, не е благоразумно да му призна-
ва, че предпочита и добри доходи в 
допълнение към чувствата. Любовта 
към парите е донякъде оправдана, за-
щото е пряко свързана с други ос-
новни желания на жената (като това 
да изглежда добре например, което не 
излиза никак евтино). Все пак в нача-
лото на връзката не е прието да раз-
питвате мъжа колко кредитни карти 
притежава и дали живее в собствен 
голям апартамент (нали си мечтаете 
децата ви да тичат на воля из прос-
торните му стаи). Ще уплашите със 
сигурност избраника си. Така че тази 
маневра е оправдана. 

4. ПРЕМЪЛЧАВАНЕ НА БРОЯ НА 
ПРЕДИШНИТЕ МЪЖЕ                      (–) 
Извинете ме, допуснах грешка: ако 

има тема, по-неудобна от тази за па-
рите, то това е темата за предиш-
ните сексуални партньори. Премълча-
ването на тази цифра е продикту-
вано от съвсем естествени неизбро-
ими причини. Отбелязвам само някои 
от тях: предразсъдъци, насаждани от 
поколения наред, страх от евенту-
ално накърняване на мъжко чувство 
за собственост, от възможна обида, 
разочарование. Освен това, ако реши 
да съобщи истинската бройка на би-
вшите си любовници, жената рискува 
да признае и провалите на предишни 
връзки. Рискува също мъжът срещу 
нея да я възприеме като употребена 
или като развратница. Точната брой-
ка обаче е така трудна за улучване, 
както и числата от тотото.
Истината е, че не е хубаво да сте 

били с прекалено много мъже, но и 
прекалено малкото са недостатък. 
Никой не обича плашливи девствени-
ци. Изобщо тайната е не да караш 
мъжа да се чувства пръв в живота 
ти, а да иска да остане последен.

5. НЕ, НЕ, НЕ МОГА 
ДА ГОТВЯ                     (–/+) 
Подобно на Пепеляшка, която се 

превръща в блестяща дама, за да оти-
де на бала, на първа среща всяка жена 
се чувства като поканена на бал, но 
на бал с маски. Напълно е възможно 
да намерите принца, но помнете, че 
в реалния живот ролите са различни 
от тези в приказките. От разглезе-
на принцеса вие трябва да се преобра-
зите в жена, за която лъскането на 
печката е удоволствие и може да се 
съчетае безпроблемно с приготвянето 

на пиле „Жулиен“ с два вида сос. Въ-
прос на ваш собствен избор е дали 
да прикриете всичко, което умеете в 
кухнята, или пък не. 

ТОП 5 НА МЪЖКИТЕ 
ХИТРОСТИ В НАЧАЛОТО 

НА ВРЪЗКАТА

1. ПРЕМЪЛЧАВАНЕ НА БРОЯ НА 
ПРЕДИШНИТЕ ЖЕНИ               (+) 
Тази точка се повтаря, но знакът 

тук е плюс. Както казва един мой 
приятел, когато мъж и жена ти го-
ворят за брой сексуални партньори, 
при нея ги умножи по 3, а при него 
ги раздели на 3 и ще получиш исти-
ната. Та за мъжете е наистина по-
добре да премълчат в случая. Е, има 
и изключения, разбира се.

2. ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЛЮБОВ 
КЪМ ПАРИТЕ И НА ТАЛАНТ ЗА 
ТЯХНОТО ПЕЧЕЛЕНЕ               (+) 
Жените искат. Жените получават. 

За мъжете остава да дават. Именно 
затова в началото на една връзка (и 
дори много преди нея) те са склон-
ни така да раздуват финансите си, 
че още малко ще помислиш, че банка 
могат да отворят. Подобно на мъж-
ките птици с ярка окраска, мъжете 
имат нужда да впечатляват, а пари-
те за съжаление са едно от най-впе-
чатляващите неща у мъжа в днешно 
време. Ето защо господата са склон-
ни да харчат извън бюджета си само 
и само да запазят имиджа си на щед-
ри богаташи пред жената, която ха-
ресват. Сигурно с това се обяснява 
и фактът, че крайно непрактичните 
спортни коли са толкова популярни.

3. ПЪЧЕНЕ С 
МЪЖЕСТВЕНОСТ...                (+) 
Тук отново деликатно ще заобико-

лим деликатната тема за размера. 
Мъжете обичат да преувеличават мъ-
жествеността си във всякакви ас-
пекти – поправят  коли и всякакви 
други домакински уреди, редят плочки 
в банята (дори и да не могат добре). 
За да защитят имиджа си на мъжка-
ри, те не си поръчват никога „моми-
чешки“ питиета като вино и упори-
то отказват да изразяват силни емо-
ции, освен ако те не са гневни, „мъж-
ки“ емоции. Склонността на нашите 
кавалери да се държат по този начин 
е едно от лесно възприеманите от 
страна на жените неща. Ние предпо-

читаме мъжкарите, които имат мне-
ние, могат да ударят по масата. 

4. ...И ФУКАНЕ СЪС СОЦИАЛЕН 
СТАТУС                            (+)
Не мислете, че иде реч за кой знае 

какво. Това е пак напиращата мъ-
жественост, която представителите 
на силния пол разбират като посеща-
ване на най-хубавите заведения в гра-
да и постоянни победи в споровете 
с други мъже и др. Съветът ми тук 
е да оставите мъжа да се прави на 
велик, в никакъв случай не го скас-
тряйте постоянно. Самочувствието 
е жизненоважно за пълноценното му 
функциониране.

5. ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ЧУВСТВА 
И МАЙСТОРСКО УХАЖВАНЕ      (+/–)
В началото на връзката мъжът е 

загрижен, досетлив и любвеобилен. 
Вие само можете да се надявате, че 
това е истинската му природа, но не, 
с тези усилия той само се опитва да 
прикрие другото, което следва и кое-
то повечето жени знаят какво е. Но 
дори и да знаем, ние пак се оставя-
ме на сладката и глупава вяра, че ви-
наги ще бъдем ухажвани по същия на-
чин като в началото. Ухажването ви-
наги трябва да се насърчава. В днеш-
ния свят човек може да се чуди дали 
мъжът вече не е романтик, защото 
това не е в природата му, или защо-
то жените вече са станали така гру-
би, че не забелязват нежността му. 
Колко хубаво би било, ако успеем да 
преборим угасването на романтиката 
не само в развитието на връзката, но 
и да преодолеем новия проблем – лип-
сата на романтика – още в заражда-
нето на любовта между двама души.
Е, какво показаха разкритията след 

0.00 ч.? Изглежда, че жените в нача-
лото на една връзка са по-склонни да 
прикриват разни неща (-), а мъжете 
са склонни да показват, демонстри-
рат и преувеличават същите или дру-
ги (+). Нежната половина крие под ма-
сата „срамните“ неща, а мъжете се 
държат като рибари – раздуват и пре-
увеличават с помощта на двете си 
протегнати ръце. Разбира се, ако ня-
маше тайни и изненади, изграждане-
то на връзка нямаше да е това, кое-
то е. Щяхме, естествено, да се лишим 
от голямото чудо, наречено промяна, в 
името на любовта. С вкуса към бонбо-
ните е същото. Понякога точно този, 
който не сме харесали при първото 
опитване, после ни става любим. 

Ирена РАЙЧЕВА
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Ж
ените отвориха широко краката си, запе-
чатаха сърцата си и започнаха да крещят  
„Чука ми се“, вместо да прошепват „Оби-
чам те“. Едното няма нищо общо с дру-

гото, вероятно ще кажете вие. Има и още как, а пробле-
мът е, че едното изключи другото. Жените започнаха да 
почитат единствено леглата и телата си и така заглуши-
ха съвсем любовните пориви на душите си. 
Той, животът, ни показва и предлага и после ни оставя 

да направим своя избор. Какво направихме ние? Вместо да 
поддържаме любовта жива, непрекъснато я държахме на-
страна и тя се оттегли.
И в живота, и в изкуството любовта е изкуство, но в 

днешно време любовта не е арт. Съвременните творци 
изобразяват безлюбовието и невъзможността да разберем, 
че сме създадени един за друг, защото 

НАВСЯКЪДЕ ВЛАСТВА ОТЧУЖДЕНИЕТО 
Никой вече не вярва в разпространението на любовта, 

понеже влюбените хора спряха да обичат дори собствени-
те си възлюбени, престанаха да обичат дори себе си. Лю-
бовта не се разгръща. Всичко е много телеграфно и се из-
разява в краткостта на връзките и браковете. Любовни-
те отношения между мъжа и жената нямат плътност и 
дълбочина. Не са пухкави като кекс, приготвен с домашни 
яйца, а са клисави като хляба на бедния. 
Влюбването пък се разглежда като нещо лошо, дори пато-

логично, ако ти се случва по-често. Като нещо, което не е 
любов и което сякаш любовта не може да последва. 
Съвсем забравихме богинята на любовта и заглавията на 

поетите, които мълвят „Сега сме двама“. Ето защо 

НЕ МИ СЕ ГОВОРИ ЗА ПЛЪТТА 
а за това, кое може да даде плът на любовта и да ни на-
учи как да проявяваме въображение и добрина чрез нея. 
Разсъжденията за каквото и да било минават през био-

графията на човека. Не искам да изглежда, че изгарям от 
любов, но ще се опитам да наведа мислите ви към любо-
вта, защото, ако помислим за нея, може би ще се досе-
тим какво да направим, че да се докоснем до божеството 
на любовта или до любовната лирика.

Всъщност не искам да се бунтувам срещу нищо, понеже 
любовта не е мъртва, продължава да се проявява непре-
къснато, дори само като спомен, трябва само да є обър-
нем внимание. 
Хайде да помислим заедно къде срещаме любовта, кои са 

нейните различни източници? Сещам се за рекламите.

ОСОБЕНО РЕКЛАМИТЕ ЗА ПЪТУВАНИЯ 
Точно така. „Дестинация за пияни от любов“, „Пътуване 

до най-романтичното място на света“. Фотореализмът на 
рекламните материали е профанизирал любовта до палми 
и океан, в който би те било страх да си натопиш дори 
крака, за да не го изцапаш. В тези случаи любовта е про-
низана до смърт от стрелите на рекламите и всичко, ко-
ето може да се продава. Този факт абсолютно се връзва с 
твърдението, че си в туристическия рай на любовта, но и 
че си умрял, защото рай нямало тук, на земята. Значи да 
отбележим – реклами за пътуване и други реклами. 
Сещам се за секса, но ако кажем, че любовта се среща 

при секса, ще сбъркаме. Много хора изключват любовта 
от секса и вместо да се обърнат към онзи древен све-
щен божествен танц на любовта, изпълняват порното от 
порнофилмите. 
Връзките вече не са любовни, оставихме ги само на секс, 

разбирайте нагон. Говорим за половите органи и акта с 
охотата на изоставени деца с престъпно извратена сексу-
алност. Говорим без култура, без възпитание, без свян. Ви-
соко и грубо, като истински простачки. 

КЪДЕ ТОГАВА ДА НАМЕРИМ ИСТИНСКА ЛЮБОВ? 
В ПЕСНИТЕ. Ако уточним – в старите песни, ще сме 

отговорили правилно. Дори скоро чух една френска песен, в 
която се казва, че истинската любов се разбира по това, 
че когато единият си тръгва, другият остава. Значи в пе-
сните има любов. 

ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА. Това е също вярно твърдение, но на-
истина ще ми бъде интересно да чуя какво точно гледате 
по телевизията, което да е любовно. Аз се сещам за едно 
телевизионно интервю, но то пак е старо. Преди години го 
гледах. Беше разговор с един от нашите големи интелекту-
алци и добър човек – Тончо Жечев. В този разговор Тончо 

БЛАГОДАРЯ ВИ И МНОГО СЕ 
РАДВАМ, ЧЕ ПРОЯВЯВАТЕ 

ИНТЕРЕС КЪМ ТЕМАТА. 
ЩЕ ВИ ПРОЧЕТА ЕДИН ТЕКСТ, В 
КОЙТО СЕ ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВТА, 

БЕЗЛЮБОВИЕТО И ОЩЕ НЕЩО.Любовен семинар
© 123rf – 123rf.com
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Жечев разказваше за своите родители и за тяхната любов. 
Беше запомнил, че когато майка му видела, че баща му е 
нещо тъжен, нещо замислен, казвала: „Какво ти е бе, Жечо? 
Кажи какво ти е, нека да ми е и на мене.“ Това е любов.

ЛИТЕРАТУРАТА. Там също лично аз съм срещала пре-
красни примери на любов. Изобщо не ви говоря за худо-
жествената литература, в чиито образи понякога любовта 
се явява прекалено драматично полудяла. Говоря ви за кни-
ги, които разказват живота. Има такива. Те описват на-
пример това. Двама души, които се обичат, стоят и съ-
зерцават моста над една река. В един момент мъжът об-
ръща погледа си към жената до него и за пръв път вижда 
в косите є няколко бели нишки. През ума му набързо пре-
минават неговите собствени трудни моменти, които тази 
жена е трябвало да преживее заедно с него... „В този мо-
мент є се почувствах робски предан.“ Запомнила съм до-
бре тези думи и толкова се възхитих на това безмълвно 
„Обичам те“. А мъжът е Чарли Чаплин. 
След като ви дадох моите примери, можете да помисли-

те за ваши. Не е задължително да са от собствения ви 
живот. Но непременно се сетете за нещо, което според 
вас е любов. Опитайте, много е полезно. Освен това зада-
чата ви, колкото и да изглежда трудна, е кристално ясна. 
Защото всяка от вас е изпитвала любов.

...     
Срещата ни ще завърши с ново предизвикателство към 

вас. Опитайте се да опишете 

ЛЮБОВ, В КОЯТО УЧАСТВАТЕ ВИЕ 
Може да затворите очи, а може да го направите и ей 

така, ей сега, веднага. Според мен вече сте готови, осо-
бено ако сте изпълнили първото упражнение и сте дали 
примери за любов. 
Хайде, можете... Добре, първо съм аз... 
Представям си шарено одеяло, под което съм се сгуши-

ла с един човек и заедно четем приказка. Когато свърши 
приказката, го целувам по бузата, но много лекичко, както 
когато някой спи и не искаш да го будиш. И после въоб-
ще не заспивам, защото искам да го гледам. Много е ху-
бав. Ако той заспи, аз пак ще го целувам.  
Хайде, сега е ваш ред...
Аз няма да чуя какво сте казали, но съм сигурна, че и 

у вас има любов. 
Това си представям, това усещам, това знам и искам да 

ви кажа, че със сигурност ще се намерят хора, които да 
се изсмеят на това, но мен и вас това не ни интересува, 
нали? Няма значение, че не изглежда модерно. 
Другото, което искам да ви кажа, е, че ако работех на 

хонорар, дълго време трябваше да се боря, за да излезе 
този текст. Понеже конюнктурата е друга. Така предста-
вената любов защо да е важна? Може ли да се превърне в 
индустрия? Какво да продава – одеяла или книжки с при-
казки? Или списание? Кой ще си купи?   
Друго се толелира, други неща звучат и освен това това 

въобще не е текст. Това е кратък семинар за любовта. 
Направих го от любов. 
Всеки сам определя своите ползи във всичко. Също и в 

любовта.
Мирослава ИВАНОВА



– Можете ли да разкажете една цяла приказка от началото до края? – Аз знам само началото на няколко приказки. Не мога да разкажа нито 
една от началото до края, освен ако не съм я прочела преди малко. – Не си се опитвала. Започнеш ли да разказваш, приказката сама те води, тя така е „устроена“. Както за текста на песента те подсеща ме-
лодията... „Червената шапчица“ например не можеш ли да я разкажеш?– Губят ми се някои моменти, например началото.– Е, ти можеш да я започнеш, откакто си вървяла в гората. Приказки-те не изискват коректност при разказване. – „О, бим-бам, буки-буки, бам-буки, една Червена шапчицааа“. (песен – бел. ред.)

– Защо винаги когато се заговори за приказки, се сещаме за дет-

ството?

– Ами, както пее Майкъл Джексън в една песен: „Виждал ли си 

моето детство? Аз търся този свят, от който съм дошъл...“ 

Общо взето, виж приказките, които са ти чели, и ще видиш дет-

ството си.  

– Когато се прибера вкъщи, много обичам да отворя шкафа със 

старите детски книжки. Избирам си една и прочитам малко от 

нея. Моето детство е в този шкаф.  

– Не е лошо. 

– Да. И тогава, и сега гледам на него като на съкровищница, за-

щото там има много ценни стари издания на книги с приказки. 

– Има и възрастни, които четат приказки. 

– Преди смятах, че приказките са за хора, които не могат 

самостоятелно да взимат решения и чрез приказките искат 

да избяга в онзи свят на детството, да избягат от отговор-

ност... Но когато срещнах моя мъж, видях, че не е така. Чете 

приказки и дори понякога гледа анимирани приказки вместо 

футболни мачове по телевизията. 

– За да четеш приказки като възрастен, трябва да си в пъл-

на хармония със себе си и с околния свят. 

– Толкова да ти е спокойно, че като посегнеш да четеш, и да 

ти е сладко като мед. Приказките, когато ги четеш, ти не ги 

възприемаш просто като текст. Те ти носят приказно усе-

щане. 

– Аз бих си избрала мъж, който обича да гледа анимация.

– Първите приказки, които написва 

Шарл Перо, са за възрастни. Били са 

нещо като басня с поучителен извод 

на края... И невинаги свършват така, 

както децата знаят, че свършват. В 

приказката за възрастни злият вълк 

убива бабата и... внучката. И край.

– Всички деца харесват страшни приказки. 

Като тези на Андерсен. 

– На Андерсен са тъжни, не са страшни.

– Исках да кажа „жестоки“. Представям 

си болките, които Малката русалка изтър-

пява, за да получи крака. 

– Андерсен е умрял девствен, но това не 

искам да го пишете, казвам ви го, ако не сте 

го чели.

– Защо да не го пишем? Това е интересно... 

– Ами, защото Андерсен е Андерсен. Все 

едно, когато говориш за Левски, да обясня-

ваш, че е бил с разни монахини.

– „Имало едно време“ – така започват всички приказки.

– „...Един дядо и една баба“. 

– „Вървяла е нявга, вървяла е нявга, една Червена шап-

чицааа“. (пак песен – бел. ред.)

– А кой ви е любимият „детски“ автор?
– Андерсен и Астрид Линдгрен с романи-

те „Емил от Льонеберя“, „Роня, дъщерята 
на разбойника“, „Братята с лъвски сърца“. 

– Ами, Джани Родари? Той пък има при-
казки с три финала: първи край, втори 
край и край, който избира авторът. 

– Препоръчвам ви да прочетете приказ-
ките на Харун ар Рашид. 

– Корней Чуковски – също, но те сега не 
са много модерни руските приказки.

За приказките

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– А кой герой от приказките сте иска-

ли да бъдете?

– Винаги съм искала да бъда принце-

сата. Нормално. С хубава рокля, руса, с 

малка талийка. То във всички приказки 

има принцеси, освен ако не са народни. 

– И аз все чаках някоя принцеса да я 

опишат по-мургава, такава като мен. 

А те все с лица като порцелан и с дълги 

руси коси... По тази причина се чувст-

вах като... Пепеляшка в най-мръсния є 

период.  

– Ами, като не сте се сетили да иска-

те да бъдете вълшебницата. Аз винаги 

исках да бъда вълшебницата. 

– Колко хубавооо! Тя може всичко. 

– Когато като деца играехме някаква 

приказка, мен винаги ме избираха да из-

пълнявам мъжка роля. Сигурно защото 

майка ме подстригваше късо и бях тан-

туресто и грозновато дете. Спомням 

си, че настоявах нашите да ми купят 

бял анцуг с надеждата, че като го обле-

ка, ще ме изберат за принцесата. Но за 

принцесата избраха красавицата Ка-

линка, естествено, а на мен ми се прис-

мяха: „Ааа, сланина с бял анцуг!“

– Много ги мразех тези драматизации. 

Винаги съм била в ролята на лисицата. 

Никога не ме избираха за човешко съще-

ство. 

– Аз пък бях Калабок (питка, кръгло 

хлебче от руски език – бел. ред.). 

– Ами, ти си била звездата на драма-

тизацията!

– И понеже нямаше костюм на питка, 

бяха ми закрепили с карфици един кар-

тон на гърдите, с нарисувана питка на 

него. 

– Ааа, това е българската народ-

на приказка „Житената питка“, нали? 

Баба ми я разказваше, но как започваше 

и как завършваше... 

– Търкууулнала се питката...

– Когато видях издадените приказки на румънската крали-

ца в Двореца в Балчик, мисля, че разбрах повече неща за нея. 

Както е интересно в какво състояние като възрастен четеш 

приказки, така е и интересно в какво състояние и настрое-

ние е необходимо да си, за да ги пишеш. 

– Приказките на кралицата какви са?

– Хубави, но няма да ги запомниш. 

– А ти какво разбра за нея от приказките?

– Да речем, че е ексцентрична...

– Луис Карол е педофил. Джеймс Матю Бари е хипофизно 

джудже, всички, които са велики и създават класика, просто 

оттам им тръгва писането, от различността... 

– Да, странникът Оскар Уайлд също е писал приказки.

– Писали ли сте приказки?– Едно време ни поставяха такива до-
машни.
– Станах кръстница на една дете, кое-

то в предучилищна възраст беше написало 
приказката за въшката и още нещо. Наме-
рили му въшки на детето и сюжетът бил 
готов. Беше страхотна приказка, а дете-
то – на четири години и половина – я беше 
написало на машина.  

– Кой ви е чел приказки? На мен – никой.
– Майка, баба и леля Тотка.
– Спомням си, когато аз вече ги четях на брат ми.  – На мен ми пускаха плочи. 
– Имах и такова апаратче, прожекционно, и с него ми про-жектираха приказки на стената. 
– Баща ми непрекъснато ми разказваше за Гъбарко. – А филмчета с приказки гледали ли сте?
– Айде, стига, бе, филмчета!
– Приятелка на леля ми често ни гостуваше. Завиваше ме с едно одеяло, гушкаше ме и ми разказваше приказки. От нея помня „Палечка“ – първата приказка на Андерсен, която чух.– Моята първа приказка, която помня, е за едно теле, което акало в очите на някакъв човек.... 
– Ужас! Има ли такава приказка?
– Аз пък помня за „Маша и мечокът“ и там една реплика: „Виждам, виждам, на пънче не сядай, банички не яж. Носи ги на баба, носи ги на дядо.“ Ама кой на кого го казваше, не помня. 

– Помните ли библиотека „Вълшебник“ на издателство „Народ-

на младеж“? 

– Даа. Имах ги всичките книжки. Знакчето на издателството 

изобразяваше слънце и луна... 

– Аз пък нямам такива книги и не я помня тази библиотека.

– Не се притеснявай, аз пък сега не ги знам къде са тези книжки.

– Как завършваше „Пепеляшка“?
– Оженили се, как да завършва иначе?!
– Щастливо! 
– Има една английска театрална постановка „Пепеляшка“, в ко-ято една фръцла мери пантофката и някой казва: „Не става.“ А принцът: „Стана ми.“ А от публиката се чува: „И на нас.“ (Бурен смях.)
– Вижте сега, аз това, ако го гледам, сигурно също ще ми бъде смешно, но после, като поразсъждавам малко, ще си кажа, че не мо-гат така да ми посягат на приказките. 
– Не искам да те отчайвам, но всички приказки имат порновер-сии. Впрочем доста тъпи и бутафорни.
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якъде вече бяхме писали, че за 
първи път Пепеляшка и завист-
ливите є сестри са споменати в 
древнокитайски ръкопис отпре-

ди три хиляди години. Сменят се об-
щества, култури, епохи, държави, ези-
ци, но приказките не остаряват и ние 
винаги ще ги четем на децата си. А 
и самите ние ще продължаваме да ги 
четем. Защо? Какво ни казват те?
Нищо особено. Просто истини за 

семейните ни отношения (например 
за съперничеството между братя и 
сестри) и за конфликтите, които ли-
чността ни, която се развива, не 
може да заобиколи: излизането от 
детството, прехода от зависимо по-
ложение към самоутвърждаване, осъз-
наването на нашите личностни дос-
тойнства, надживяването на едипо-

вия комплекс и т.н.
Родителите напразно се плашат от 

страшните приказки. Психолозите 
обаче твърдят, че точно те 

„ИЗБИВАТ“ СТРАХОВЕТЕ НА ДЕТЕТО 
Казано по-просто, помагат на дете-

то да осъзнае страховете си и да ги 
преодолее. От гледна точка на ана-
литичната психология всяка приказ-
ка символично описва вътрешен про-
цес, а не външни събития или отно-
шения с други хора. Приказните ге-
рои са всъщност различни части на 
една личност. Отношенията между 
тях очертават пътя към трансфор-
мацията в личностен план. 

УНИВЕРСАЛНИЯТ ХАРАКТЕР 
на приказките наистина дава възмож-

ност те да бъдат използвани в пси-
хотерапията. Точно приказките пома-
гат на психотерапевта и на клиента 
му да разговарят на един и същ език 
– езика на символите. 
Можете да разберете много за един 

човек, ако знаете коя е любимата му 
приказка. Важен е, разбира се, и начи-
нът, по който този човек я разказва, 
защото всеки посвоему поставя ак-
центите в историята и в процеса на 
разказване добавя или маха подробнос-
ти, значими именно за него. 
Други неща можете да научите за 

човека, който пише приказки. Никак 
не е случаен фактът, че раждането 
на авторските литературни приказ-
ки исторически предшества появява-
нето на психоанализата. Литератур-
ната приказка е преходът между на-

Искам да съмпринцесата
ПРИКАЗНИ 
СЕКСУАЛНИ 
ВНУШЕНИЯ

ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ, НИЕ СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ ПРИКАЗКИТЕ ОТНОВО И ОТНОВО, ОТЪЖДЕСТВЯВАЙКИ СЕ С ГЕРОИТЕ И СЪБУЖДАЙКИ 
ДЕТЕТО В СЕБЕ СИ, КОЕТО ВПРОЧЕМ СЕ КРИЕ ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС. ПРИКАЗКИТЕ ДАВАТ СИЛИ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НИ. 

А ВЪОБРАЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ ДА ПРОМЕНИМ ЖИВОТА СИ.
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родната приказка и онази, която все-
ки от нас може да напише сам, оп-
итвайки се да разбере сложността и 
противоречивостта на своя вътре-
шен свят. 
Деца и/или възрастни, ние се връща-

ме към приказката отново и отно-
во, за да се свържем отново със себе 
си. Ето как... 

„СНЕЖАНКА“
Мащехата завижда, че Снежанка е 

по-красива от нея. Снежанка я водят 
в гората, за да бъде убита, но я пус-
кат и тя се скрива в къщичката на 
седемте джуджета. Мащехата я от-
крива и преоблечена като старица, є 
дава отровна ябълка. Снежанка оживя-
ва, но едва когато принцът я целува.

ТРУДНОСТИ НА ПОЛОВОТО СЪЗРЯ-
ВАНЕ Братя Грим точно са описали 
периода на полово съзряване на девой-
ката. В началото кралицата майка, 
която умира при раждането, убож-
да пръста си на вретено. Три кап-
ки кръв падат на снега (контраст 
между невинност и сексуалност) и 
така приказката подготвя момичето 
да приеме предстоящата менстру-
ация. По нататък: в глухата гора 
сред джуджетата – персонажи, ли-
шени от сексуалност – Снежанка по-
раства. С тях тя репетира майчин-
ството (макар и без мъж), учи се 
да върти домакинство. Изпълнявайки 
всички функции на жената, с изклю-
чение на сексуалната и възпроизвеж-
дащата, тя се подготвя за присти-
гането на принца. Накрая приказката 
засяга темата за зараждащото се съ-
перничество между майка и дъщеря. 
Образът на злата мащеха го доказ-
ва. Отровната ябълка пък е символ 
на прекалената и обсебваща майчина 
любов, която момичетата трябва да 
преодолеят, за да пораснат. Кръвта 
на първата менструация е напомняне 
към майката, че е време да ревизи-
ра отношението си към порасналата 
малка жена и още, че вече е време да 
признае правото на дъщеря си сама 
да избере свой път в живота. 

„МАГАРЕШКА КОЖА“
Кралят, който е загубил любимата 

съпруга, си търси нова жена, която 
по нищо да не отстъпва на починала-
та, и се влюбва в собствената си дъ-
щеря. Принцесата, която се ръково-
ди от съветите на феята кръстни-
ца, напуска двореца, предрешена в ма-
гарешка кожа. До срещата с принца 

на своя живот тя живее в бедност, 
далече от родното царство. 

ТАБУ: ИНЦЕСТА Това е най-малко 
известната от приказките на Шарл 
Перо. Тя е алюзия за най-страшното 
от съществуващите табута – сек-
суалното влечение на момичето към 
бащата, което е естествен етап от 
израстването на девойката. В сюже-
та това влечение е приписано на кра-
ля. Героинята в приказката преодо-
лява тревогата си, отказвайки се по 
съвет на кръстницата си от лесния 
живот. В чуждото кралство тя жи-
вее в мръсотия, пасе животни, ко-
ето символично предава трудност-
та на осъзнаване на инцестното вле-
чение. Единствено приемайки своята 
тъмна страна (към която се отнася 
инцестното преживяване), принцесата 
получава „правото“ да встъпи в пра-
вилния брак. Предрешването в живо-
тинска кожа символизира магическото 
преобразяване, трансформацията. 

„ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“
Най-хубавото момиче от селото е 

изпратено от майка си да занесе ар-
маган на баба си. В гората то сре-
ща вълка, който първо изяжда баба-
та, а после и момичето. В оригинал-
ната версия, разказана от Шарл Перо 
през 1697 г., приказката свършва до-
тук. На нас обаче тя ни е известна с 
щастлив финал – момичето и бабата 
се оказват цели и невредими на края. 

СЕКСУАЛНОТО ИЗКУШЕНИЕ Черве-
ното е секс. Вълкът, разбира се, е мъ-
жът. Е, какво си мислите, че внушава 
лягането на малкото момиче при него 
в постелята? В тази посока се тъл-
куват и откровенията на вълка, че 
има такива големи ръце, за да я пре-
гръща по-силно, и т.н. Неудовлетворен 
от недвусмисленото внушение обаче, 

авторът решава, че е необходимо и 
да изведе поуката вербално: момичета, 
не вярвайте на лъжовните и коварни 
думи на мъжете. (В оригиналната вер-
сия на приказката поуката е изведена 
в отделен дидактичен текст в стихо-
творна форма: „От тази приказка ще 
разберем,/че ако си момиченце прекрас-
но,/ да другаруваш с кой ли не,/ съвсем 
не бива – до беда ще доведе,/ ще се 
изгубиш из места опасни/и някой вълк 
там ще те изяде.“ Съгласно морални-
те норми на онези времена тази при-
казка казва, че сексуалността е опас-
на. И още – определя мъжката сексу-
алност като – агресивна, а женската 
като жертвена. Червената шапчица за 
разлика от други приказни героини не 
се развива, не пораства, а си оста-
ва момиченце. Заради традиционната 
представа, че в приказките доброто 
винаги побеждава злото, ние неслучай-
но упорито допълваме тази приказка с 
отсъстващата при Перо трансформа-
ция – второ раждане/прераждане: баба-
та и внучката излизат невредими от 
разпорения корем на вълка.

„ПЕПЕЛЯШКА“  
Овдовял богат мъж се жени повтор-

но за жена с две зли щерки. Те изде-
вателстват над Пепеляшка до момен-
та, в който на бала принцът не се 
влюбва в самата Пепеляшка. Същест-
вуват няколко версии на тази приказ-
ка. Знаменитата стъклена пантофка 
се появява както във версия на Шарл 
Перо, така и при Братя Грим.

СЪПЕРНИЧЕСТВО В СЕМЕЙСТВО-
ТО Съперничеството между децата за 
родителската любов е нормално явле-
ние. Образът на злата мащеха в „Пе-
пеляшка“ някак естествено позволява 
на детето да признае своите „тъм-
ни“ преживявания (гняв и обида към 
родителите), без да изпитва чувство 
на вина. Мащехата и злите є дъще-
ри са „откраднали“ бащата на Пепе-
ляшка (родителската обич) – той се 
грижи само за тях, а не за собстве-
ното си дете. От гледна точка на 
сложния вътрешен свят на Пепеляш-
ка това е история на неосъзнатите 
желания, които, за разлика от осъз-
натото желание да получиш красива 
рокля или да те пуснат да отидеш 
на бал, никога не могат да бъдат 
удовлетворени от бащата. Подчине-
ното положение на Пепеляшка и преу-
величено тежкият є живот символи-
зират тези потискани желания.

ИСТОРИЯ ЗА МЕН
Психотерапевти, използвали приказки-

те в своята работа, са излъчили три 

основни универсални персонажа, кои-

то символизират различни страни на 

нашата личност. 

КРАЛЯТ въплъщава старото ни „аз“, 

което се нуждае от обновление. Ста-

рата идентичност трябва да умре 

(на мястото на краля идва героят). 

ГЕРОЯТ символизира действието и 

промяната. 

ФЕЯТА – магичното в нас, нашето 

подсъзнание: провокира ситуации, кои-

то водят към промени. 

Тълкувайки отношенията между тези 

тримата, ние можем да определим 

своя проблем, онзи, който ни пречи да 

се развиваме. 
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Л
юбимият му приказен герой е змеят. „Змеят е 
страшен герой – мъж с криле. Да не се бърка 
с ламята, която е гущер с криле. В приказките 
змеят обикновено убива ламята и се жени за ня-

коя обикновена жена“ – пояснява Коце. 

– ТИ НА ЗМЕЯ ЛИ ИСКАШ ДА ПРИЛИЧАШ? 

– Аз съм змей. (Смее се.) 
Като се замисля, май е прав – истински змей е в издател-

ския бизнс. Макар че ми се струва, че е доста лесно да изда-

ваш детски книжки и особено приказки. Те са като топъл хляб, 

винаги се търсят. А щом има търсене, значи то се нуждае от 

предлагане, тоест от такива като Коце, както го наричаме 

всички в редакцията на „Бела“.

– ИМА ЛИ ХЛЯБ В ПРИКАЗКИТЕ?

– Да, в някои приказки има хляб. Спомняш ли си в „Ма-
лечко Палечко“ как Палечко сипваше трохички по пътеч-
ката, за да му бъдат ориентири по пътя за връщане? 
Обаче идват птички и ги изяждат. И той за съжаление 
не може да се върне обратно при баща си и майка си 
и да заведе и братята си вкъщи. Така че със сигурност 
трохичките хляб са по-лош пътеводител, отколкото бе-
лите камъчета. Искам да кажа, че това не е най-важни-
ят въпрос, когато говорим за приказки. А иначе в приказ-
ките има хляб, ако знаеш как да го омесиш. 

– КАК ТАКА ИЗБРА ПРИКАЗКИТЕ ЗА СВОЯ ПРОФЕ-

СИЯ?

– Първото издание на „Пан“ се казваше „Приказки“. Точ-
но преди 20 години започнахме издателската си дейност 
с тази поредица от списания с приказки за деца и роди-
тели, от която излязоха десетина книжки. От тогава до 
днес не сме спирали да издаваме приказки.

– КАКЪВ Е ТВОЯТ ОТПОР СРЕЩУ КОНКУРЕНЦИЯ-

ТА, КОЯТО СЪЩО ИЗДАВА ПРИКАЗКИ?

– Предлагам приказки, които са разказани на чудесен 
български език. И предоставям право на избор на чита-
теля. В момента „Пан“ предлага на пазара приказките на 
Андерсен например в два варианта – по-скъп вариант с 
твърди корици и такъв с по-малък формат, с корици с 
дунапрен, но на по-ниска цена...

– А КАКЪВ Е ВКУСЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА? ТИ 

СИГУРНО ГО ПОЗНАВАШ ДОБРЕ... 

– Ако говорим за детски книжки с приказки за деца на 
5–6-годишна възраст, те трябва задължително да бъдат 
шарени и красиви на външен вид, за да грабнат читате-
лите си. В момента на мода са книгите с прозорчета и 
много брокат. Винаги актуални и търсени са книгите с 
илюстрации на животни. В детските книжки задължи-
телно трябва да има поне 10 картинки на животни – 
на прасе, на магаре, на крава, на кон, на куче и котка, 
кокошка и петел. Първите животни, към които децата 
проявяват интерес, са животните от селскостопанския 
двор. След това в центъра на вниманието им се нареж-
дат животните от зоологическата градина, като майму-
ната и лъва. Първата книга, която родителите купуват 
на детето, е с картонени страници и с красиви илюстра-
ции на животни. Логично. Първите думи, които детето 
„казва“, са „мяу“, бау-бау“, „кукуригуу“.

– ИЗГЛЕЖДА МНОГО ЛЕСНО ДА ПРАВИШ БИЗНЕС С 

ДЕТСКИ КНИЖКИ... 

– Изобщо не е толкова лесно. За да направиш хубава 
книжка с илюстрации, тя трябва да бъде толкова хуба-
ва, че да издържи на конкуренцията на стотиците дру-

й ЗЗ

Един мъж Един мъж 
с крилес криле
Костадин КОСТАДИНОВ е издател на 
детска литература. В съдружие с още 
трима свои съмишленици той оглавява 
небезизвестното издателство „Пан“, което 
е на възрастта на българската демокрация. 
Приказките са му работа, но и извън работата 
за него те са голяма работа. Може да се 
каже, че от 30 години насам е едно възрастно 
дете. Точно затова и ние го потърсихме – по 
работа, за да „разработим“ професионално в 
непринуден разговор приказната тема.
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ги подобни книжки. 

– КАКВА Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ТИ БОЛКА, СВЪРЗАНА С 

РАБОТАТА ТИ? ПРИКАЗКА ЛИ Е ВСЪЩНОСТ РАБО-

ТАТА ТИ?

– Криза е. Без приказка може, но без хляб не може. 
Родителите в такива тежки моменти вадят старите 
книжки от кашона. Просто нямат пари, за да купят от 
новите „модели“ книжки – с брокатения лак...

– КАКВО ПРИКАЗНО ТИ СЕ Е СЛУЧИЛО НАПОСЛЕ-

ДЪК?

– Напоследък приказни неща ми се случват само в съ-
нищата.

– ЧЕЛА СЪМ КНИГАТА ТИ „РЕЗЕРВАТ ЗА РОЗО-

ВИ ПЕЛИКАНИ“. СПОМНЯМ СИ ОПИСАНИЕТО НА 

ЕДИН ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ – ДОСУЩ КАТО ИЗВАДЕН 

ОТ ПРИКАЗКА... ПИСАЛ ЛИ СИ ПРИКАЗКИ? И АКО 

ДА, ТЕ ПО-ЛЕСНО ЛИ СЕ ПИШАТ ОТ КНИГИТЕ ЗА 

ВЪЗРАСТНИ?

– Ако говорим за чистия жанр приказка, съм написал 
само една за съжаление. В нея се разказваше за стра-
ната Балбания. Публикувана бе в списание „Приказки“, 
където пускахме и авторски приказки. Тя беше модер-
на за времето си, но скоро си я препрочетох пак и ми 
хареса. (Смее се.) Но през последните години съм насо-
чил усилията си да пиша сценарии за деца, за детски 
филми. Вече има два филма по мои сценарии – „Ре-
зерват за розови пеликани“ и „Легенда за Белия гли-
ган“. Сега работя върху трети сценарий – „Кристал-
ният истукан“, който се надявам в скоро време да 
бъде филмиран. 

– ВПРОЧЕМ НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ ПОВЕЧЕТО АВТОРИ НА 

ПРИКАЗКИ СА БИЛИ СТРАННИ ЛИЧНОСТИ. ТРЯБВА 

ЛИ ДА СИ ТОЛКОВА БОЛЕЗНЕНО РАЗЛИЧЕН, ЗА ДА 

СИ ГЕНИАЛЕН АВТОР НА ПРИКАЗКИ? 

– Сигурно имаш предвид Джеймс Матю Бари, който е 
имал комплекси заради ръста си и това му личи в при-
казките. Бил много нисък, направо джудже. Затова геро-
ят му Питър Пан е момчето, което никога няма да по-
расне. Майкъл Джексън впрочем е един от заклетите фе-
нове на Питър Пан – Джако бе също едно момче, което 
така и не порасна. Да, за писателите на приказки се го-
вори, че са странни птици. Но аз мога да ти изредя ге-
ниални автори на детски приказки, които са водели на-
пълно нормален живот, прекалено нормален даже. Като 
Братя Грим например – академични умове, отдадени на 
прилежното писане на велики трудове. Не са и подозира-
ли, че ще останат известни обаче със своите приказки, 
които са писали ей така, между другото. 

– КОИ ПРИКАЗКИ ПОВЕЧЕ ТИ ХАРЕСВАТ – НАРОД-

НИТЕ ИЛИ АВТОРСКИТЕ?  

– Харесвам хубавите приказки. Половината от приказ-
ките на Андерсен са със сюжети от народни приказки, 
половината са авторски. „Дивите лебеди“ например е на-
родна приказка, а „Малката русалка“ е авторска. Е, коя 
да избереш?! И двете приказки са велики! Има и рома-
ни приказки като „Приказка без край“ на Михаил Енде. 
В книгите за Хари Потър половината герои са приказни, 

буквално са взети от приказките и използвани в текста 
на романа. Авторите на приказки познават добре фолк-
лора и ползват готови герои... 

– КАКВО МИСЛИШ ЗА АУДИО И ВИДЕО ПРИКАЗКИ-

ТЕ?

– Нищо лошо. „Дисни“ успя да направи популярни много 
приказки, които бяха полузабравени, като „Красавицата и 
Звяра“ и „Бамби“ например.

– ДЕЦАТА ТИ МИРЯНА И ВАСКО ОТ КОЯ ПРИКАЗ-

КА СА?

– Братче и сестриче като чуя, и се сещам за приказка-
та „Хензел и Гретел“. Но моите деца със сигурност не 
са от тази приказка, а по-скоро от една българска на-
родна приказка – за Косе Босе, което забравило да прати 
сандвичи на децата си в училището и ги дало на гаргата 
да им ги занесе. „А как да ги позная“ – попитала гарга-
та. „Много лесно. Най-хубавите са моите“ – отговорило 
Косе Босе. Вечерта косетата босетата се върнали глад-
ни вкъщи и Косе Босе попитало гаргата защо не им е за-
несла сандвичите, а тя отвърнала: „Ти каза да ги дам на 
най-хубавите деца. Е, гледах, гледах, по-хубави от моите 
не видях. Затова ги дадох на моите.“

Интервю на Мариана ЯНЕВА

Снимки Личен архив

– ЛЮБИМА ПРИКАЗКА?

– „Келешът и царската 

дъщеря“. Любима ми е, за-

щото има змей в нея. И 

вълшебства. 

– ЛЮБИМ АВТОР НА ПРИ-

КАЗКИ?

– От българските – Ни-

колай Райнов, Ран Боси-

лек, Ангел Каралийчев и 

БЛИЦ

Елин Пелин, а от чуждите – старите разказвачи като Бра-

тя Грим. 

– ЛЮБИМ ПРИКАЗЕН ЖАНР?

– Предпочитам вълшебните приказки пред битовите, защо-

то в тях има вълшебства.

– ЛЮБИМА АНИМАЦИЯ?

– „Шрек“.

– ЛЮБИМА КНИЖКА С ПРИКАЗКИ, КОЯТО СИ СПОМНЯШ 

ОТ ДЕТСТВОТО?

– Имаше една поредица с илюстрации на Марайа и Бенве-

нути... 

– НЯКОЛКО ЗАГЛАВИЯ НА ПРИКАЗКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ...

– Всички приказки са и за възрастни. Древните приказки не 

са били измисляни за деца.

– НАЙ-ПРИКАЗНОТО МЯСТО, НА КОЕТО СИ БИЛ?

– Бил съм на много приказни места – Божи гроб, Витле-

ем, Петра, Китай (и по-специално Сиан). Но най-приказните 

места са в нашите планини – например което и да избереш 

от рилските или пиринските езера. 
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„Принцесата и жабокът“

Приказката на Братя Грим е разказана 

по нов начин, с много музика и лудешки хумор 

в стил „Уолт Дисни“. И в тази версия моми-

чето целува жабока, но резултатът е дос-

та различен. Таяна няма време за роман-

тика и мечти, обича да готви и планира 

да стане преуспяваща ресторантьорка. 

В нейния град пристига весел джазфана-

тик, кралската издънка принц Невийн. 

Разглезеният и безотговорен краса-

вец е превърнат в жаба от злия д-р 

Фасилиър и единственият му шанс 

за спасение е Таяна. А какво ще 

стане, ако тя все пак го целуне, 

но в резултат се превърне 

на свой ред в жаба?

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

Гласовете  
Двама известни актьори този път играят с... гласа си. Те озвучават главните роли 

в две предстоящи анимации. И докато на Владо КАРАМАЗОВ му е за първи път, 

Камен ВОДЕНИЧАРОВ вече го е правил за двете части на филма „Стюарт Литъл“.

Принцът Карамазов

Владимир Карамазов озвучава принц Невийн в новия филм на 

„Уолт Дисни“ „Принцесата и жабокът“. По приказките се 

запалва от майка си, а в НАТФИЗ кандидатства с една при-

казка за Меца Мецана. 

„Много се радвам, че озвучавам нещо толкова добро. Рисува-

ната анимация е съвсем различна от компютърната, а този 

филм отбелязва нов етап за „Дисни“ – първия им рисуван филм 

от 12 години“ – сподели Карамазов.

1. Много, когато намирам време. Като малък имах издания 

на „Макс и Мориц“ и „Билбо Бегинс“, които впоследствие за-

губих някъде. Наскоро обикалях по „Славейков“ и си ги наме-

рих. 

2. На дъщерята на Юлиан Вергов – Алена.

3. Надявам се да са приказките. Комиксите са попкултура, в 

която има доста насилие.

4. Адски много помага. „Дисни“ имат традиция да възпита-

ват децата. Посланието на „Принцесата и жабокът“ е, че 

човек трябва да преследва докрай целите и мечтите си.

5. Може би по-нетолерантни, по-груби и нечувствителни.

6. „Красавицата и Звяра“. Гледал съм много варианти на 

тази приказка.

7. Винаги ме е впечатлявал Звяра и това, как се превръща в 

принц. Че красотата не е толкова важна, други неща са от 

значение за един човек.

8. О, да, имах много плочи и касети. И до днес пазя някои, но 

вече няма на какво да ги слушам.

9. Винаги ми е било мечта да озвучавам подобно нещо. Пре-

ди години се явих на кастинг, но от участията си на сцена 

бях прегракнал и не ме взеха. Много страдах след това, но 

сега много се зарадвах, когато разбрах, че съм одобрен.

10. Много по-различно е да разчиташ само на гласа си. Не 

можеш да говориш така, както би говорил на сцената. А и 

ми се наложи да квакам като жаба и да издавам разни други 

странни звуци.

11. В този филм има и други персонажи, които са интересни 

и добре направени. Но се радвам, че озвучавам точно прин-

ца, защото ролята е главна.

12. Мисля, че да. Надявам се цял живот да го нося в себе си.

1 Обичате ли да четете приказки?

2 На кого за първи път сте разказвали приказки?

3 Кое се чете повече според вас от днешните деца – 

приказки или комикси?

4 Гледането на анимационни приказки помага или вре-

ди на децата?

5 Какви според вас израстват децата, които не четат 

приказки?

6 Коя е любимата ви приказка и защо?
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„Планета 51“

Обикновено на нашата планета кацат 

извънземни, но в този филм се случва 

точно обратното. 16-годишният Лем 

си живее спокойно на Планета 51, 

докато не се случва нещо не-

предвидимо. Най-неочаквано, 

след като е изминал мили-

они километри от дома си, 

астронавтът капитан Чарлз 

Бейкър–Чък  каца аварийно на-

сред семейното барбекю. Той изпа-

да в паника и побягва, но постоян-

но се сблъсква с уплашените мест-

ни жители, които намират този „из-

вънземен“ за ужасяващ. Чък се укри-

ва в планетариума, където работи 

Лем. Въпреки че първата среща на 

землянина с извънземния е същинско 

бедствие, те се сприятеляват. Лем 

дори приема да помогне на Чък да се 

върне на кораба си, преди той да 

полети към Земята без него.

ви чуваме...

Интервюта на Ивайло ТОДОРОВ, Снимки „Форум филм“

Извънземният 
Воденичаров 

„Аз съм изиграл много принцове и царе, на Владо сега му 

е времето“, коментира Камен, който озвучава тийней-

джъра Лем във филма „Планета 51“. Лем е съвсем нормално 

хлапе, с тази разлика, че е извънземен. „Това е много забав-

на и много поучителна история, която ще допадне на всички 

деца“ – пророкува Камен.

 7 Кой е любимият ви приказен герой?

 8 Слушали ли сте аудио детски приказки?

 9 Как реагирахте на поканата да озвучите анимаци-

онен филм?

10 Какво е предизвикателството сам да озвучавате 

приказен герой?

11 Има ли по-добър вариант за един актьор от този 

да озвучава принца в една приказка?

12 Носите ли детето в себе си? Дока-

жете ни.

1. Много. Дори наскоро препрочетох „Момо“ на Михаил Енде.

2. Моята баба ме караше да разказвам приказки. Тя е първи-

ят човек, на когото съм разказвал. А наскоро разказвах и на 

моя племенник.

3. Комиксът е една по-съвременна и по-опростена интер-

претация на приказките. Мисля, че днешните деца се въл-

нуват повече от тях днес.

4. До голяма степен им помага за разбирането на света, в 

който живеем.

5. Израстват като деца на крайностите – или по-плахи 

и по-страхливи по характер, или по-агресивни и по-буйни. 

Чрез приказките децата се преоткриват и живеят в хармо-

ния със себе си и със света. Тези, които не четат приказки, 

са ощетени според мен.

6. Много са – тези от „1001 нощ“, на Андерсен... Приказки-

те, независимо дали са смешни, или тъжни, ни подготвят за 

всичко, което ще ни се случи в живота.

7. Много са – от Карлсон, през Пипи, дори Пинокио си има 

своя чар.

8. Да, слушал съм много плочи като малък и много ми харес-

ваше приказката за малката кибритопродавачка.

9. С голямо удоволствие.

10. Винаги съм готов за такова предизвикателство. Вече 

съм го правил с ролята на Стюарт Литъл, макар че двата 

филма са различни като послание и адрес. Но озвучаването 

на един анимационен филм е приказно само по себе си.

11. Мен все ме избират за положителните роли, много ми 

се играе и някой злодей.

12. Мисля, че всеки човек носи детето в себе си, колкото 

и много да е пораснал. Хубаво е да запазим нещо от наив-

ността, вярата и оптимизма на децата. Когато отпадна 

моят отбор от VIP Dance, ми стана много тъпо и съвсем по 

детски се нацупих.
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

Т
очно заради тези прeдпразнични 
и празнични интензивни прежи-
вявания те спят по-малко, кап-
ризничат повече и са по-подат-

ливи на различни заболявания. Ето 
и нашите препоръки за развълнува-
ни в излишък деца и притеснени ро-
дители.

ВАШЕТО СОБСТВЕНО НАСТРОЕНИЕ

Емоционалното състояние на деца-
та много зависи от настроението на 
самите родители. Няма значение кол-
ко грижливо се опитвате да скриете 
своето безпокойство. Децата забеляз-
ват най-малките детайли във вашето 
поведение – даже когато въздъхва-
те тежко или сбърчвате леко чело. 
И доколкото те са егоцентрични по 
природа, малките са склонни да обви-
няват себе си за всички беди. А това 
ги разстройва още повече. 
Не бива да подценявате тревожни-

те сигнали, които ви изпращат ва-
шите деца. Първо анализирайте ва-
шите собствени празнични очаквания. 
Не искате ли твърде много? 

СИЛНОТО ВИ ЖЕЛАНИЕ ДА ОРГАНИЗИРАТЕ 
ИДЕАЛЕН СЕМЕЕН ПРАЗНИК МОЖЕ ДА 
РАЗВАЛИ НАСТРОЕНИЕТО НА БЛИЗКИТЕ ВИ. 
А НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО И ВАШЕТО СОБСТВЕНО. 

Вместо да търчите по магазини-
те в търсене на „оригинални“ подаръ-
ци за приятели и познати, спрете се 
на нещо по-просто и приятно. Купе-
те за колегите вкусни коледни слад-
ки, за приятелките – по едно чер-
вило, а през свободното време и със 
спестените пари зарадвайте детето 
си. Например купете диск с най-но-
вия анимационен филм и го изгледай-
те заедно с него. 
Психолозите отдавна са констати-

рали, че физическият контакт с мама 
нормализира сърцебиенето и понижа-
ва нивото на стрес както у детето, 
така и у жената, която го гушка!

СЪСТАВЕТЕ СПИСЪК 
С „ДЕТСКИ“ ЗАДАЧИ

Най-травмиращо за детето е да 
усети, че в предпразничната суета 
родителите просто са забравили за 
него. За да не се случи това, поръчай-
те на детето няколко неща, с които 
то наистина може да се справи са-
мостоятелно или пък с малко помощ 
от възрастните. Изберете му такива 
задачи, които ще му харесат. 

НАПРИМЕР АКО ДЪЩЕРЯ ВИ ОБИЧА 
ДА ВИ ПОМАГА В КУХНЯТА, ТОГАВА 
С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ СЕ СЪГЛАСИ 

ДА УЧАСТВА В ПОДРЕЖДАНЕТО 
НА ПРАЗНИЧНАТА МАСА. 

А децата, които обичат да рису-
ват, лепят и изрязват, с вдъхновение 
ще направят коледната украса вкъ-
щи. Ако всичко мине успешно, спо-
койно можете да превърнете дет-
ските поръчения в ежегодна семейна 
традиция. 

ДЕТЕТО Е ПО-ВАЖНО ОТ ГРАФИКА

Ако сте планирали тържествената 
вечеря за 21.00 ч., това съвсем не оз-
начава, че и детето трябва да доча-
ка това време, за да вечеря. 

АКО ТО Е ОГЛАДНЯЛО ПО-РАНО 
ОТ ПЛАНИРАНОТО ТЪРЖЕСТВО, 
Е ДОБРЕ ДА СЕ СЕТИТЕ ДА ГО НАХРАНИТЕ 
И ДОРИ ДА ГО ПОГЛЕЗИТЕ С НЕЩО 
ПО-ТАКА ЗА ВЕЧЕРЯ. ПРАЗНИК Е ВСЕ ПАК. 

Спомнете си самите себе си в дет-
ството: нима може да се сравни с 
нещо удоволствието от парче праз-
нична домашно приготвена торта, 
която вие изяждате по-рано от ос-
таналите?! Един вид се ползвате с 
предимство. 

И ВСЕ ПАК ГРАФИКЪТ 
СЪЩО Е ВАЖЕН

За децата е жизнено необходимо да 

И БЕЗ 
ИЗЛИШНИ 
ВЪЛНЕНИЯ!

© frankoppermann – Fotolia.com

НА МНОГО МАЛКО РОДИТЕЛИ ИМ ХРУМВА, ЧЕ ДЕЦАТА СЕ ВЪЛНУВАТ ДОСТА ПОВЕЧЕ 
ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ ОКОЛО КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ.
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чувстват увереност, която може да 
бъде гарантирана само от определен 
стабилен дневен режим. Когато всич-
ко наоколо се променя и става нео-
бичайно, както се случва по празници-
те, детето започна да нервничи, да 
се тревожи и е възможно даже да се 
разболее.

ЗАТОВА ДАЖЕ И В НАЙ-ГОЛЕМИЯ 
ПРЕДПРАЗНИЧЕН ХАОС ЗА ГОДИНАТА – 
ПРЕДИ КОЛЕДА – СЕ СТАРАЙТЕ ДА 
ЗАПАЗИТЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ 
ОБИЧАЙНИЯ ДНЕВЕН РЕЖИМ. 

Например ако сте разрешили на де-
тето да не си ляга да спи в обичай-
ното време, спазвайте поне обичайни-
те вечерни ритуали – не пропускайте 
да му почетете книжка преди заспи-
ване или да му разкажете приказка. 

ЛЪЖИЧКА СВОБОДА 
ПРОТИВ СТРЕСА

Всички родители искат празниците 
да бъдат колкото се може по-инте-
ресни за децата. Но ако сте планира-
ли прекалено много „празнични“ ини-
циативи и развлечения, детето може 

да се превъзбуди. А доколкото стре-
сът влияе на имунната система, то 
плътният график може да стане даже 
причина за физическо изтощение. 

ВСЕКИ ДЕН ДЕТЕТО ТРЯБВА ДА ИМА 
НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 2–3 ЧАСА, 
В КОИТО ПРОСТО ДА СИ ИГРАЕ САМО.

И ако има начин, постарайте се да 
не взимате детето на празнични ме-
роприятия за възрастни, където то е 
длъжно да пази тишина и скучае. 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНИ ИГРИ

Педиатрите твърдят, че през зи-
мата децата изгарят почти 2 пъти 
по-малко калории, отколкото през ля-
тото. Това се дължи на факта, че 
всички ние все по-рядко излизаме на 
чист въздух през студените месеци 
от годината. 

НО ИГРИТЕ НА УЛИЦАТА СА 
ИДЕАЛЕН НАЧИН ЗА „УБИВАНЕ“ 
НА СТРЕСА – ТЕ ОТНЕМАТ ФИЗИЧЕСКОТО 

И НЕРВНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, А ОСВЕН 
ТОВА ПОМАГАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ЕНДОРФИНИ, ХОРМОНИТЕ 
НА ЩАСТИЕТО. 

Така че когато детето започне да 
мрънка, че иска да излезе на разходка, 
полезно е да го послушате и дори да 
излезете с него да се позамеряте със 
снежни топки (стига да има сняг).

ТАЙНИ ЗНАЦИ

Ако детето се стеснява и се чув-
ства неуютно сред много хора, от-
рано си измислете тайни сигнали, 
които то може да ви подаде, в слу-
чай че му стане прекалено тежко 
и скучно. 

НАПРИМЕР ДЕТЕТО ВИ ПОКАЗВА ПОКАЗА-
ЛЕЦ, А ВИЕ РАЗБИРАТЕ ВЕДНАГА, ЧЕ Е ВРЕМЕ 
ДА СИ ХОДИТЕ ВКЪЩИ.

Когато малките знаят, че от не-
приятната за тях ситуация има из-
ход, те се чувстват по-спокойни.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ БЕЗ ВНИМАНИЕ ТРЕВОЖНИТЕ СИГНАЛИ, КОИТО 
ВИ ИЗПРАЩАТ ВАШИТЕ ДЕЦА. АНАЛИЗИРАЙТЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ 

ПРАЗНИЧНИ ОЧАКВАНИЯ. А НЕ ИСКАТЕ ЛИ ТВЪРДЕ МНОГО?



С
еднали на стол до прозореца, 
притиснали нос в студеното 
стъкло, ние с часове броим си-
пещите се снежинки и впери-

ли поглед в бялото на снега, силно 
се надяваме, че отнякъде ще се по-
каже шейната на Дядо Мраз. Пардон, 
на Дядо Коледа. Унасяме се в сън... 
На сутринта притичваме по пижама 
с боси крачета първи до елхата и с 
разтреперани ръце започваме да ровим 
подаръците. Неописуемо детско щас-
тие. С нищо не може да се сравни...
Минаха години и ние завещахме меч-

тите си за коледни вълшебства на 
нашите деца. Но сякаш днешните 
родители са по-привилегировани, тъй 
като им се предлагат повече възмож-
ности да творят чудеса за своите 
деца. Как да направим празника неза-
бравим за малките? Как да отгово-
рим на техните очаквания? 

А ДЯДО КОЛЕДА 
ИСТИНСКИ ЛИ Е?

Най-важното в организацията на 

празник за децата, и особено на ко-
ледния, е създаване на илюзия за мак-
симална достоверност на онова, кое-
то става на сцената. 
Имайте предвид, че децата са 

строги съдници. Фалша те усещат 
веднага. Ако брадата на влезлия у 
вас Дядо Коледа изведнъж се разлепи 
или пък от джоба му изпадне кутия 
цигари, това може да причини дълбо-
ка травма на малкия зрител. Впро-
чем децата са най-критичните зри-
тели. Ако случващото се не ги за-
интригува, те бързо губят всякакъв 
интерес и после става доста труд-
но за вас да върнете отново вни-
манието им към онова, което сте 
им подготвили като изненада. Зато-
ва сценарият на предстоящия праз-
ник трябва да бъде добре обмислен 
предварително и отрано. 
Сюжетът може да бъде, какъвто 

ви харесва, но е важно да е не само 
весел и забавен, но и поучителен. 
В игрова форма децата с удоволст-
вие получават нови знания за окол-

ния свят и се учат да общуват по-
между си. 
За да организирате празнична изне-

нада на своите деца, имате няколко 
възможности. 

ДА ПОДГОТВИТЕ ВСИЧКО 
САМИ и да разчитате един-

ствено на собствените си сили, вре-
ме и въображение.

ДА ПОКАНИТЕ ВКЪЩИ ПРОФЕ-
СИОНАЛИСТИ, за които е като 

детска игра да пресъздадат образа на 
Дядо Коледа или пък на Снежанка. 
Но и професионалистите понякога не 
предлагат качествени услуги... 

ДА СЪБЕРЕТЕ ЦЯЛОТО СЕМЕЙ-
СТВО ИЛИ КОМПАНИЯ ОТ ПРИ-

ЯТЕЛИ И ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ДОМА-
ШЕН ПРАЗНИК ОКОЛО ЕЛХАТА, в 
който да участват членовете на ця-
лото семейство. 
Ако сте се спрели на последната 

точка, да знаете, че ви чака мно-
го работа и трябва да имате поне 
малко талант на режисьор. От вас 
се очаква все пак да подготвите 

Нетърпение 
за вълшебство

НАЙ-ВАЖНО Е ВЪЛШЕБСТВОТО. 

ТО ЖИВЕЕ И В ДЕТСКИТЕ НАДЕЖДИ, 

И В МЕЧТИТЕ, И В УСМИВКИТЕ, 

И В СНЕЖИНКИТЕ, КОИТО СЕ СИПЯТ 

ЗАД ПРОЗОРЕЦА...
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нещо като театрално представле-
ние с интересен сюжет. Темата на 
представлението може да е всякак-
ва. Не е задължително да е коледно-
новогодишна. Ако нямате предста-
ва, какво точно да направите, ще 
ви помогнем с няколко идеи.

ЗА ДЕЦА 
ОТ 2-  ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЮЖЕТ Внуч-
ката на Баба Яга – малката Яжка, 
се обидила на Дядо Коледа, че той 
не я посещава на празника и не є 
подарява подаръци. Затова решава да 
открадне чувала му с подаръци. И 
чувалът изчезва. Но приказките е 
добре да свършват щастливо, зато-
ва малката Яжка попада при децата 
в един дом (в случая вашия), къде-
то около елхата мъдрият Дядо Ко-
леда и домакините є обясняват, че 
чуждото не бива да се пипа! Децата 
(в случая вашите) помагат на Яжка 
да поправи грешката си и тя връ-
ща чувала. След което те изваждат 
всички подаръци от него и ги раз-
дават на онези, за които са предви-
дени. Не се притеснявайте, дори и 
да не сте надписали подаръците, де-
цата безпогрешно ще се справят с 

раздаването им.

ЗА ДЕЦАТА 
ОТ 7-  ДО 12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЮЖЕТ Коле-
ден празник в стил олимпиада или пък 
въображаемо пътешествие из чужди 
страни по света и запознанство с 
другоземски вълшебници...
Впрочем идеята за олимпиада е дос-

та оригинална, защото включва до-
насянето на олимпийския огън, много 
флагове, стълбичка за награждаване, 
медали... Само трябва да измислите 
какво точно ще е състезанието. 

ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

А може да организирате цяло ново-
годишно шоу, на което ще се насла-
дят и възрастните, и децата. Тако-
ва шоу обикновено включва няколко 
вида услуги: спектакъл, игрова про-
грама, участие на артисти, циркови 
номера, дискотека и фойерверки. Ис-
тинска незабравима новогодишна фе-
ерия, която навярно няма да остави 
и вас равнодушни. Но все пак тряб-
ва да бъде организирана от профе-

сионалисти. 
И запомнете, че най-важното е въл-

шебството. То живее и в детските 
надежди, и в мечтите, и в усмивки-
те, и в снежинките, които се сипят 
зад стъклото...
И ако наивните детски очи все още 

се оглеждат с очакване за коледно 
чудо, значи ние, слава богу, не живе-
ем в чак толкова циничен свят! Зна-
чи има шанс и на нас да ни се случи 
истинско вълшебство.

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ

1. Не е важно дали сте решили сами да организирате празника, 
или да се обърнете към професио-
налисти. Важно е обаче да помни-
те едно – в празничната нощ ваше-
то дете очаква чудеса! То вярва, че 
се е държало добре през цялата го-
дина и че Дядо Коледа задължител-
но ще посети точно него. То очак-
ва подаръци. Главната ви задача е да 
поддържате у него вярата в Дядо 
Коледа.

2. Най-добрият начин да напра-
вите това е да го накарате 

да напише писмо на Дядо Коледа. В 
това писмо вашето дете ще може 
да разкаже за себе си, да се „изповя-
да“ за добрите дела, които е напра-
вило през годината, и, естествено, 
да ви подскаже какъв подарък очак-
ва да получи. Ако детето ви още 
не умее да пише, напишете писмо-
то заедно с него (по-точно вместо 
него, но слушайте какво ви говори). 
Ако ви мързи да седнете и да напи-
шете отговор на писмото му, тога-
ва потърсете професионалисти. Има 
фирми, които са се специализирали 
в отговаряне на детски писма до 
Дядо Коледа. Когато детето ви по-
лучи такова писмо по пощата, ще е 
на седмото небе от щастие.

3. След като писмото е изпрате-но, време е да помислите как 
да организирате същинския празник. 
Ако сте решили да се занимаете с 
организацията на празника сами, за-
почнете с написване на сценария и 
разпределяне на ролите за „пиеса-
та“. Важно е празничните костюми 
да са красиви и правдоподобни, за да 
не познае детето ви под червената 
мантия чичо Пепи, съседа от чет-
въртия етаж. 

Ако решите да се обърнете 

за помощ към някоя фирма, 

която да организира празник за 

вашите деца, трябва да подходи-

те отговорно към това. 

При избор на фирма 
бъдете много внимателни. 

 ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ за компани-

ята, към която се обръщате, от ин-

тернет. 

 НЕ ПЕСТЕТЕ време и нека да не 

ви мързи да посетите офиса є. 

 РАЗГЛЕДАЙТЕ фотоси и видео-

материали.

 ПОДРОБНО УГОВОРЕТЕ всички 

условия на предстоящото мероприя-

тие (особено ако става дума за деца 

в предучилищна възраст).

 НЕ ПРАВЕТЕ ПОРЪЧКАТА СИ В 
ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ. Графикът 

на Дядо Коледа по празниците е мно-

го натоварен. 

Трябва да ви усъмнят:
 липсата на офис

 ниската цена на услугата

 изискването за 100% пре-

дплащане

 затрудненията на съ-

трудниците да отговорят на 

въпросите ви

КОМЕНТАР
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р о д и т е л и

П
реди години по време на соца самотните майки бяха 
сочени с пръст и бързо-бързо напускаха родните сел-
ца и малки градове, за да се скрият в анонимност-
та на големия град от любопитните очи на близки 

и познати. Те с трудности отглеждаха децата си. 
Днес също има самотни майки. И макар че те по-рядко 

са сочени с пръст, продължават да отглеждат децата си 
също толкова трудно, а понякога даже и повече. Но не 
точно за тях ми е думата. Макар че и те заслужават 
няколко добри думи. Шапка им свалям, че са се решили 
да отгледат децата си сами. Без значение дали защото 
бащата е избягал, преди още да осъзнае колко хубаво е 
да си баща. Дали защото въпросната самотна майка няма 
доверие на мъжете, или пък защото в борбата с гало-
пиращото време на биологичния часовник е осъзнала, че 
трудно ще води „мирно съвместно съществуване“ с пред-
ставител на силната половина на човечеството, но без 
дете няма да остане. Каквато и да е причината – хвала 
на смелостта, ентусиазма и силата на тези жени.
Думата ми обаче е за новото поколение 

УЖ СЕМЕЙНИ, НО РЕАЛНО НЕБРАЧНИ ДВОЙКИ 
които живеят като нормални семейства, но без да са по-
ложили подписи, с които да заявят пред държавата „се-
мейните“ си намерения. Не ме разбирайте криво! Аз и 
тези несамотни майки и бащи харесвам. Какво пък, под-
писът не е нито морален ангажимент, нито тежка окова, 
от която не можеш доживотно да се освободиш. Както 
се женят хората, така и се развеждат. Както живеят 
без брак, така и понякога всеки тръгва по пътя си. Но 
по-често и в двата случая създават деца. 
За тях, естествено, се грижат и двама родители, кои-

то пазаруват заедно, поделят си задълженията и както 
си му е редът, докато майката е в майчинство, татко-
то чинно „снася“ цялата си заплата в полза на малкия 
човек. Само дето майките, които не са полагали брачен 
подпис и не знаят какво е това да се луташ безпомощ-

но по магазините в търсене на сватбена рокля, автома-
тично попадат в графа „Самотни майки“. 
И това начаса ги включва в две нелоялни надпревари. 
Тази за ведомствени жилища и другата – за места в 

детски ясли и градини. И тогава точно в морален план 
нещата загрубяват. 

ФАЛШИВИТЕ САМОТНИ МАЙКИ 
обикновено печелят състезанието за места в детски-
те ясли и покрив над главата пред истинските самот-
ни майки и пред майките, имали разумието или пък не-
благоразумието да се подпишат под граждански акт за 
сключен брак. 
Несправедливо ми се струва жени с ценз, които могат 

да бъдат действително полезни за обществото, да са 
принудени да си останат вкъщи, за да „пазят“ децата си, 
единствено и само по причина, че са сключили брак. По-
знавам достойна лекарка, търсен специалист, която вече 
поредна година не може да тръгне на работа, защото 
няма кой да гледа детето є. Познавам и една истинска 
самотна майка, която тръпне в очакване дали ще прием-
ат детето є в ясла, за да може тя да се върне на рабо-
та и да изкарва пари. Нейното дете няма друг родител, 
разчита единствено на нейната заплата. 
Много още жени в тяхното положение будуват и се 

тревожат нощем за сметка на спокойния сън на уж са-
мотните родителки. 
Май е крайно време да се определи и наложи точен кри-

терий за различаване на едните от другите. 
Венета МЛАДЕНОВА,

психолог и майка с положен подпис

Неудобният
подписподпис
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КВОТИТЕ ЗА ДЕЦА НА САМОТНИ МАЙКИ 
ЗА ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ СА 
ГЛЕДАНИ-НЕДОГЛЕДАНИ
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ГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛА

П
ризнавам, че идеята за този 
материал ми дойде от един 
сайт, в който интелигент-
ната авторка – попаднала 

във въртоп от болезнени за нея връз-
ки с мъжете – се въртеше като пум-
пал около темата за личната промя-
на, като, от една страна, смяташе, 
че такова нещо е възможно, а от 
друга, излизаше, че не е.
Но понеже моята промяна е вече 

факт, бих могла да анализирам фа-
ктите и да ги споделя с вас. Пък и 
краят на годината е – време за ана-
лизи и броене на резултатите. 
Нека да уточним 

какво означава 
личностна промяна 

За мен това е най-вече промяна-
та в усещането за себе си, промяна 
на вътрешното ти състояние. Моята 
истина „твърди“, че всички остана-
ли положителни промени – във външ-
ността, в поведението и в навици-
те – са естествени следствия тъкмо 
от тази най-невидима дълбока тран-
сформация.
На пръв поглед изглежда, че хора-

та непрекъснато се променят. Все 
пак няма как на 30 години да си оно-
ва, което си бил на 5, а на 50 да си 
онова, което си бил на 30. Сега оба-
че няма да обсъждаме физическите и 
психическите промени по възрастов 
показател, които, уви, са единстве-
ните, които не ни мърдат.
От друга страна, ще се съгласите с 

мен, че има хора, които не си проме-
нят нито мисленето, нито поведени-
ето с времето. Те може 

да заседнат в някакво 
свое вътрешно 
противоречие

и с години да си седят в този ка-
пан.  Само че някак така се полу-
чава, че само другите виждат това, 
а самите те – не. Такива хора дуп-
ка във вселената ще направят, за да 
ви докажат, че са прави. И логич-
но, след като са прави, няма защо 
да се променят. Няма такова уче-
ние, знание, спорт или друго занима-
ние, което да отприщи нещо ново 
в живота им. Дори и да опитат с 
някаква промяна, много бързо се от-
казват, защото усещат, че няма да 

се получи. 
Каквито и диети да спазват, не 

отслабват. Спортът даже не им по-
мага да поддържат форма. А спо-
ред тях 

езотеричните знания 
с които другите си пълнят главите, 
водели до отказване от… секса. 
Човешката съпротива е естествен 

защитен механизъм. Трябва да при-
зная, че част от мен се е държа-
ла точно по горепосочения начин. Но 
любопитството и инатът ми са се 
оказвали винаги по-силни.
Не, не си мислете, че искам да ви 

докажа, че аз, Ваня, разбирам живота 
по-добре от другите. Всеки има пра-
во на избор. Моят беше да вървя по 
лични, а не по утъпкани пътеки. 
Спирам с умните мисли, за да ви 

разкажа няколко случки, които ме 
накараха да осъзная колко съм се 
променила. Ясно е, че през години-
те съм имала връзки с мъже, но за 
трима от тях съм страдала най-
много. Тези връзки, едната от ко-
ито беше само във въображението 
ми, са ми дали 

по време на промяна
ЛюбовЛюбовЛюбов
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много страст, 
но и много болка 

Общото между тях е, че се случиха 
в ранния период на живота ми, ма-
кар че последната продължи 20 годи-
ни с прекъсвания. Имената и на три-
мата мъже са сходни, но ще ги нари-
чам А., Б. и В.
Среща – 25 години от завършването 

на гимназията. Първият човек, кого-
то виждам, е А. Като ученичка бях 
отчаяно влюбена в А. и правех глу-
пост след глупост, за да го впечатля. 
А. не ми обръщаше никакво внимание 
и аз се чувствах дълбоко унизена. 
Сега с приятелката ми сядаме далеч 

от него. Но след малко той се при-
ближава и започваме оживен разговор 
за миналите дни. Оказва се, че помни 
с подробности всичките ми магарии. 
За една от тях – че му бях лепнала 
некролог в училище – искрено се раз-
каях. Когато А. каза „Ех, ние с Ваня 
най-накрая се събрахме“ – се почувст-
вах доста странно. 
Две седмици след тази среща теле-

фонът ми звънна и ми се обади Б. 
Него не го бях чувала и виждала от 
цели 23 години. Б. беше първото ми 
гадже. Той ми предаде изтънчени уро-
ци по 

психическо садо-мазо 
промискуитет (практика на безразбо-
рен избор) и какво ли още не. Сега 
се обаждаше с весел и чаровен глас. 
Имал грях пред мене – каза, – искал 
да ми се извини, бил ме търсил го-
дини наред, но чак сега успял да ме 
намери. Като тръгна разговорът, се 
разбра, че искал да се извини, задето 
ми бил вързал някаква тенекия в ми-
налото. За садо-мазото – ни дума, а 
тенекията пък аз въобще не я пом-
нех. В течение на разговора разбрах, 
че той си е останал човекът, кой-
то не желае да се променя. Преди 
се бях лъгала по неговите фалшиви 
просветления, но сега веднага регис-
трирах фалша. „Имахме много хубаво 
приятелство, което аз прецаках от 
немарливост“ – рече го, все едно сме 

били софийските Ромео и Жулиета. 
Той, който ми е вдигал ръка, размаз-
вал ме е психически... Кипнах. Отго-
ворих му, че нещото, което той на-
рича „хубаво приятелство“, за мен е 
било ад. Че се е показал като без-
отговорен и жесток човек, който си 
изкарва комплексите върху най-безза-
щитната мишена – мен (когато бях 
млада, де). Че това е простимо само 
и единствено ако поеме отговорност 
за стореното. Но да нарича връзка-
та ни „хубаво приятелство“, си беше 
безочие. Човекът смотолеви нещо в 
смисъл, че се е объркал, и затво-
ри. А 

аз почувствах 
безпределно щастие 

Щастлива бях, защото, без да съм 
се питала, разбрах какъв дълъг път 
съм изминала. В светлината на нова-
та ми връзка, изпълнена с нежност 
и топлина, този човек ми изглежда-
ше като плод на нечий сериозно бо-
лен мозък.
След около още две седмици ми се 

обади В. Него го познавах от 21 го-
дини, връзката ни беше много драма-
тична – изпълнена със страст, но и с 
омраза, с дълги прекъсвания; два пъти 
почти стигахме до венчило, но и два-
та пъти той ме напусна изненадващо 
и безцеремонно. На него все му бях 
нещо грозна, дърта, крива... В. само 
кликна по скайпа, но аз не му отго-
ворих. След няколко дни най-добрата 
ми приятелка се обади запъхтяна по 
телефона да ми каже, че В. бил гово-
рил с друга нейна приятелка, знаейки 
много добре, че инфото ще стигне до 
мен. С две думи – имал вече сериозна 
работа и пак искал да се задомява и 
да има деца. Последваха и обаждания 
от скрит номер. Чак ми стана забав-
но – искаш с някого да правите дете, 
изведнъж го зарязваш, защото рабо-
тел не онова, което ти харесва на 
теб, и след година си отваряш от-
ново устата да искаш от него дете, 
все едно нищо лошо не се е случило 
помежду ви. Сетих се за многоброй-

ните му претенции и недоволства, за 
непрекъснатия страх, който имах, че 
ако направя и най-малката грешка, ще 
ме напусне. Докато самият той гре-
шеше на воля, но на него някак си му 
беше позволено. 
Не съжалявам за връзките си с А., 

Б. и В. Последната ми загуби много 
години, доста сълзи и... вътрешна ра-
бота. По принцип не съм човек, кой-
то поддържа контакт със стари га-
джета. Веднъж разделя ли се с няко-
го – това е. В. беше изключение, но 
с него винаги е имало 

обещание за развитие 
За мен случилото се – да се свър-

жа с тримата си най-големи „мъчи-
тели“ в живота, двама от които не 
бях виждала повече от 20 години, и 
то в точния хронологичен ред – не 
беше никаква случайност.
Бях осъзнала дълбоко и категорич-

но, че вътрешното ми състояние на-
истина определя живота ми. Опреде-
ля всичко. В моя случай на 19 години 
се чувствах нежелана, презряна и жал-
ка. А сега, след толкова много време, 
изпитвам нежност и любов, за които 
дори не съм мечтала. И въпреки че 
виждам няколкото линии върху лицето 
си, се чувствам несравнимо по-красива 
и харесвана. Защото имам самочувст-
вие. И го излъчвам издълбоко – осъз-
наването на собствената си ценност 
и на уникалния си цвят. Всеки човек 
свети с такава особена божествена и 
специфична за него светлина. 
Личностната промяна не е извървя-

ването на път от точка А до точ-
ка Б във външния свят. Тя е резул-
тат от разравянето на пластовете 
паяжини, които, бог знае защо, са за-
душавали дълго време твоето канди-
ло. Колкото до начините, до пъти-
щата за промяна, всеки върви по сво-
ите. За моите не споделих, но това 
няма значение. Важното е, че духов-
ните практики, с които се занима-
вам, не ме отказаха от секса. Даже 
напротив. 

Ваня СТОЙЧЕВА

БЕЛА  предлага своето приятелско рамо не само на онези, които искат да поплачат на него (по-ефективно би било да 

поплачете на рамото на психолозите ни Райна АНГЕЛОВА и Ина ИЛИЕВА). Рамото на БЕЛА е свободно най-вече за онези, 
които просто искат да се облегнат на него, да намерят солидарност или пък да проверят дали са на прав път в мислите 
си и дали не са прекалили с чувствата и настроенията си по някоя тема от живота. За да поговорите с БЕЛА, Пишете 
ни на адрес bela@bela.bg. А ако не ви е страх от конструктивна критика или просто искате да си побъбрите със съмиш-
леници по темите, които ви вълнуват, посетете електронния ни адрес www.bela.bg. „Говори с Бела“ я има и там!
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„Т
я пак страда. Знаеш ли, че 
и последното є гадже я за-
ряза? Не може да задържи 
никого до себе си. Но сама 

си е виновна за всичко“ – младата 
жена с наслаждение разказва пикант-
ни подробности от една чужда ис-
тория на седящата до нея приятел-
ка, която от време на време издава 
възмутителни звуци. Станала неволен 
слушател на този разговор, в главата 
ми започна да се върти песничката 
от моята младост: „Добрата клюка, 
ах, добрата клюка, е ефикасно сред-
ство против скука.“
Веселата песничка не успя да прого-

ни неприятното впечатление от две-
те жени. Тази случка ме накара да се 
замисля за хората, които по парадок-
сален начин се опитват да създадат 
идеален имидж на самите себе си. Та 

какво друго може да се крие зад зло-
намерените разкази, зад клюките, ако 
не желанието да покажеш 

САМИЯТ ТИ КОЛКО СИ ДОБЪР 
Зад маската на „добрите“ намере-

ния, зад желанието да информира дру-
гия за потенциална „опасност“ раз-
пространителят на слухове и клюки 
сякаш казва: „Аз не съм като този, 
за когото говоря. Никога не бих по-
стъпил така. Аз съм по-добър. Ми-
сля, че и ти си добър, затова съм те 
избрал за слушател.“ 
Това е един перверзен начин да пока-

жеш на събеседника си, че го уважа-
ваш, а и че уважаваш самия себе си. 
Присвоявайки си правото да отсъжда 
кое е лошо и кое е добро, клюкарят 
отравя социалната връзка. Той не се 
интересува дали информацията, коя-
то съобщава, е вярна, или не. За него 

е важно да създаде впечатление, че 
другите струват по-малко от него, 
защото самият той е „наясно с всич-
ко и с всички“.
Особено неприятни са онези клюка-

ри, които се опитват 

ДА ВНУШАТ НА СЪБЕСЕДНИКА, 
ЧЕ Е ПРИВИЛЕГИРОВАН 

откривайки му своите „големи тай-
ни“ Тези типове са готови на всич-
ко, за да успеят. Техните „изтънче-
ни“ сплетни показват липса на вся-
какво самоуважение, опустошението 
на душата им. Те трудно създават 
социален контакт на основа на поло-
жителни оценки за някого или нещо. 
Няма да ги чуете да говорят за сво-
ите интереси в различни области или 
пък да се интересуват за интереси-
те на събеседника си. Защото сами-
те те добре знаят, че няма нищо ин-
тересно у тях. Затова предпочитат 
да коментират едно или друго дейст-
вие на съседа или колегата. Особено 
са изобретателни, ако по някакъв по-
вод другият емоционално е споделил 

ДА ЖИВЕЕШ ДА ЖИВЕЕШ 
СЪССЪС СПЛЕТНИСПЛЕТНИ ИИ КЛЮКИКЛЮКИ

КЛЮКАРЯТ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ДАЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО 
СЪОБЩАВА, Е ВЯРНА, ИЛИ НЕ. ЗА НЕГО Е ВАЖНО ДА СЪЗДАДЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ДРУГИТЕ СТРУВАТ ПО-МАЛКО ОТ НЕГО, ЗАЩОТО 

САМИЯТ ТОЙ Е „НАЯСНО С ВСИЧКО И С ВСИЧКИ“.

Бела, брой 12 (142), 200984



с тях свои преживявания. Никога не 
пропускат момент да го злепоста-
вят, ехидно да го изкоментират.
„Знаеш ли, той съвсем е изперкал. 

Толкова глупости наговори, че започ-
вам да си мисля, че е време да се 
прегледа“ – това е техният начин за 
„добронамерена“ критика, подкрепена 
с доза ирония. Да направиш така, че 

ДРУГИЯТ ДА ИЗГЛЕЖДА СМЕШЕН

заради доверието, което ти е гла-
сувал, е равносилно на това да при-
знаеш, че самият ти си безинтере-
сен. Липсата на самоуважение раз-
крива страх от личностно самоут-
върждаване. Създателите на сплет-
ни се чувстват фрустрирани както 
в определена област, така и в живо-
та изобщо. Тази фрустрация при тях 
води до натрупването на гняв, кой-
то в дадени моменти намира своето 
изражение в така наречената проек-
ция. Или казано по друг начин – ос-
вобождаване от нежелани импулси и 
действия чрез приписването им на 
други хора.
„Не мога да разбера как е заел тази 

ръководна длъжност? Та той е тол-
кова слаб ръководител. Убедена съм, 
че става въпрос за много яки връз-
ки.“ Или: „Тя е толкова меркантил-

на, че дори и насън вижда само пари.“ 
Сочейки с пръст недостатъците на 
другите, те открито показват оне-
зи черти от своя характер, срещу 
които самите те се съпротивляват 
или пък не са способни да разпозна-
ят съзнателно.
Създателите на сплетни по правило 

ГОВОРЯТ ЗАД ГЪРБА НА ДРУГИТЕ 
Движени от завист, ревност или 

чувство за малоценност, защото са 
винаги неразбрани, недооценени, преца-
кани, те трудно идентифицират емо-
цията си.
„Уморих се от колегата си. След 

всеки, който излезе от стаята ни, 
следва иронична забележка. Отначало 
това ми изглеждаше забавно, но днес 
вече ми е досадно. Замислям се има 
ли някого, когото наистина да ха-
ресва този човек?! Чувствам се ня-
как си притеснено, неловко заради са-
мия него.“
А какво друго да направи колегата, 

чийто живот е лишен от интересни 
сюжети? Възприемайки себе си като 
скучен неудачник, не му остава дру-
го, освен да говори или иронизира най-
близкото си обкръжение. Нещо пове-
че, той винаги ще посочва онези чер-
ти от характера на другите, които 
го карат да се страхува, че може да 
притежава самият той.
Разпространението на клюки поня-

кога е присъщо и на 

ГОЛЕМИТЕ БЪБРИВЦИ 
Увлечени в разговора, без да си за-

дават въпрос, дали е необходимо да 
съобщават някаква информация, те 
неволно прекаляват с предаването є 
нататък. За жалост на тях много 
трудно им се удава да кажат стоп 
на желанието си да говорят. И тази 
невъзможност нерядко им изиграва 
лоша шега.
Да запълваш липси с разпространява-

нето на клюки и правенето на сплет-
ни, е сигнал за настъпила вътрешна 
пустота. От нея се излиза единстве-
но чрез ревизиране на ценностите и 
поставянето на нови цели, които да 
дадат смисъл на живота. 

Райна АНГЕЛОВА, психолог

ДВИЖЕНИ ОТ ЗАВИСТ, РЕВНОСТ ИЛИ ЧУВСТВО ЗА МАЛОЦЕННОСТ, 
ЗАЩОТО СА ВИНАГИ НЕРАЗБРАНИ, НЕДООЦЕНЕНИ, ПРЕЦАКАНИ, 

КЛЮКАРИТЕ ТРУДНО ИДЕНТИФИЦИРАТ ЕМОЦИИТЕ СИ.

ДА ЗАПЪЛВАШ ЛИПСИ С РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА КЛЮКИ 
И ПРАВЕНЕТО НА СПЛЕТНИ, Е СИГНАЛ ЗА НАСТЪПИЛА ВЪТРЕШНА 

ПУСТОТА. ОТ НЕЯ СЕ ИЗЛИЗА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ РЕВИЗИРАНЕ 
НА ЦЕННОСТИТЕ И ПОСТАВЯНЕТО НА НОВИ ЦЕЛИ, КОИТО 

ДА ДАДАТ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА.

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да реши-
те, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично (на тел. 0888/56-
99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а 
имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвайте „За рубриката „Микро-
фон за психолога“.

Ревматоидният артрит 

засяга по-често жените
През изминалия месец „Рош“ – 
България, беше домакин на семи-
нар за журналисти на тема „Ле-
чение на ревматоиден артрит“. 
Ревматоидният артрит е соци-
ално значимо, инвалидизиращо за-
боляване, което засяга най-често 
жени в активна, трудоспособна 
възраст. Това е хронично възпали-

телно заболяване на съединител-
ната тъкан, което поразява пре-
димно ставите по типа на си-
метричен, ерозивен и деформи-
ращ полиартрит. Структурите 
на гръбначния стълб също не са 
пощадени.
Освен поражения на ставните и 
периставните структури ревма-
тоидният артрит нанася пораже-
ния и на други органи и системи: 

мускули, кожа, стомашно-чревен 
тракт, бели дробове, сърдечносъ-
дова система, нервна система.
Лектори на събитието бяха д-р 
Родина Несторова и д-р Симе-
он Монов от  Клиниката по рев-
матология, Медицински универси-
тет – София. Те запознаха жур-
налистите със симптомите и по-
раженията на болестта, както 
и с начините на лечиние на рев-

матоидния артрит. Специално за 
семинара пациенти, болни от рев-
матоиден артрит, разказаха лич-
ната си история. 
Стана ясно, че болните от рев-
матоиден артрит в България са 
над 60 000. Животът на тези 
пациенти е пълен с болка. Но не 
само защото лечението на ревма-
тоидния артрит не се плаща от 
държавата. 

Здравни новини
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Филмът, който потопи „Титаник“! Колкото и да изглеждаше невероятно, третата част от изклю-

чително забавната анимационната поредица счупи всички рекорди у нас. В едно от най-очаква-

ните заглавия на 2009 г. отново се подвизават любимите герои, които този път ще се сблъскат 

със създания от праисторически вид. Мамутът Мани и неговата половинка Ели са в трепетно оч-

акване да станат родители. Тяхната радост и вълнение обаче не са споделени от другите двама 

от бандата – саблезъбия тигър Диего и непохватния ленивец Сид. Диего се притеснява, че подоб-

но разнежване не му се отразява особено добре, а Сид отчаяно копнее за собствено семейство. С 

тази цел пакостникът решава да се погрижи за няколко яйца, които обаче са на кръвожаден тира-

нозавър Рекс. Той, естествено, не остава безразличен към бащинските мераци на горкия Сид, кой-

то все пак ще бъде спасен от верните си приятели. Покрай това обаче всички те попадат в мис-

териозен подземен свят, където живеят още по-страшни 

динозаври. В техен гид тук ще се превърне еднооката не-

вестулка Бък, която всъщност е безмилостен ловец на дино-

заври. Все пак веселите приключения на бандата бледнеят 

пред перипетиите на катерицата Скрат, която не се умо-

рява да гони своя жълъд. Този път тя си има и конкуренция в 

лицето на една изкусителна представителка на неговия вид. 

„Ледена епоха 3“ излиза на специална цена за DVD и Blu-ray и е 

идеалният коледен подарък за цялото семейство.

„Фийби в страна-
та на чудесата“
Едно малко момиче променя све-

та около себе си в тази приказ-

на история. Когато Фийби на-

вършва 9 години, внезапно съни-

щата є започват да се прена-

сят в реалния живот, а граница-

та между въображението и ре-

алността се размива. Това още 

повече се засилва, след като 

момичето е избрано да изиграе 

главната роля в училищната пи-

еса „Алиса в страната на чуде-

сата“. Въображението на Фий-

би достига нови висоти и тя 

започва да вижда сцени и герои 

от приказката. Нейната майка 

(Фелисити Хъфман) сериозно се 

тревожи за психиката є, но когато я завежда при психолог, разбира, че 

малкото є момиче си е създало собствен свят, за да не спазва прави-

лата, наложени от възрастните в реалния свят.

„Предложението“
След известно отсъствие Сан-

дра Бълок се завърна по въз-

можно най-триумфалния начин с 

този чудесен филм. Благодаре-

ние на него актрисата си въз-

върна и титлата „кралица на ро-

мантичните комедии“. Едва ли 

някой е очаквал, че ролята на 

властна редакторка, мразена 

от своите подчинени, ще є пас-

не толкова добре. Въпреки че на-

мира изход от всяка ситуация, 

Маргарет е изправена пред за-

плахата да бъде депортирана в 

Канада. Пред емиграционните 

служби обаче тя спретва лъжа-

та, че е сгодена за своя асис-

тент Андрю. Младежът няма друг избор, освен да играе по свирката на 

своята шефка. Така двамата по неволя започват да се готвят за сват-

ба, заобиколени от щастливото семейство на Андрю и мнителни емиг-

рационни служители.

„Съпротива“
Джеймс Бонд като партиза-

нин? Да, Даниъл Крейг зарязва 

смокинга на британския агент, 

но пък униформата на белору-

ски евреин, оглавил борбата 

срещу нацистите, му отива. 

Филмът разказва действител-

на история от Втората све-

товна война за трима братя, 

спасили се от сигурна смърт 

в горите на Беларус. Тяхната 

борба за оцеляване се превръ-

ща в начин да отмъстят за 

смъртта на любимите си хора. 

Братята Биелски попадат и на 

други оцелели евреи и решават 

да сформират партизански от-

ряд, който има за цел да спаси 

възможно повече хора от близките села и да окаже съпротива на гер-

манската армия. Крейг е най-големият брат и лидер на отряда, който 

трябва да взима тежки решения в сурови времена.

„Пророчеството“
Никълъс Кейдж се опитва да 

спре предстоящия апокалипсис 

в поредния трилър за края на 

света. В капсула на времето са 

запечатани рисунките на гру-

па деца, която ще бъде отво-

рена от следващото поколение. 

Когато това се случва след по-

ловин век, в ръцете на малкия 

Кейлъб попада зашифровано пос-

лание от редове с нищо незна-

чещи на пръв поглед цифри. За 

късмет неговият баща е про-

фесорът по астрофизика Джон 

Костлър (Кейдж), който пра-

ви смразяващо откритие. Коди-

раното съобщение всъщност с 

изумителна точност предсказ-

ва датите, броя на жертвите и координатите на всички големи ката-

строфи през изминалите 50 години. Още по-ужасяващото е, че цифри-

те продължават и след настоящето...

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

„Ледена епоха 3: Зората на динозаврите“

ва да

жението“
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„Изгубеният 
символ“
Новият бестселър на Дан Бра-

ун е блестящо подредена мозай-

ка от тайнствени истории, мис-

териозни образи и енигматич-

ни шифри. В него отново се ви-

хри Робърт Лангдън. Професорът 

по символика е повикан да изнесе 

вечерна лекция в Капитолия. Ми-

нути след неговото пристигане 

в центъра на Ротондата е от-

крит ужасяващ предмет, носещ 

пет символа. Лангдън разпозна-

ва в него древна покана, призова-

ваща получателя си към отдав-

на изгубен свят на тайна езоте-

рична мъдрост. Уважаваният на-

ставник на Лангдън Питър Соломон е отвлечен и професорът разбира, 

че единствената надежда да спаси живота на приятеля си е да приеме 

загадъчната покана и да се впусне в разгадаването на поредната шо-

кираща загадка.

„Фолк мусака“
Най-актуалните звезди на 

българския попфолк разкри-

ват тайните си в тази кни-

га. В нея са събрани 25 ре-

цепти за пътя към успеха на 

известни изпълнители, кои-

то са платили за славата с 

компромиси, лишения и мно-

го труд. Най-скритите тай-

ни на Азис, Преслава, Галена, 

Ивана и техни колеги изли-

зат на светло. Някои от от-

кровенията им звучат мно-

го скандално, защото всеки 

от тях се е стремил да бъде 

пределно искрен в изповед-

та си. Фолкзвездата Емилия 

споделя убеждението си, че Стара Загора е градът, където не є върви. 

Бившият є съпруг и досега вярва, че магия, направена от жена в Града 

на липите, ги е разделила. Кали пък разказва за детството си във вра-

чанското село Еница.

„Джони Деп“
От ученик несретник до рок-

звезда и бунтар, търсещ на-

слада на всяка цена. От тий-

нейджърски секссимвол до се-

риозен актьор, номиниран за 

„Оскар“. Да не пропуснем и бу-

рните му, следени с подчер-

тан интерес любовни исто-

рии с Уинона Райдър и Кейт 

Мос, последвани от трай-

но щастие с Ванеса Паради. 

Това е историята на Джони 

Деп – сложна и харизматична 

личност, актьор с хипнотич-

но въздействие, който е далеч 

от представите за „нормал-

на“ холивудска звезда. Джо-

ни винаги е играл по свои правила, никога не прави професионални ком-

промиси и предпочита нестандартните роли. С това луксозно и бога-

то илюстровано издание може да проследите неговия удивителен път 

към върха.

„Зодии на вкус“
Марияна Добранова е под-

готвила специално меню за 

всяка зодия. В този луксо-

зен сборник ще откриете 

прогноза за следващите 

няколко години, както и оп-

исание на чертите, които 

са отличителни за вашия 

зодиакален знак. Ще научи-

те и кои зони от тялото 

си трябва да предпазвате, 

кой е най-подходящият ри-

тъм за хранене и кои ястия 

са наистина полезни за ва-

шия организъм. Освен това 

ще обогатите трапезата 

си с ястия от най-висока класа. Подбрани с фантазия и съобразени с 

посланията на звездите, това е селекция от богати менюта с цветни 

илюстрации, фантастични рецепти и подробни инструкции за пригот-

вяне. Ще разберете и коя е идеалната романтична вечеря, с която да 

спечелите сърцето на любимия човек.

„Кралица, 
императрица, 
наложница“
Петдесет изключителни жени 

са представени в тази луксоз-

на енциклопедия. Всички тези 

влиятелни и харизматични 

дами – от Нефертити и Кле-

опатра до Индира Ганди и Бе-

назир Бхуто – са държали в 

ръце изпълнителната или офи-

циалната власт в различни 

времена от световната ис-

тория. Представени са тяхна-

та биография, битки и пости-

жения, както и приносът им 

към света или родината им. 

Всички те са оказали различно влияние върху историята – някои са за-

владявали нови земи, други са превръщали родината си в първостепен-

на сила. Накратко това са жени, които са успели да засенчат мъжете 

около себе си и да оставят следа в историята и времето, като нало-

жат своите идеи в един консервативен мъжки свят.

„Сърцето ти при-
надлежи на мен“
B новия си страховит роман май-

сторът на страха Кунц навлиза 

в най-закътаните ужаси на чо-

вешката душа. Главният му герой 

Раян Пери има всичко – процъф-

тяващ бизнес, любима жена, жи-

вот, какъвто винаги е искал да 

води. И тогава се появяват пър-

вите симптоми. Само след ня-

колко дни той е вече в списъка на 

най-нуждаещите се от ново сър-

це. Раян може да изгуби всичко, 

но ето че година по-късно той 

отново се чувства добре, бизне-

сът му се развива успешно, оп-

итва се дори да си върне момиче-

то, което обича. И тогава започ-

ва да получава странни анонимни подаръци. Най-тревожеща от тях е 

видеокасетата с подробна сърдечна операция и смразяващо послание: 

сърцето ти принадлежи на мен. 
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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

ДА ОКИЧИМ ЕЛХАТА ПО ПРАВИЛАТА
Не съществуват неправилни начини за украся-
ване на елхата. Има обаче толкова много ва-
рианти, че свят да ви се завие. Затова на стр. 
90–91 ви „въоръжаваме“ с няколко достъпни 
идеи, които могат да ви бъдат от полза в 
приготовленията на тазгодишните празници.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ОПАКОВАНЕТО
Настъпи моментът на 
голямото подаряване и за 
да не губите време и пари 
за опаковането на пода-
ръците, ще се опитаме 
максимално да опростим 
този процес. Поне на тео-
рия (на стр. 92–93).

БУТИКОВА УКРАСА ОТ ФИЛЦ
От този полезен поради свдоята твърдост 
материал можете много лесно да измай-
сторите най-различни дреболии, които да 
са част от уникалния чар на вашата Коледа. 
Вижте подробните указания на стр. 96–97.

„КОЛЕДНА КОРОНА“ ПО АМЕРИКАНСКА РЕЦЕПТА
Кейси Ангелова е от Ню Йорк, но живее в Кюстендил. 
На „Бела“ тя доказа колко е талантлива в кухнята, 
след като приготви ястие, което отне цели седем 
часа. Но Коледа е все пак – специален празник. Ясти-
ето също трябва да е специално. Ако се осмелявате 
да го приготвите и вие, ще откриете напътствия-
та на Кейси на стр. 104–106.

ПОЗДРАВИ И ПОДПИШИ
Изпращането на коледни чес-
титки е ритуал, който спазват 
както обикновените хора, така 
и крале и президенти. Каква 
картичка да изберете и какво 
да напишете в нея, ви съветва 
Петя НИКОЛОВА на стр. 98–99. 
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Е
стествено, професионали-
стите декоратори следват 
строги правила и се съобра-
зяват с модните тенденции, 

когато украсяват елхите на големите 
магазини и заведения по празниците. 
Вкъщи обаче вие сами сте си госпо-
дари и можете да украсите елхата 
точно така, както ви харесва. За де-
цата и близките ви тя ще бъде най-
красивото коледно дръвче...

ПАНДЕЛКИ И ПЕРА  
Такава елха подхожда на всеки инте-

риор и в същото време изглежда не-
обичайно. 

 Започнете да украсявате елхата 
с гирлянди, а после заменете тради-
ционните новогодишни цветове – зе-
лено и червено – с разноцветни пан-
делки от най-различни материи. С по-
мощта точно на такива панделки или 
парченца плат можете да придадете 
на елхата такова настроение, как-
вото желаете. Женствено и нежно, 
весело и игриво или пък сдържано и 
спокойно.  Вместо обичайните топ-
ки можете да сложите за украса из-
куствени птички или пера. Освен с 
птички можете да украсите елхата с 
всякакви други декоративни животин-
ки. Изобщо не бива да се страхувате, 
че по този начин ще превърнете дър-
вото в пролетно вместо в коледно. 
Най-важното за всяка украса е тя да 
бъде по вкуса ви и да създава точно 
такова настроение, каквото вие ис-
кате.  За да блесне елхата, можете 
да сложите златни панделки и жъл-
ти звънчета. Все пак новогодишното 
е блестящо. 

ГЕОМЕТРИЯ

Елха в стил диско означава коледно 
дърво в добрите традиции на 70-те 
години на миналия век. Ако това е 
отлична възможност да изразите ин-
дивидуалността си, то тогава нека 

ДА ОКИЧИМ ЕЛХАТА

НЕ СЪЩЕСТВУВАТ НЕПРАВИЛНИ НАЧИНИ ЗА УКРАСЯВАНЕ НА ЕЛХАТА. 
ИМА ОБАЧЕ ТОЛКОВА МНОГО ВАРИАНТИ, ЧЕ СВЯТ ДА ВИ СЕ ЗАВИЕ. 

ЗАТОВА ВИ „ВЪОРЪЖАВАМЕ“ С НЯКОЛКО ДОСТЪПНИ ИДЕИ, 
КОИТО МОГАТ ДА ВИ БЪДАТ ОТ ПОЛЗА В ПРИГОТОВЛЕНИЯТА 

ЗА ТАЗГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ.
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вашата елха да бъде диско. 
 Изберете украшения с графичен 

рисунък – фигурки във формата на 
ромбове, звезди, продълговати играчки 
за елха, изрисувани със зигзагообразни 
линии...  Празничната украса може-
те да завършите със сребърни вериж-
ки или златисти гердани вместо гир-
лянди. За да изпъкнат по-добре тези 
гердани, използвайте изкуствена елха 
с бели или сребърни иглички. 

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Украсете елхата в естествен стил, 
като използвате играчки от естест-
вени материали. 

 Подходящи са шишарки, орехчета, 
мандарини, ябълки и пр. За този тип 
украса бихте могли да черпите идеи 
от начина, по който всеки от вас 
е украсявал сурвакница.  Коледното 
дръвче окичете с гирлянди от пукан-
ки или сушени плодове. Може да ги 
направите и от кравайчета, но дос-
та работа ще падне. 

ЕКЛЕКТИКА

Много хора използват и стари (ако 
са успели да ги запазят цели през го-
дините), и по-нови играчки за укра-
са на елхата. На това му казват ек-
лектика. Не мислете за формите и 
цветовете. За по-голям ефект може-
те да съчетаете и различни по стил 
гирлянди.

• Матовите и блестящи играчки в една цветова 

гама (например тъмносини и светлосини).  
• Бели и сини играчки.   

• Яркочервени, бледорозови 

и такива в цвят бордо.   
• Червено и златно.  
• Синьо и сребърно.  
• Бели, комбинирани с яркооранжеви или жълти.    
• Зелени, червени и златни.    
• В цвят фуксия и в цвят тюркоаз.   

• Бордо в кореспонденция с пастелно червено.   

1. Преди да се отправите към паза-

ра на дръвчета, имате да свърши-

те няколко неща. Определете мястото, 

на което ще сложите елхата. Това ще 

ви даде представа колко високо дърво 

да купите. Когато избирате мястото, 

имайте предвид, че елхата не бива да 

се слага в най-отопленото помещение 

от дома ви, защото бързо ще изсъхне. 

Не пропускайте да отчетете и височи-

ната на поставката, която ще използ-

вате за закрепване на дървото.

2. Носете със себе си сантиметър, 

за да можете да измерите обикол-

ката на елхата в долната или 

средната част. Понеже ни-

кога не можете да бъдете 

сигурни как ще ви опако-

ват елхата, вземете със 

себе си старо одеяло, с 

което да можете да 

увиете дръвчето и 

така да го транс-

портирате. 

3. Информирай-

те се откъ-

де е елхата и кога 

е отсечена. Кол-

кото по-скоро е 

отсечена, тол-

кова по-трайна 

ще бъде. 

4. Не купувайте елха, която е за-

трупана под голяма купчина дру-

ги елхи. За да се уверите, че дървото е 

свежо, прокарайте ръка по клончетата 

му в посока, обратна на растежа на иг-

личките. Ако не падат, значи може да го 

купите. Клончетата трябва да бъдат 

свежи, а игличките им – лъскави и елас-

тични. С такава елха ще задържите ко-

ледното настроение около месец. 

5. Ако елхата ви се стори прекалено 

обемна, можете да помолите про-

давачите да отрежат излишните кло-

ни, за да ги вземете със себе си отдел-

но. С клончетата можете да украсите 

и другите стаи в дома ви. 

6. Имайте предвид, че отря-

заната елха се нуждае от 

много вода, особено през 

първата седмица. Така 

че трябва да следи-

те водата в съда 

да бъде доста-

тъчно. 

ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВИ 
КОМБИНАЦИИ

© Alexander Belov – 123rf.com

Изборът на дръвче
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ДА ИЗХВЪРЛЯ ИЛИ ДА ОСТАВЯ?

 ЗАПАЗЕТЕ остатъците от опаковъчна хартия – те могат 

да бъдат използвани за оформление на ръчно изработени кар-

тички или пък за украса на семейните албуми. Подредете ги в 

папка или на купчина, за да не се намачкат. 

 ИЗХВЪРЛЕТЕ използваната опаковъчна хартия, в която 

вие сте получавали подаръци от някого, даже и ако много ви 

харесва. Опаковани с тази хартия, подаръците ще изглеждат 

като втора употреба. Деко-

ративните панделки и копри-

нени лентички можете да за-

пазите. Изгладете ги с ютия, 

преди да ги използвате от-

ново. 

 СЪБИРАЙТЕ всякакви 

блестящи дреболии – мънис-

та, дребни играчки, хартиени 

фигурки... Всичко това може 

да влезе в употреба при офор-

мянето на опаковките на по-

даръците. 

до м а к и н я

1Освободете цялата повърхност 

на коя да е голяма маса вкъщи.

2Преместете масата така, че да 

е достъпна от всички страни. 

Децата ще искат да се включат в 

работата и ще е добре да имат сво-

боден достъп до работния „плот“.

3Не забравяйте да сложите на ма-

сата кошче за отпадъците. За 

целта можете да пригодите и някой 

голям кашон.

4Проверете колко остри са ножи-

ците. Ако не са, наточете ги или 

направо купете нови. 

5Надпишете временни етикети 

към всеки подарък, за да не полу-

чи вашата приятелка вълнения пуло-

вер, предназначен за вашата тъща, 

в калабалъка. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ОПАКОВАНЕТО

ЦЕНЕН СЪВЕТ
ЩЕ ИКОНОМИСАТЕ ПАРИ ПРИ 
СЛЕДВАЩОТО ОПАКОВАНЕ НА 

ПОДАРЪЦИ, АКО СЕ ЗАПАСИТЕ С 
ПОВЕЧЕ ОПАКОВЪЧНА ХАРТИЯ ПРЕЗ 
ТОЗИ ЯНУАРИ. СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ 

МАГАЗИНИТЕ РАЗПРОДАВАТ 
КОЛЕДНИТЕ ДЖУНДЖУРИИ СЪС 70% 

ОТСТЪПКА.

НАСТЪПИ МОМЕНТЪТ НА ГОЛЯМОТО 

ПОДАРЯВАНЕ И ЗА ДА НЕ ГУБИТЕ 

ВРЕМЕ И ПАРИ ЗА ОПАКОВАНЕТО 

НА ПОДАРЪЦИТЕ, ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ 

МАКСИМАЛНО ДА ОПРОСТИМ ТОЗИ 

ПРОЦЕС. ОТ ВАС СЕ ИСКА САМО ДА 

СПАЗВАТЕ ПРЕДПИСАНИТЕ ОТ НАС 

ПРАВИЛА.
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На някои от вас това заглавие 

вероятно ще напомни за една 

любима песен. Такава асоциация 

се събуди и в моето съзнание, 

когато си мислех с каква тема 

на рубриката да приключим годи-

ната. Декември освен с всички 

положителни емоции около праз-

ниците неизбежно се свързва и 

с повече прекарано време в кух-

нята. Ето защо е важна цялост-

ната концепция за нейната визия, или по-точно, как би-

хме искали да изглежда тя – просторна, стилна и функ-

ционална. Има много начини, по които могат да се по-

стигнат тези резултати. Аз ви предлагам да направим 

едно кратко

„ПЪТЕШЕСТВИЕ“ ИЗ КУХНЯТА НА МЕЧТИТЕ 

в която готвенето може да се превърне в ежедневно 

приключение.  

Ще започна от фурните, и по-точно фурните с рево-
люционната височина от 48 см, които имат съща-

та вместимост като стандартните 58-литрови фур-

ни. Различават се единствено по по-голямата си висо-

чина от 48 см и по „изнесеното“ в дръжката управление. 

Като контрапункт на 48-сантиметровата фурна не-

отдавна на пазара се появи и фурната Openspace със 

стандартни размери, но с невероятния капацитет от 

70 л. Тя е единствената, която позволява готвене на 4 

нива едновременно. 

При плотовете също има впечатляващи нововъведе-

ния. Иновативните стъклокерамични и индукцион-
ни плотове внасят изтънчена естетика и комфорт с 

ергономичното управление Touch Control. Богатото раз-

нообразие от конфигурации на зоните за готвене може 

да задоволи и най-взискателния вкус. Особено красиви и 

функционални са смесените плотове газ и стъклокера-
мика, както и авангардните индукционни плотове.

В зависимост от предпочитанията хладилникът, съ-

домиялната и пералнята могат да представляват ак-

цент в интериора. Една пералня от обновената серия 
Aqualtis или хладилник Quadrio биха могли да предизви-

кат възхищението (а защо не и завистта) на вашите 

гости. Ако пък държите на изчистените линии, имате 

свободата и богатия избор да ги направите невидими, 

т.е. вградени.

На финала бих искала да ви пожелая часовете, прекарани 

в кухнята, да се превърнат за вас в едно наистина при-

ятно приключение, носещо ви само положителни емоции.

СЪВЕТВА

Алена ГЕОРГИЕВА,

директор на Индезит Кампъни България

Кухнята, 
без която не можем

НАШИЯТ СЪВЕТ: Използвайте уредите като акцент 

в интериора

За въпроси или повече информация 

ви очакваме на електронен адрес
indesit.suvetva@gmail.com

1. ЛЕНТИ Тях е удобно да съхранявате навити на поставката 

за попивателна кухненска хартия. Ако сте купили цяло руло 

лента, просто го нанижете на поставката, а ако са ви оста-

нали изрезки от ленти, намотайте ги около използвана мака-

ра, като забодете края им с карфица към другите ленти. 

2. НЕСЕСЕР ЗА ДРЕБОЛИИ Най-добре е той да се окачва 

и да виси. Този от снимката например идеално събира всич-

ки дреболии, които могат да ви свършат работа в процеса на 

опаковане. Отдайте предпочитание на прозрачен несесер, за 

да виждате какво има вътре и бързо да изваждате онова, ко-

ето ви трябва. Напълнете го с маркери, руло двустранен скоч, 

молив-лепило, остри ножици и готови хартиени панделки, ма-

кетен нож и други джунджурии от този сорт. 

3. ОПАКОВЪЧНА ХАРТИЯ Всички ролки можете да подреди-

те в нова пластмасова кофа за отпадъци и да ги приберете в 

някой шкаф, от който можете да ги извадите във всеки един 

момент при нужда. За да не се размотава хартията, омотай-

те ластиче около всяка ролка. Ако се боите, че ще повредите 

деликатния опаковъчен материал, тогава увийте около единия 

край лента от по-плътна хартия. Едното ъгълче от плътната 

хартия подпъхнете внимателно в рулона. 

1
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1 Инициали
Не само децата, но и въз-

растните ще намерят по-

лесно своя подарък, ако на ку-

тията има напомнящ знак 

с инициал. От списание или 

от стар календар можете 

да изрежете първата буква 

от името на този, за когото 

е предназначен подаръкът. 

След това сте свободни да 

украсите буквите допълни-

телно, както намерите за до-

бре. Използвайте цялото си 

въображение.

2 Панделки
Готовите панделки можете 

да откриете във всеки мага-

зин за опаковки, в сувенирни-

те магазини, както и в тези 

за цветя. Оригиналността 

на тази идея е заключена в 

думите на мечето Пух: „Кол-

кото повече, толкова повече.“ 

Многото панделки изглеждат 

по-празнично. Освен това ще 

изглежда, че сте прекара-

ли дълго време в приготвяне-

то на фльонги, и никой няма 

да знае, че вие просто сте ги 

купили готови.

3 От лампички 
за елха
Само да кажете, че това не 

е оригинална идея! Ако лам-

пичките за елха са изгоре-

ли, не бързайте да ги изхвър-

ляте. Веднага можете да им 

намерите нова функция, като 

ги превърнете в чудесна ук-

раса на някой от подаръците. 

Необходимо е само да залепи-

те крушките върху парче кар-

тон, така че да се образува 

звезда. След това залепете 

картонената основа на звез-

дата върху панделка или на-

право върху кутията.

4 В един и същ 
стил
Обикновено опаковката под-

сказва съдържанието на по-

даръка или поне е в един и 

същ стил с него. Можете да 

се възползвате от тази въз-

приета традиция и в кутия 

от боя да сложите комплекта 

за рисуване, който сте избра-

ли да подарите на племенни-

ка си например. Колекция от 

дискове с филми можете спо-

койно да опаковате със стар 

плакат. Прибавете и ярка 

панделка или цветна картич-

ка, и готово.

Четири ОПАКОВКИ за шестица
Няма да се месим в избора ви на подаръци, но за опаковките 

имате четири идеи от нас.

1

2

3

4

 АКО ПОЛУЧИТЕ ПОДАРЪК, КОЙТО НЕ ВИ ХАРЕС-
ВА Проявете вежливост все пак. Не е нужно да се пра-

вите, че ви е харесал. Просто се ограничете с комента-

ра „Каква странна вещ, благодаря!“, в случай че получите 

например стенен часовник с форма на пикаещо момчен-

це. Постарайте се да давате оценка не на подаръка, а на 

самия акт на подаряване: „Толкова е приятно, че си се се-

тил за мен...“

  КАКВО НЕ БИВА ДА ПОДАРЯВАТЕ 

  Долно бельо и въобще дрехи. Такива подаръци са под-

ходящи единствено за съпруга/съпругата и за много, много 

близки приятели (особено ако приятелят изрично ви е помо-

лил да му подарите риза). 

  Домашни животни без предварителна уговорка за 

това. 

  Прекалено скъп подарък, който човекът, на когото го 

подарявате, не би могъл да си позволи да си го купи сам. 

  Употребявани вещи с изключение на антики.

И все пак...
Не се сдържахме да ви предупредим 

за две важни неща, нямащи нищо общо 

с опаковането на подаръци

Бела, брой 12 (142), 200994



НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифици-
рани препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техника-

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД



БУТИКОВА УКРАСА 
ОТ ФИЛЦ
БУТИКОВА УКРАСА 
ОТ ФИЛЦ

ОТ ТОЗИ ПОЛЕЗЕН ПОРАДИ СВОЯТА ТВЪРДОСТ 
МАТЕРИАЛ МОЖЕТЕ МНОГО ЛЕСНО ДА ИЗМАЙСТОРИТЕ 
НАЙ-РАЗЛИЧНИ ДРЕБОЛИИ, КОИТО ДА СА ЧАСТ ОТ 
УНИКАЛНИЯ ЧАР НА ВАШАТА КОЛЕДА.

Ф
илцът е материя от импрегнирани вълнени влакна. 

Хубавото на тази материя е, че можете да боравите 

с нея като с хартия. Работата с филц ви дава въз-

можност да изрязвате апликации, да лепите и да шиете. Тази 

тъкан е подходяща за апликиране на дамски дрехи и чанти, а 

също и за украса на фоторамки, детски играчки, покривки и 

текстилни салфетки. Филцът е с различна дебелина. Тънкият 

е подходящ за малки декоративни детайли за украса. С помо-

щта на дебелия филц можете да облицовате кутия или да на-

правите чанта. Филцът няма лицева и опакова страна, а при 

рязането не се образуват ресни. Той много лесно се комбини-

ра с всякакви видове тъкани, с кожа и дори с хартия. 

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО: детски чорапчета, различ-

ни по размер, цвят и материя (по-яркоцветните и по-мъ-

хестите от тях можете да използвате за шапчиците на 

снежните човеци, а белите и по-гладките – за телата на 

снежковците) разноцветни парченца филц (за копчетата 

и очичките) ленти за опаковане на подаръци или пък пар-

чета плат, които ще ви послужат за шалчета пакет па-

мук разноцветни чилета игла

Стъпка по стъпка
1. Напълнете чорапчетата с памук и ги зашийте. Оформе-

те главата с помощта на парченцето плат, което сте оп-

ределили за шалче, или пък със сноп конци от чиле. 

2. За да направите шапчиците, срежете чорапчетата на 

по две части. Горната част от едно чорапче директно на-

хлупете на главата на едно от човечетата, а другата за-

шийте отгоре и прикрепете към нея помпон (за главата 

на друго човече). Така всич-

ките ви снежни човеци ще 

са с различни шапки. 

3. Накрая зашийте черни 

парченца филц за очички и 

разноцветни кръгчета филц 

за копчета. Нослетата се 

изработват от оранжев 

филц и се залепват към гла-

вите. Впрочем носовете мо-

жете да направите по-дъл-

ги и с помощта на ножица 

да ги закрепите от едната 

страна в памучните глави 

на човечетата. Така те ще 

стърчат напред. 

СНЕЖНА КОМПАНИЯ

1 2 3
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СВЕЩНИЦИ

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО:

ножица, която реже зиг-

загообразно, за да изглеж-

дат контурите на ботушче-

то вълнообразни по-плътен 

конец за зашиване макетен 

нож, защото с него е най-лес-

но да изрязвате фигурките 

от филц, които после да до-

обработите с ножица лепи-

ло за текстил, което ще ви 

потрябва да залепите апли-

кациите (украсите) върху чо-

рапчето. 

Стъпка по стъпка 
Изрежете с макетния нож 

четен брой ботушчета, кои-

то да зашиете после две по 

две. Оформете краищата 

им със зигзагообразната но-

жица. Изрежете същия че-

тен брой правоъгълници за 

горната част на ботушче-

тата, които също оформе-

те по краищата с ножицата. 

Изрежете цветенца по ша-

блон за украсата. Зашийте 

две по две с тропоска ботуш-

четата заедно с правоъгъл-

ниците в горната им част. 

 Накрая залепете елемен-

тите за украса. 

БОТУШЧЕ 
ЗА ПРИБОРИ

Стъпка по стъпка
1. От хартия изрежете два 

основни шаблона – звезда 

и паралелограм (правоъгъл-

ник с два остри и два тъпи 

ъгъла, ромбоид – вж. сним-

ката) за снежинките. 

2. По тези шаблони с по-

мощта на макетния нож 

изрежете от филца звез-

ди и ромбоиди. При звезди-

те има особеност. Измере-

те 3–5 мм от края на вся-

ка изрязана звезда към цен-

търа є и изрежете по една 

вътрешна малка звездичка 

(трябва да получите една 

по-малка плътна звезда и 

контура на голямата звез-

да). Впрочем малките плът-

ни звезди не ви трябват.

3. За всяка от снежинки-

те са ви необходими осем 

ромбоида с еднакви разме-

ри. Изрежете ги от филца 

отново с помощта на ма-

кетния нож и предварител-

но направения хартиен ша-

блон. Залепете всички фи-

гурки към чашите, като ма-

жете с лепило само филца. 

Преди да натиснете апли-

кацията към чашата оба-

че, изчакайте малко лепило-

то да попие в плата и леко 

да изсъхне. 

4. Накрая ви остава само 

да сложите по една чае-

на свещичка на дъното на 

всяка украсена чаша и да 

подредите свещниците на 

празничната маса. И да за-

палите свещичките, раз-

бира се.

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО: семпли гладки стъклени чаши лепило за текстил ма-

кетен нож парче бял тънък филц, който е подходящ за апликации чаени свещи

1 2 3

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Изработването на тези ботушчета няма да се опре дори и на онези, които не могат 

да шият и бродират. От вас се изисква да владеете единствено тропоската – най-

простия бод. И да изкривите малко „тегела“, не е болка за умиране.
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П
риятно е да получаваш коледни картички – лю-
бопитно е кой се е сетил за теб, а също какъв 
е бил неговият избор на картичка (как изглеж-
да тя, има ли в нея скрито послание, някаква 

закачка). Какво по-приятно от това картичката да те 
пренесе някъде далеч, далеч...
Често сюжетите на коледните картички представят 

нещо характерно за страната, от която са изпратени. 
Ако е от Русия, картичката може да e с руска тройка 
или с храма „Василий Блажени“, ако е от Белгия – с кра-
сотите на брюкселския „Гран плас“ или с кукленски пре-
лести от Брюж...
Лошото около коледните картички е, че всеки от нас 

трябва да направи усилието да състави 

списък на получателите
да избере коледни картички, да ги купи, да ги надпише 
правилно (както и адресите върху пликовете), да залепи 
достатъчно много марки (досадно задължение!) и да пусне 
картичките в пощенската кутия поне седмица преди ко-
ледните празници. Ако имате секретарка, прекрасно! Но 
ако нямате, всичко това вас чака...
Едва ли има човек, който да не си е задавал въпро-

са, какво трябва да напише в коледната картичка. Кол-
ко дълго трябва да бъде поздравителното послание и как 
точно да звучи? А не е ли достатъчно 

само да се подпишем?!
Другият въпрос, който винаги се налага да си задаваме, 

е какво да правим, ако сме получили картичка от човек, 
на когото сме пропуснали да изпратим такава?
Списъкът на хората, на които изпращаме коледни кар-

тички, заедно с техните адреси е добре да бъде съхра-
няван на лесно място и актуализиран. Задължително до-
бавяйте в него важните си нови познати и задрасквайте 
лицата, с които сте прекратили връзка и дори не сте 
сигурни дали адресът им е същият. 

Най-неприятното 
е да поздравите покойник, но, уви, такъв гаф неотдав-
на бе допуснат от централата на една политическа сила 
у нас (някой не беше задраскал от протоколните списъ-
ци имената на починалите народни представители). Гаф е 
също да напишете в картичката титла пред името, ко-
ято лицето отдавна вече няма. 
Ако си спомним, че някой в нашия списък втора поред-

на година не отговаря с картичка на коледните ни поз-
дравления, с чиста съвест също можем да го задраскаме 
(макар че причина за неговото мълчание може да бъде и 
това, че си е сменил адреса).

За избора 
се ръководете от няколко съображения. Ако пишете до 
чужбина, важно е картичката да е с български сюжет – 

e т и к е т

Поздрави и подпиши
Изпращането на коледни честитки е ритуал, 

който спазват както обикновените хора, 
така и крале и президенти
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сурвакари, хубава църква или манастир, пейзаж от ста-
рия Пловдив, Велико Търново или пък репродукция на бъл-
гарски художник класик...
Ако пишете до българи, изберете картичка с по-неу-

трална илюстрация. Чисто коледните сюжети – изобра-
жения на Дядо Коледа, шейната му с елени, умилителни 
елхички – оставете за членовете на семейството ви. Ако 
изпращате картичката до познати по служебна линия, 
тези символи също е добре да са заменени от по-неутрал-
ни зимни символи – снежни пейзажи например, репродукции 
на картини, на които е изобразена зимата, и пр.
На пазара има безброй коледни картички с двусмислено 

съдържание, съдържащо често закачки на сексуална тема. 
Въпреки комерсиалния им успех подобни картички може-
те да си позволите да изпратите само на много специ-
ални адресати, и то само ако сте сигурни, че няма да 
им създадете неприятности и че ще разберат шегата 
ви. Учениците могат смело да купуват този тип кар-
тички, но другите възрастови групи следва да са особе-
но предпазливи.
Ако въпреки всичко се колебаете каква точно картичка 

да изберете, няма да сбъркате, ако се доверите на 

подбора на УНИЦЕФ 
Комплектите по 10 различни детски рисунки са израз 

на добър вкус, а освен това приходите от продажбите 
отиват за добра кауза – за детския фонд на ООН. Кар-
тичките на УНИЦЕФ са удобни и по причина, че имат 
вътрешно листче с коледни поздравления на много езици. 
Дето се вика, само да се подпишеш, и картичката е го-
това за изпращане до адресати по цял свят! 
Само че с 

наготово надписаните 
картички също трябва да сте внимателни. Една дама 
беше купила доста евтино две дузини готово надписани 
коледни картички. Едва след като беше изпратила пове-
чето, подписвайки се върху последната, тя забелязала съ-
държанието на текста. За неин ужас текстът (на ан-
глийски) гласял: „Тази картичка идва при теб да ти каже, 
че по пощата ще получиш и подарък.“ Така че евтините 
картички излязоха на дамата доста скъпи и тя трябва-
ше много бързо да изпрати двадесетина подаръка по по-
щата.
А случвало ли ви се е да получите картичка и 

да не разберете от кого е 
Ако в картичката има само един нечетлив подпис, ка-

къв е смисълът да се изпраща? Ако не обичате или пък 
не ви се удава да измисляте поздравителни текстове, а 
подписът ви е нечетлив като китайски йероглиф, има 
две възможности. По-лесната е в плика с коледната чес-
титка да сложите и визитната си картичка. Втората 
– да си отпечатате сами на принтер вътрешна странич-
ка, която да изрежете по размер и да добавите в колед-
ните картички. Текстът върху нея може да бъде следни-
ят: „Катя и Васил Петрови сърдечно ви пожелават весе-
ла Коледа и много здраве и щастие през новата 2010 го-
дина!“ Следват подписите на Катя и Васил. Елементар-
но, да не говорим, че компютърните програми позволяват 
доста ефектно да оформите поздравлението от гледна 

точка на шрифтове, декоративни елементи и пр.
По принцип 

поздравителният текст 
в коледната картичка, който трябва да напишете, тряб-
ва да е кратък. Повече от две изречения заслужават само 
по-близки хора. В останалите случаи се ограничавайте със 
стандартното „Весела Коледа и щастлива Нова година!“, 
след което четливо напишете името си.
Ако два-три дни преди Коледа получите картичка от 

човек, на когото сте пропуснали да се обадите, напра-
вете две неща. Първо, веднага му изпратете картичка, 
нищо че ще я получи след коледните празници. Второ, до-
пълнете името му в списъка с хората, на които изпраща-
те картички, за да не пропуснете да го поздравите след-
ващата година навреме. Винаги купувайте повече колед-
ни картички, отколкото имате намерение да изпратите, 
точно заради такива непредвидени ситуации. 
Ако получите коледна картичка след настъпването на 

Нова година от човек, комуто сте пропуснали да изпра-
тите, напишете 

кратичко писмо 
(вече е неуместно да се изпрати картичка), в което от-
бележете, че сте се зарадвали на неговите поздравления 
и на свой ред му желаете всичко най-добро през новата 
година. Другият вариант е да му се обадите по телефо-
на и да му честитите празниците.
Големците всяка година изпращат по неколкостотин ко-

ледни картички, като само се подписват в тях. Спом-
няте ли си едновремешните картички на Тодор Живков? 
Тези честитки обикновено са 

специална поръчка 
В тях е отпечатан текст, че президентът, премиер-

ът, министърът на външните работи или изпълнителни-
ят директор на някоя голяма фирма ви честитят праз-
ниците. Да получиш такава картичка, означава, че съот-
ветната протоколна служба ви е вкарала в един твърде 
елитарен списък. Без съмнение, те имат стойност за ко-
лекционерите. Пазете ги, ако имате такива.
В наши дни интернет сериозно подбива пазара на ко-

ледните картички. Все по-разпространено е да се изпра-
щат 

електронни честитки 
като много често те са силно персонализирани, съпрово-
дени със снимки, детски рисунки и пр. До голяма степен 
те заместват традиционните картички, но са подходящи 
повече за кръга от по-близки хора. 
Служебните картички, най-често на големи фирми, след-

ва да се разпространяват само до бизнес партньорите. 
На хората от приятелския кръг е редно да пращате кар-
тички без емблемите на фирмата, в която работите.
Можем да завиждаме на хората, които получават мно-

го коледни картички. Това са сигурни знаци на внимание, 
на уважение, на добра памет, на приятелство. Но да не 
забравяме, че за да получаваме картички, трябва също 
и да изпращаме. Честита Коледа и щастлива Нова годи-
на от мен!

Петя НИКОЛОВА
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в к у х н я т а

ПОЛУМЕСЕЦИ 
СЪС СМОКИНИ

ЗА 48 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 1 голям портокал

 150 г сушени смокини

 1/2 ч. ч. орехи

 1/4 ч. ч. мед

 1/4 ч. ч. стафиди

 канела

 1 голяма яйце (леко разбито)

 кристална захар за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Предварително приготвеното ос-

новно тесто за сладки разделете на 

три части, всяка от които разточете 

на кора. Всяка кора покрийте с найлон 

и оставете всички да престоят в хла-

дилник за 2 часа. 

2. От портокала настържете поло-

вин ч. л. портокалова кора и изцеде-

те 3 с. л. сок. С помощта на кухненски 

комбайн направете портокаловия сок, 

портокаловата кора, смокините, ста-

ДРЕБНИ СЛАДКИ 
ВАРИАНТИ
(Очаквайте продължение в следващия брой) Д

ребните сладки заемат важно 
място на коледната трапеза. 
Те могат да се приготвят в 
огромни количества и никога 

няма да се излишни. При това бър-
кането и печенето им са любими за-
нимания за децата. Дребните сладки 
могат да се превърнат и в чудесен 
коледен подарък за близки и роднини. 
Подредете в подаръчна кутия наколко 
вида различни ароматни домашно при-
готвени курабийки, опаковайте кути-
ята красиво, завържете я с ярка пан-
делка и подаръкът е готов.

Тестото се замесва с краве масло (именно масло, а не марга-

рин!). Точно маслото придава на сладките неповторим вкус. 

Освен това прави тестото достатъчно еластично, за да 

се меси лесно. 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 2 3/4 ч. ч. брашно  1/4  ч. л. набухвател  1/4  ч. 

л. сол  230 г размекнато (но не разтопено!) кра-

ве масло  3/4 ч. ч. захар  1 голямо яйце  1 

пакетче ванилова захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Върху пергаментова хартия смесете 

брашното, набухвателя и солта. 

2. В дълбока купа разбийте с миксер (на 

средна скорост) маслото със захарта 

до конситстенцията на лек крем. Пери-

одично обирайте сместа от стените 

на съда с лопатка и я добавяйте към 

сместа в купата. Прибавете яйце-

то и ванилията и продължавайте 

да разбивате до получаването 

на еднородна смес. 

3. Намалете скоростта на 

миксера и постепенно (лъжи-

ца по лъжица) при постоян-

но бъркане добавете браш-

ното. Разбивайте, дока-

то сместа не поеме цялото 

брашно. 

4. Изпечете сладки по 

една от рецептите 

по-долу. А може и по 

всички.   

Време за пригот-

вяне – 10 мин

ОСНОВНА РЕЦЕПТА ЗА ТЕСТОТО
ОТ НЕГО СЕ ПРИГОТВЯТ ВСИЧКИ СЛЕДВАЩИ РЕЦЕПТИ

ПОЛУМЕСЕЦИ 
СЪС СМОКИНИ
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фидите, меда и канелата в кухненски 

комбайн на еднородна смес. 

3. Загрейте фурната до 180 °С. Пър-

вата кора тесто разсточете с де-

белина 3 мм върху лист пергаменто-

ва хартия. 

4. С помощта на кръгла формичка за 

сладки (с диаметър 6 см) изрежете 

кръгчета от нея. Останалите изрезки 

от тестото приберете в хладилника.

5. В центъра на всяко кръгче с чаена 

лъжичка поставете по малко от плън-

ката. Прегънете кръгчетата така, 

че да се получи полумесец. Намажете 

сладките с разбитото яйце отгоре и 

ги поръсете със захар. 

6. Печете ги в продължение на 12–15 

мин до получаване на златистокафява 

коричка. По същия начин пригответе 

и изпечете сладки и от другите кори, 

както и от остатъчното тесто, ко-

ето съберете и разточете на още 

една кора. 

7. Сладките могат да се съхраняват 

на стайна температура в кутия с ка-

пак в продължение на седмица. В хла-

дилника ще издържат даже месец. 

СЪВЕТ 

Ако тестото ви се стори прекале-

но меко и работите трудно с него, 

оставете го за няколко минути в 

хладилника да „стегне“.  

СНЕЖИНКИ

ЗА 96 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 1/2 ч. ч. орехи 

 1/2 ч. ч. + 3 с. л. пудра захар (пред-

варително пресята през сито)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Преди да пристъпите към пригот-

вяне на основното тесто, смелете 

орехите в кухненски комбайн, като до-

бавите към тях и пудрата захар. 

2. Тази орехова смес прибавете към 

брашното, което ще добавяте посте-

пенно към маслената смес, за да при-

готвите тестото. 

3. Загрейте фурната до 180 °С. С по-

мощта на кръгла лъжица с диаметър 

2,5 см оформете топчета и ги подре-

дете на разстояние 3 мм едно от дру-

го в предварително намазана с мас-

ло тава. 

4. Печете ги 13–15 мин до леко зла-

тист цвят, след което ги оставете 

да изстинат. По същия начин се при-

готвят и изпичат сладките и от ос-

таналото тесто. 

5. Готовите сладки оваляйте два 

пъти в пудра захар, за да се получи де-

бел слой върху тях.

СЪВЕТ  

Приготвените по тази рецепта 

сладки (за разлика от сладките, 

приготвени по другите рецепти) 

могат да се овалят в пудра захар 

само след като са изстинали на-

пълно. Ако не са изстинали доста-

тъчно, захарното покритие ще се 

получи лепкаво. 

ЗВЕЗДИЧКИ

ЗА 60 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 1 опаковка (190 г) цветни дражета 

(вид кръгли бонбонки)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Основното тесто за сладки се раз-

деля на три части, всяка от които се 

разточва на кора. Всяка кора покрий-

те с найлон и оставете всички кори 

да престоят в хладилник за 2 часа. 

2. Разноцветните твърди дражета 

начукайте на парчета (с големината 

на натрошени орехи) с чук за месо. 

3. Загрейте фурната до 180 °С. Пър-

вата кора разточете между два лис-

та пергаментова хартия с дебелина 3 

мм и я сложете в голяма тава за пе-

чене (цялата кора!), чието дъно пред-

варително е намазано с краве масло. 

Сега с помощта на форма за сладки 

звездичка (с диаметър 7–10 см) изре-

жете големите звездички в самата 

тава, защото иначе няма да можете 

да ги пренесете една по една в нея. 

Разстоянието между тях не бива да 

е по-малко от 2,5 мм. С по-малка фор-

мичка звездичка (с диаметър 3–4 мм) 

изрежете и вътрешните звездички. 

Остатъците тесто приберете в хла-

дилника. 

4. Сладките се пекат 7 мин, след ко-

ето се изваждат от фурната и дуп-

ката по средата на всяка от тях се 

пълни с натрошените бонбони. Върне-

те ги отново във фурната и ги пече-

те още 3–4 мин, докато тестото не 

порозовее, а бонбоните не се разто-

пят. Сладките се оставят да изсти-

нат и с помощта на метална лопатка 

се отделат от тавата. По същия на-

чин се приготвят и изпичат сладки и 

от останалите кори, както и от ос-

таналото от изрезките тесто. 

СЪВЕТ 

За да закачите звездичките на ел-

хата, преди да ги изпечете, напра-

вете по една дупчица в горната им 

част с помощта на дървен шиш. 

Когато сладките изстинат, може-

те да прокарате цветен конец през 

оставените дупки и да ги завърже-

те на елхата. 

СЛАДКИ ЧОРАПЧЕТА 
(ЗА ЕЛХАТА)

ЗА 60 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 глазура за украса (по желание)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Предварително приготвеното ос-

новно тесто за сладки разделете на 

три части, всяка от които разточе-

те на кора. Корите оставете да прес-

тоят в хладилника 2 часа (може и цяла 

нощ). 

2. Загрейте фурната до 180 °С. Пър-

вата кора от тестото разточете с 

дебелина 3 мм между два листа пер-

гаментова хартия. С форма за сладки  

чорапче (за предпочитане е да е по-

голяма) изрежете колкото може пове-

че сладки. Остатъците от тестото 

приберете в хладилника. 

3. Наредете сладките върху предвари-

телно намазана с масло тава и ги пе-

чете 11–13 мин, докато добият кафя-

во-златист цвят. 

4. Когато сладките изстинат, ги ук-

расете с глазура по желание. 

СЛАДКИ ЧОРАПЧЕТА 
(ЗА ЕЛХАТА)
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в к у с н и  м а р ш р у т и

А
мерика може и да е страната на неограничените 
възможности, но не и в кулинарията. Своя кухня тя 
практически си няма. Американската кухня е микс 
от различни традиционни кухни по света. Но зато-

ва пък е една от най-разнообразните. Традиционните за 
американския начин на хранене продукти – бекон, маруля, 
домати, месо, риба и сосове – са част от всекидневната 
храна на много държави.

АМЕРИКАНСКИ ПАЙ

Кейси възразява, че Америка е критикувана неосновател-
но за това, че няма кулинарна култура. По думите є род-
ното място на „Макдоналдс“ и въобще на бързата храна 
има и „сериозни традиции в гурмето“. Пример за това 
е прочутата салата „Уолдорф“ с трюфели и орехов дре-
синг. Не по-малко прочут е и американският ябълков пай, 
а пуйката заема достойно място в кулинарната исто-
рия като задължително ястие на трапезата за Деня на 
благодарността. Както и пищната „Коледна корона“ от 

Визитка
Кейси е от Ню Йорк. Завършила е 

филмово и телевизионно продуцент-

ство. Работила е в тв продукция в 

Ню Йорк. От три години е в Бълга-

рия и живее със семейството си в 

Кюстендил, откъдето е съпругът є 

Ангел. Имат две дъщери – Майа на 

6 години и Боряна на 4. В България 

работи в американски филмови про-

дукции на „Ню имидж“ в студио „Бо-

яна“. Въпреки че животът є на сни-

мачната площадка никак не е ску-

чен, Кейси открива ново за нея пре-

дизвикателство. От края на лято-

то, когато приключили снимките на 

последния филм, към който тя има-

ла ангажимент, Кейси взима реше-

ние да последва най-силното си же-

лание. А то е да готви.

КЕЙСИ, КОЯТО ИСКА КЕЙСИ, КОЯТО ИСКА 
ДА ГОТВИ.ДА ГОТВИ. И ТОВА Е!И ТОВА Е!

Стъпка по стъпка:
1. За да се оформи 

„короната“, ребра-

та внимателно се 

отделат от гръд-

ния кош с помо-

щта на домакин-

ска корда. Пържо-

лите  също се обо-

собяват една от 

друга с малки раз-

рези с остър нож 

в долната част.

2. Ребрата се оф-

ормят като коро-

на и се привърз-

ват с домакинска 

корда.

3. Лукът и зелени-

те подправки се на-

рязват на дребно. 

Хлябът се наронва 

(на трохи), яйцата 

се разбиват с дома-

кински тел.

Бела, брой 12 (142), 2009104



свински ребра. 
В много райони като Сан Франциско и Лос Анджелис 

се усеща мексиканско влияние – богат вкус, горещи и пи-
кантни храни, скара и приготвени на барбекю храни. Фло-
рида предлага уникална смесица от испанска и южни кух-
ни. Чушки, пресни плодове, морски деликатеси и местно 
отглеждан джинджифил са съставки на няколко рецепти, 
„родени“ във Флорида. В Калифорния характерно за мест-
ната кухня е съчетанието от свежи подправки и плодове. 
Ню Йорк пък има претенции за авторство на рецепта-
та за прословутата салата „Уолдорф“. В състава є вли-
зат  ябълки, целина, майонеза, зелена салата, черни трю-
фели, захаросани орехи, както и лимонов сок.

ЗАРАДИ ЕДНА МЕЧТА СИ СТУРВА

За най-голяма изненада на близки и приятели Кейси за-
рязва филмовата индустрия, за да стане... готвачка. От 
наколко месеца работи в кухнята на хотел „Хилтън“, къ-
дето от половин година се обучава по индивидуална про-
грама.
Когато отива на интервю за работа в „Хилтън“, заради 

автобиографията є я питат недоверчиво: „Ти наистина 
ли искаш да работиш като готвачка?“ На Кейси посто-
янно є се налага да обяснява, че иска да стане професи-
онален готвач и да се научи на всичко – от рязането на 
лука и малките тайни на готвенето до най-висшия кули-
нарен „пилотаж“.   

ИЗЧЕЛА Е ВСИЧКИ ГОТВАРСКИ КНИГИ 
и кулинарни списания, които има вкъщи. Любимото є тв 
предавене е „Топ шеф“. Знае всичко за рецептите, за гот-

вачите, за философията им на готвене. 
И е убедена, че всеки може да приготви хемендекс, но 

не всеки може да бъде творец в кухнята. Преди обече 
да се стигне до това ниво за напреднали, трябва да се 
мине през школата на солидния опит. Всички, които смя-
тат, че готвенето е лесно и е достатъчно да сложат 
в тигана всичко, което им се намира под ръка, Кейси би 
убедила, че 

ГОТВЕНЕТО Е МАТЕМАТИКА 
За нея зададените в рецептата количества продукти са 

закон! Защото точно съотношението между продукти-
те е залог за вкусно ястие. Кейси смята, че има и нещо 
като теореми в готварството, валидни за всяка рецеп-
та. Като например точното време и последователност-
та на добавяне на подправките. Всеки уикенд тя готви 
за приятелите на семейството си и ги кани на дегуста-
ция. В резултат на което всички, които били убедени, 
че  американската национална кухня е „полуфабрикат в 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  4–5 

кг свински гръден кош (котлети 

с ребрата, неразрязани – около 20 

на брой)  зехтин  пресни зеле-

ни подправки: градински чай, розмарин, мащерка, магданоз  3 клончета 

целина  1 кг свинска кайма  3 яйца  1 купа натрошен сух хляб (га-

лета)  3–4 глави шалот (дребен червен лук)  червени и зелени ябълки 

 200 г сушени ябълки  1/2 бутилка ябълков сайдер  ябълков ликьор 

 телешки бульон (за предпочитане прясно сварен) 

ЗА УКРАСА:  клончета мащерка  червени боровинки

Коледна корона

4. Лукът и керевизът се запържват леко в зехтин.

5. За приготвяне 

на плънката се 

смесват запър-

жените зелен-

чуци, свинската 

кайма, яйцата, 

галетата, ос-

таналите зеле-

ни подправки, те-

лешкият бульон, 

сушените ябълки, 

сайдерът и 1 с. л. 

ябълков ликьор.

6. Всичко се раз-

месва до хомогенна 

смес, с която се на-

пълва „короната“.
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пакетче“, вече не мислят така. Най-щастлива Кейси се 
чувства, когато дълги часове е готвила някакво ястие, а 
то бъде ометено за по-малко от час. 

БЪЛГАРСКИЯТ ВКУС

Преди време бъдещият є съпруг Ангел занесъл в Амери-
ка бяло саламурено сирене и след като го опитала, Кей-
си била категорична: „Никога повече няма да го ям.“ Сега 
обаче тя обожава вкуса му и не сяда на масата без си-
рене фета. Нещо повече, кръстила е и кучето си Фета. 
Освен сирене любима є е и лятната шопска салата с до-
мати от градината на свекърва є. 
Бавна храна и сезонно хранене – това е, на което Кейси 

се научава в България. Впечатлена е, че в много от се-
лата и по-малките градове продуктите на трапезата са 
директно от градината пред къщата. Затова и шопска-
та салата є е най-вкусна през лятото. 

КАК ДЕЦАТА ВИ ДА НЕ ПОРАСНАТ ЗЛОЯДИ

Като ги карате да участват в приготвянето на храна-
та, която им сервирате. Заради това, че Кейси кани сво-
ите да є помагат в готвенето, те с охота си изяждат 
всичко. „Аз нарязах тези гъби“, казва с гордост малката 
ми дъщеря. Така децата, освен че се забавляват, научават 
и нещо ново, играейки си, и не на последно място – раз-
виват творческото си мислене“ – убедена е тя.

ПРАЗНИКЪТ НА ТРИТЕ „Ф“ 
Така Кейси нарича Деня на благодарността, защото за 

нея това, освен че е най-американският празник, е празник 

на храната, на приятелите и на семейството (на английски 
фуд, френдс и фемили (Food Friends Family) – бел. ред.)
Кейси си спомня с усмивка как, когато била малка, всяка 

година на този ден семейството є се събирало в къщата 
на леля є, която била невероятна готвачка като Марта 
Стюарт (автор на поредица американски кулинарни изда-
ния – бел.ред.). Всичко на трапезата било домашно при-
готвено – от пуйката до ябълковия пай. Кейси обожавала 
часовете, прекарани в унес, докато гледала свещенодейст-
вията на леля си в кухнята. Оттогава това си остава 
нейната детска мечта – да се научи да готви. 
А най-щастливият є миг в кухнята е, когато леля є є 

разрешава да участва в разточването на корите за ябъл-
ковия пай. Това е и първото нещо, което Кейси се научила 
да прави в кухнята. По-късно се научила да прави и дребни 
сладки, с които де черпи приятелите си в училище. 

КОЛЕДИТЕ

„Имам наистина голямо семейство“ – убеждава ме тя 
и набързо пресмята, че за да има подарък всеки член на 
нейното семейство – лели, чичовци, баби, дядовци, бра-
товчеди, – под елхата трябвало да бъдат подредени око-
ло 120 пакета. За семейното коледно тържество по тра-
диция всеки проготвял по нещо, което да занесе на праз-
ничната трапеза. 
Сега, когато жевее в Кюстендил, Кейси приготвя колед-

ното меню по американски. А на Бъдни вечер празнуват 
традиционно по български и свекърва є готви. 
На тази Коледа Кейси възнамерява да поднесе на трапе-

зата традиционната за Америка „Коледна корона“ от ре-
бра с гарнитура от печени ябълки. 

7. Ребрата се „об-

личат“ в домакин-

ско фолио.

8. „Короната“ се намазва със зех-

тин, покрива се с фолио, гарнира се 

със суравите ябълки и се оставя 

да се пече в предварително загря-

та до 250 °С фурна около 4–5 часа.

9. В момента, в който ябълките 

покафенеят, се изваждат от 

фурната и месото се връща за 

допичане да пълна готовност.

10. „Короната“ се поднася, 

гарнирана с печените ябълки 

и украсена с клончетата ма-

щерка и червена боровинка.

Текст Теодора СТАНКОВА, Снимки © BeLIGHT STUDIOБела, брой 12 (142), 2009106



Защо листата є пожълтяват и 

окапват? 

Сухият въздух и високата температу-

ра в помещението обикновено водят до 

пълно изсъхване на почвата около коре-

ните на растението. Причина за пожъл-

тяване на листата є може да е и препо-

ливането. Има и нормално окапване на 

листата след прецъфтяване (окапват 

листата в долната част на стъблото).

Как се пресажда отрязано връх-

че от коледна звезда – слага се 

във вода да пусне коренчета или на-

право се засажда в почвата? 

Коледната звезда се размножава чрез 

вкореняване на зелени върхови резници 

през лятото. След като се развият ко-

рени, резниците се засаждат в не много 

големи саксии на 9–15 см в богата (осо-

бено на желязо), порьозна почва. 

В подложката на саксийката ли 

се полива, или в пръстта? 

И двата варианта са подходящи, както 

и поставянето на саксията в по-голям 

съд с вода. Трябва да поддържате по-

стоянна влага.

Как да накараме листата да се 

обагрят в червено?

В началото на есента започнете т. нар. 

контрол на светлината, за да почерве-

неят листата до края на декември. При-

вечер растението се покрива с кашон 

или черна найлонова торба, а на сутрин-

та се изважда. На коледната звезда 

трябва да се осигуряват по 14 часа аб-

солютен мрак в продължение на 2 месе-

ца. Това ще спомогне за обагрянето на 

листата є. През зимата ограничете по-

ливането. Поливайте я едва когато ус-

тановите, че почвата е суха.

Пръскат ли се листата с вода? 

През лятото може да се напръскат.

Кога се подрязва, за да цъфти по 

Коледа? 

През пролетта е добре да се подреже за 

хармонична форма. В този момент, до-

като се появят от оставените пъпки 

нови листа, се полива по-малко. Стъб-

лата се подрязват около 10–15 см над 

саксията. През май се слага на хладно и 

тъмно място (около 15 °С), след което 

при изваждането на светло звездата 

започва да расте бързо. Връхчетата є 

се режат, за да се разклони. Започнете 

по-често поливане (3–4 пъти седмично) 

и торене на 2 седмици. Гледано по този 

начин, растението трябва да цъфне по 

Коледа. Подрязва се като лоза, няма зна-

чение от големината. 

© Richard Thomas – 123rf.com© Richard Thomas – 123rf.comf
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ПРОСТО КОЛЕДНА ЗВЕЗДА
ИЛИ

ТЯ Е ЕСТЕСТВЕНА КОЛЕДНА УКРАСА ЗА ДОМА, ОФИСА 
ИЛИ МАГАЗИНА. НО ТРУДНО СЕ ПОДДЪРЖА ЖИВА, 
ПОРАДИ КОЕТО МНОЗИНА ИЗПИТВАТ ИСТИНСКО 
РАЗОЧАРОВАНИЕ. САМО НАЙ-УПОРИТИТЕ УСПЯВАТ 
ДА ПОЛОЖАТ ПРАВИЛНИТЕ ГРИЖИ И ДА ЗАПАЗЯТ 
КАПРИЗНАТА „КРАСАВИЦА“ ДО СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН.

ЗАПОМНЕТЕ! 
 Коледната звезда развива листна 

маса през лятото, когато денят е дъ-

лъг, а зацъфтява през зимата, когато 

денят е къс.  Торът, с който се тори 

всяка седмица през лятото, трябва да 

съдържа повече калий, за да се подпо-

могне формирането на цветовете є. 

 Растението има нужда от доста-

тъчно светлина и температури от 17 

до 21 °С през нощта и от 20 до 24 °С 

през деня в зависимост от сорта. Ако 

тези температури се поддържат, до-

като коледната звезда цъфти, се раз-

виват по-едри прицветници (истин-

ските цветове са дребни и невзрачни, 

но са заградени от ярки прицветници, 

които си наричат „цветове“), но рас-

тенията се изнежват и стават не-

трайни.  Растението се полива само 

с вода със стайна температура тога-

ва, когато усетите с пръсти, че поч-

вата е изсъхнала. В никакъв случай не 

бива да се преполива!  Избягвайте да 

поставяте саксията на пряка слънче-

ва светлина в помещението, на тече-

ние или в близост до отоплителни уре-

ди през зимата. През лятото можете 

да изнесете цветето на балкон, който 

не е ветровит. 

Отговори на важни въпроси

ц в е т а р  и  г р а д и н а р
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за месец ДЕКЕМВРИ

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

Повратен житейски моментПовратен житейски момент

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Не решавайте чужди проблеми!
Не решавайте чужди проблеми!

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Напрегнати лични отношенияНапрегнати лични отношения

РАКРАК

Труден месецТруден месец

ЛЪВЛЪВ

Уроци от Марс и ВенераУроци от Марс и Венера

ДЕВАДЕВА
Приключвате голям житейски цикъл
Приключвате голям житейски цикъл

ВЕЗНИВЕЗНИ

Проблеми в любовтаПроблеми в любовта

СКОРПИОНСКОРПИОН

Влюбвате се в правилния човек
Влюбвате се в правилния човек

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Духовен подем и неустоим чарДуховен подем и неустоим чар

КОЗИРОГКОЗИРОГ

В приключващ и анализиращ 
В приключващ и анализиращ 

период степериод сте

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Мобилизирайте се Мобилизирайте се 
за победен маршза победен марш
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РИБИРИБИ

Предстои ви голям житейски скок
Предстои ви голям житейски скок



info

ЕНТУСИАЗИРАНО И ОПТИМИС-

ТИЧНО започвате месеца. Оптимис-
тично настроени сте. Обмисляте и пла-
нирате или ново обучение, или пътуване в 
чужбина, или стартиране на частен биз-
нес. Периодът е много успешен за взимане 
на изпити, за довършване на научни тру-
дове, дипломни и курсови работи. С леко-
та ще намирате нужната ви информация, 
особено през първата седмица на декември. 
Връзките ви с чужденци ще ви донесат 
много радост, материални придобивки и 
възможности за бъдещо развитие. До 21-
ви ще успеете да „завземете“ нови прос-
транства и да промените живота си. 
Звездите сега са с вас и можете да си 
позволите да реализирате и най-екстрава-
гантните си мечти. 

ВЗИМАТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ Сега 
Слънцето е в хармоничния ви огнен 

Стрелец и ви помага да се „прицелите“ 
добре в бъдещето. Винаги когато сте взи-
мали важни решения през този период на 
годината, те са били правилни. Вие сте 
динамични и позитивни и в момента без-
спорно се намирате в благоприятен пери-
од. Личната ви управляваща планета Марс 

се намира в знака на Лъва и оттам ви за-
режда с енергия и воля за реализиране на 
замисленото. 

И ЛЮБОВТА Е С ВАС От 2-ри до 
25-и и Венера се намира в хармонич-

ния ви знак Стрелец и може щастливо да 
ви свърже с човек зад граница. През този 
период чарът ви е неустоим, с лекота пе-
челите симпатии и поддръжка. Този пери-
од е благоприятен също така и за праве-
не на реклама и презентации. 

ВНИМАВАЙТЕ ПРИ БОРАВЕНЕТО 

С ИНФОРМАЦИЯ след 5-и. При раз-
говори и важни преговори проверявайте 
грижливо какво точно подписвате. Същи-
те предупреждения с особена сила важат 
и за периода след 26-и, когато въобще не 
ви препоръчвам да подписвате договори и 
да пътувате.

КАРДИНАЛНА ПРОМЯНА НА НА-

СТРОЕНИЕТО С навлизането на 
Слънцето в отговорния и сериозен Кози-
рог, ставате умислени, угрижени и уморе-
ни. Въобще няма да ви е до празнуване. 

Натрапчиво ще мислите за проблемите в 
работата си. Съветвам ви да не се раз-
сейвате и наистина да си свършите нале-
жащата работа. Пазете позициите, които 
сте завоювали на работното място. Голя-
ма грешка ще допуснете, ако се отдадете 
на подготовка за празника и пътувания и 
нехаете за работата. Въобще не е целесъ-
образно до оставяте недовършена работа 
за след Нова година, когато за всичко ще 
трябва да полагате двойно повече усилия. 

НАПРЕГНАТИ ОТНОШЕНИЯ С НА-

ЧАЛНИЦИТЕ Периодът от 21-ви до 
31-ви ще е труден за общуване с висшес-
тоящите. В общуването ви ще има напре-
жение. Непременно проверявайте договори-
те, които сте сключили, и всичко, което 
сте свършили и за което сте отговорни, 
по два пъти. От 26-и до 31-ви ви съветвам 
да се концентрирате върху належащата 
работа и просто да я свършите! Момен-
тът е важен за кариерното ви развитие. 
След 15 януари догодина ще получите нови 
възможности за професионална реализация 
и тогава нищо не бива да ви пречи (като 
несвършена работа например). 

ЧНГ! Дано да можете да се отпус-
нете и да посрещнете спокойно Нова 

година на 31-ви, защото повечето от вас 
ще трябва да внимават как се държат с 
брачния си партньор. На този ден има лун-
но затъмнение, което ще извади наяве ста-
ри семейни конфликтни теми. Ще се нало-
жи символично да приключите важен етап 
от живота си, засягащ отношенията ви с 
майка, сестра и деца. Най-динамични ще са 
събитията, в които са намесени жени. 
Няма как да не забележите, че променяте 
генерално гледната си точка и приключва-
те със стари илюзии и стереотипи на по-
ведение. Днес се въздържайте от пътуване 
и от взимане на важни решения. 

Важен повратен 
момент в живота 
ви очаква през периода от 14-и до 16-и 

(новолуние). Всичко, което предприеме-

те и захванете сега, ще бъде резултат-

но и печелившо в бъдеще. Придобивате ку-

ража и имате силата да започнете нещо 

ново и различно. Много представители на 

знака ще решат да заминат зад граница, 

за да продължат обучението си или пък да 

се захванат с бизнес. Това ще е една про-

гресивна крачка в живота ви. Действайте 

смело и не отлагайте, защото този пери-

од няма да продължи вечно. След 21-ви за-

почвате да губите „височина“ и популяр-

ност, силите ви намаляват, а грижите ви 

рязко се увеличават.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ       

Периодът от 14-и до 16-и е важен повра-

тен момент в живота ви.

От 26-и до 31-ви ви съветвам да при-

ключите с най-спешните задачи. Ако ги 

занемарите, ще започнете годината в 

стрес, затрупани с работа. Не е добре 

нито да пътувате, нито да подписвате 

важни договори обаче!

На 31-ви приключвате успешно със ста-

ри модели на поведение. Не взимайте оба-

че прибързано важни решения за живота 

си! И отложете по-емоционалните разго-

вори за другата година.

„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 12 (142), 2009110
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АМБИЦИРАНИ СТЕ ДА СЕ СПРА-

ВИТЕ С ФИНАНСОВИТЕ ПРОБЛЕ-

МИ Ще успеете само ако внимавате с 
кого се съюзявате. Възможно е да попад-
нете във водовъртеж от сплетни, зло-
намереност и дори шантажи, което ще 
ви стресира. Ставате по-мнителни и 
предпазливи, което в конкретния случай 
ще е за добро. Някой ви връща пари, ко-
ито отдавна сте дали на заем, а с тях 
вие изплащате свои дългове. Точно на-
време! Темата за парите ще бъде акту-
ална за вас почти през целия месец. Не 
рискувайте, когато стане дума за пари. 
Внимавайте да не бъдете въвлечени в 
спорове за наследства, издръжки и заве-
щания. Подгответе се да покриете дъл-
говете и харчовете и на интимния си 
партньор. През декември като че ли 
всички ще са се наговорили да ви искат 
пари. Но бъдете спокойни, парите ще 
идват при вас, ако ги управлявате раз-
умно. Докажете, че умеете да правите 
пари от невероятни неща, още на 2-ри, 
по пълнолуние. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ за вас са 6-и и 
7-и. Не си и помисляйте да си прис-

воите нещо чуждо, независимо какво е то, 
нов пост или нечий любим – ще имате го-
леми неприятности. Някой ще ви постави 
на мястото, ако сте толкова арогантни. 
Следващите неприятни дни са 19-и, 20-и и 
21-ви, когато се очертават проблеми с 
приятелите. 

ОБЩУВАТЕ С ЛЕКОТА С навлизане-
то на Меркурий в хармоничния ви 

знак на Козирога ви хрумва поне една ори-
гинална и печеливша идея. С голяма леко-
та общувате с успешни и решителни 
хора, които ще ви помогнат и ще ви под-
крепят в бъдеще. 

СМЯНА НА РАБОТАТА И УСПЕШ-

НИ БИЗНЕС ДЕЛА Много от вас ще 
решат да сменят работата си и ще за-
почнат решително търсене на нова след 

7-и. Най-ненадейно може да намерите под-
ходяща и добре платена работа на 8-и, 
9-и, 17-и и 18-и. 
На 7-и вечерта успявате да проведете 
много важен разговор (особено онези Те-
лци, които се занимават с частен бизнес) 
и да сключите важна сделка. Някой, кой-
то се появява в живота ви на 7-и вечер-
та или на 8-и и 9-и, ще ви помогне да си 
стъпите на краката и ще ви покровител-
ства в бъдеще. Целият период от 6-и до 
26-и е изключително благоприятен за пъ-
туване, уреждане на документи, подписва-
не на договори. 

ЗДРАВЕ В здравословно отношение 
сте уязвими до 21-ви. Пазете се от 

простуди. И най-малката негативна емо-
ция е в състояние да ви разболее; точно 
това трябва да ви мотивира да стоите 
далеч от чуждия негативизъм. 

РЕАЛИЗИРАТЕ ИДЕИТЕ СИ ЕДНА 

ПО ЕДНА След 21-ви вече плувате в 
свои води. Слънцето преминава в Козирог 
и ви помага да успявате и да реализирате 
идеите си. Отпада ви поне едно притес-
нение. 

ЛЮБОВЕН АПОГЕЙ настъпва за Те-
лците след 25-и вечерта. Оправяте 

отношенията си с интимния партньор, 
които напоследък бяхте поразвалили. Мо-
жете да разчитате на любимия човек и 
на приятелите си, което силно ви моти-
вира в работата и в учението. 

МНОГО ВАЖНИ ДНИ ЗА БЪДЕЩЕ-

ТО ВИ са 26-и и 27-и, нищо че са по-
чивни, както и 28-и. Вложете цялото си 
старание и упорство, за да напреднете. 
Очаквайте подаръци от съдбата! През по-
следните дни от годината до 31-ви вклю-
чително се постарайте да приключите 
всички стари дела, за да започнете на чис-
то новата година. 

Не тръгвайте 
да решавате 
чужди проблеми
Опитайте се да реагирате максимал-

но неутрално, когато някой започне да ви 

споделя важните си тайни и да се опит-

ва да ви направи съучастник в неприятни 

събития (особено ако става дума за теж-

ка болест, загуба на близки хора и дру-

ги такива страдания). Това не е ваш про-

блем! Не го преживявайте повече от необ-

ходимото. Особено на 12-и, 13-и и 14-и (до 

обяд). Ако пък разпространите тази ин-

формация, има риск да въвлечете себе си 

и семейството си в подобни фатални си-

туации. Мислете си за добрия и успешен 

период, който ви очаква след 21-ви, когато 

ще можете да разгърнете способности-

те и потенциала си. Дотогава направете 

всичко възможно да подготвите успешно 

този период.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ       

На 12-и, 13-и и 14-и не тръгвайте да ре-

шавате чужди проблеми. Това може да ви 

донесе неприятности.

27-и, 28-и и 29-и са много решителни дни 

за вашето бъдеще. Съдбата ви прави по-

даръци!

От 26-и до 31-ви се налага да довърши-

те стари ангажименти. Не го отлагайте.

На 2-ри докажете, че умеете да правите 

пари от неща, които на другите се стру-

ват невероятни. 

На 6-и и 7-и не ви съветвам да си прис-

воявате чужда собственост (мъж, жена, 

пари, пост), защото ще имате неприят-

ности.

ЧЕСТИТА НАГРАДА!

INDESIT COMPANY ОТНОВО ОТЛИЧЕНА
Компанията получи приз за устойчиво развитие в категорията “Енергий-
на ефективност”
Тази престижна награда се връчва от Фондация за устойчиво развитие под 
патронажа на президента на Италианската република на компании, по-
стигнали отлични резултати в иновациите и развитието си. Призът бе 
връчен на 29 октомври 2009 г. в град Римини на Indesit Company за нейните 
нови уреди с ниско ниво на консумация на електроенергия и висока енергий-
на ефективност (перални и съдомиялни), които също така дават възмож-
ност за редуциране на водното потребление, както и за иновациите, кои-
то компанията въведе в производствения процес, например специални ин-
декси за измерване на възможността за рециклиране на уредите. 
Потенциалът за продажба на уреди с висок коефициент на енергийна ефек-
тивност е много голям и поради тази причина характеристиките на но-
вите модели предоставят различни възможности за опазване на околната 
среда – намаляване на парниковите емисии заради по-ниските нива на по-

требление на електричество, добито от изкопаеми горива. Indesit Company 
представи разнообразни продуктови иновации с оглед намаляване потреб-
лението на енергия, най-новите от които включват екопрограми за перал-
ни машини, които използват вода със стайна температура, решения за оп-
тимизация на използването на вода и електроенергия на базата на количе-
ството пране, ново поколение мотори и сензори за определяне чистота-
та на водата и намаляване консумацията на вода и 
електроенергия при съдомиялните машини. 
„Ние в Indesit Company винаги сме инвестирали в зе-
лената икономика чрез разработване на продукти, 
които са модерни в технологично отношение, но 
същевременно са лесни за използване, „чисти”, го-
дни за рециклиране и с много ниско вредно влияние 
върху околната среда, дори в производствена фаза” 
– заяви г-н Енрико Кола, директор по качеството и 
околната среда в Indesit Company. 

перална машина Hotpoint-Ariston 
Aqualtis; хладилник Quadrio и фурна 

Openspace; перална машина Moon
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НАПРЕГНАТИ ЛИЧНИ ОТНОШЕ-

НИЯ Не стига това, но и общуване-
то с колегите ви ще е трудно. В един мо-
мент можете да се почувствате предаде-
ни и неразбрани. Все по-често ще се усе-
щате зависими от другите и това много 
ще спъва ежедневната ви работа. Семей-
ният ви живот ще ви се стори досадно 
задължение, а несемейните да очакват на-
прежение и конфликти с любимите хора. 
Дано да нямате наложителни съдебни дела, 
защото приключването им ще ви отнеме 
много време и сили. Колкото и напрежение 
и неприятности да имате, внимавайте да 
не загубите авторитета си, влизайки в 
открити словесни схватки и откривайки 
слабите си страни пред околните. От 1-ви 
до 21-ви сякаш всичко ще върви „наопаки“, 
защото Слънцето се намира в опозицион-
ния на вашия знак – този на Стрелеца. За-
това се чувствате неразбрани, имуните-
тът ви е слаб, възможно е да загубите 
ценни приятели и поддръжници. Постарай-
те да минете през този период с мини-
мални загуби, като не провокирате сами 
неприятни и напрегнати ситуации. 

КИПИТЕ ОТ ЕНЕРГИЯ И ЕНТУСИА-

ЗЪМ на 1-ви и 2-ри. Бъдете разумни, 
особено на 2-ри, когато е пълнолунието и 
е възможно доста да се изнервите. Няма 
да успеете да свършите цялата работа, 
нито да угодите на началници и близки, 
затова дайте малко „назад“ и се погриже-
те за здравето си. Нервното напрежение 
ще ви дойде в повече, но не ви съветвам 
да злоупотребявате с успокоителни лекар-
ства, защото има опасност от предозира-
не. Спокойни дни за работа са 10-и и 11-и, 
когато успявате да не обръщате внимание 
на напрегнатата обстановка. 

СКАНДАЛИ От 1-ви до 5-и включи-
телно рискът от скандали е най-го-

лям. Периодът е неблагоприятен за пре-
местване на нова работа, подписване на 
документи и важни делови разговори. 
В дните около новолуние в Стрелец (от 14-и 
до 16-и) се пазете да не бъдете въвлечени 

в публичен скандал, което ще урони авто-
ритета ви. Възможно е да ви обвинят в 
некомпетентност. Най-неприятни ще бъ-
дат сплетните около вас, които трябва 
да потушите още от самото начало, пре-
ди да са ескалирали. Хора, които до този 
момент сте смятали за предани и надежд-
ни, най-изненадващо ще ви се противопос-
тавят открито и ще ви нападат с от-
ровни критики.  

ВНИМАВАЙТЕ С НОВИТЕ ЗАПОЗ-

НАНСТВА от 2-ри до 25-и. В началото 
те могат да ви се сторят много интерес-
ни и перспективни, но след време има риск 
да се превърнат в пълна катастрофа и да 
ви въвлекат в криза. Това важи не само за 
личните, но и за деловите ви отношения. 

ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕНСАЦИИ 

След 19-и неприятностите постепен-
но ви напускат. Настроени сте вече по-
дружелюбно и на 20-и и 21-ви успявате да 
компенсирате много от емоционалните си 
загуби от предходните дни. 

В ДОБРА КОНДИЦИЯ СТЕ на 29-и и 
30-и. Ще имате интересни срещи и 

предложения, които ще се отразят благо-
приятно на материалното ви състояние. 
Постарайте се да свършите всички дело-
ви задачи до 26-и, защото след това (до 16 
януари) все „назад“ ще ви върви и сякаш 
ще буксувате на едно място. Обърнете 
най-голямо внимание на документацията и 
на поизостаналата през последните 3 ме-
сеца работа. От 26 декември до 16 януари 
ще гледате по-педантично на работата 
си, ще изпипвате детайлите. Някои про-
екти, теми и казуси, които до този мо-
мент сте считали за приключени, ще се 
върнат за „доработване“. Не протести-
райте, а действайте максимално бързо и 
експедитивно, преди да се натрупат още 
ангажименти. 

ГРАНДИОЗНО ШОУ ОРГАНИЗИРА INTERCOIFFURE MONDIAL
Трима български фризьори бяха наградени на специалната церемония 
„Нощта на звездите“ на Intercoiffure Mondial 

Марин Хубенов–Мърфи от София бе отличен с приза „Личност на годината“ 
за регион Източна Европа, а Катя Трайкова от Пловдив и Петьо Велев от 
София – с рицарско звание за изключителен принос към фризьорското изку-
ство. Близо 1000 души от 54 страни, членки на световната фризьорска орга-
низация, се събраха в голямата зала на Центъра за нови технологии в модер-
ния парижки квартал „Дефанс“, която специално за повода бе превърната 
в изискан ресторант със сцена на 5 нива. Точно на тази сцена бяха връчени 
отличията, а по-късно вечерта бяха показани и тенденциите за прически-
те на сезона според Intercoiffure Mondial. Грандиозното шоу с певци на живо, 
множество тъмнокожи мъже танцьори и зашеметяващо високи и красиви 
манекенки представи в няколко подтеми идеята за градския начин и стил 
на живот.

На другия ден в съща-
та зала се проведоха 
дефилетата на секци-
ите на „Интеркоафюр 
мондиал“ от няколко 
държави, членки на ор-
ганизацията: Франция, 
Бразилия, САЩ и Гер-
мания. Програмата бе 
открита с грандиоз-
но шоу в испански стил, 
дело на младите фризьори от фондация „Гийом“, в което се включиха и две 
български имена – Валентин Вичев от Бургас и Цветелин Цветанов от Со-
фия. Представянето на „Интеркоафюр Франция“ заплени всички присъст-
ващи в залата със своята пищност, динамика и майсторски изпълнени на 
сцената прически. 

Проблеми 
с любимия човек
Любовта и романтиката сякаш са ви изо-

ставили тотално през декември и все по-

вече ще ви се виждат като недостъпен 

лукс, особено през периода от 2-ри до 25-

и, когато интимният ви партньор ще из-

исква прекалено много неща от вас и дори 

ще ви заповядва. Много трябва да внима-

вате през посочения период, защото от-

ношенията ви могат драстично да се вло-

шат, особено ако си позволите да реа-

гирате необмислено на провокациите на 

отсрещната страна и да кажете напра-

во онова, което мислите (а покрай него и 

онова, което не мислите, разбира се). Кри-

тични дни за личните ви отношения са 

7-и вечерта, 8-и, 9-и, както и 14-и, 15-и и 

16-и, когато са вероятни и много големи 

скандали с ненавременни раздели. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ       

7-и вечерта, 8-и, 9-и, както и 14-и, 15-и 
и 16-и са трудни дни за личните ви отно-

шения.

1, 2, 10, 11, 19, 20, 21, 29 и 30 декември 

са добрите ви дни. 

От 1-ви до 5-и включително нервите ви 

много ще се опънат. Рискът от разразя-

ване на скандали е голям. Не сменяйте ра-

ботата си точно сега и не подписвайте 

важни договори! Предупредени сте!

На 31-ви научавате за нови възмож-

ности за печалба. 

На 20-и ви очаква голямо любовно разо-

чарование.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

От ляво на дясно: Валентин Вичев (Бургас), Петьо Велев 
(София), стилист Капанов, Катя Трайкова (Пловдив), 

Марин Хубенов–Мърфи и Цветелин Цветанов (София)
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 ТРУДЕН МЕСЕЦ От вас ще се изис-
ква да балансирате между работа, на-

лежащи семейни задачи и проблеми в лич-
ния живот. Но пък ще имате силна амби-
ция и воля да издържите на това напрег-
нато темпо. В крайна сметка ще се спра-
вите с всичко, само дето почти няма да 
имате време да се насладите на празници-
те. Освен в случай че решите да демонс-

трирате пълна незаинтересуваност към 
трудностите. Определено не ви препоръч-
вам нехайно поведение, защото така ще 
дадете възможност на други да се разпо-
реждат с живота ви, а това може да се 
окаже фатално за вашата деликатна и 
чувствителна природа. Декември ще изис-
ква от вас да проявите чувството си за 
дълг – най-вече към колегите си и към ра-
ботата си. До 5-и е възможно да получи-
те повишение или поне признания за ста-
ранията си на работното място и за до-
брите отношения с колегите ви.

ПОЛУЧАВАТЕ ОДОБРЕНИЕ И ПО-

ВИШЕНИЕ 4-ти и 5-и ще са едни от 
най-хубавите ви дни през месеца. Възмож-
но е да получите повишение (или в пост, 
или на заплатата). 

ЛЮБОВЕН РОМАН НА РАБОТНОТО 

МЯСТО е много вероятно да започ-
нат някои Раци. До 25-и успявате да го 
запазите в тайна и да се насладите само 
на положителните страни на тази връзка, 
но след тази дата бъдете много внима-
телни. Възможни са големи неприятности. 
Може да се стигне до пълното ви дискре-
дитиране пред колегите. Ще си навлечете 
ревността на близък човек и завистта на 
останалите. 

НАПРАВЕТЕ СЕ НА НЕВИДИМИ От 
25-и до 31-ви ви съветвам да се само-

изолирате. Вземете всички предохранител-
ни мерки да не започнат да ви ревнуват, 
да се съмняват във вас и да ви припишат 
грехове, които не сте си и помисляли да 
сторите. Става дума за любовната сфе-
ра, разбира се. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ В ОБЩУВАНЕТО 
След 5-и Меркурий навлиза в нехармо-

ничния ви знак Козирог и общуването ви 
с околните става трудно, пълно с недора-
зумения. На 7-и бъдете много внимателни, 

когато общувате с административни слу-
жители, властимащи и авторитети. Не си 
позволявайте да закъснеете или пък да за-
бравите да предадете на някого важна ин-
формация. 8-и също е труден ден за общу-
ване с администрацията. Съветвам ви и 
на 7-и, и на 8-и да не предприемате важни 
житейски и служебни маневри. Очаквайте 
непредвидени спънки. Ако заемате по-висок 
пост в работата, пазете се от сплетни 
и интриги. На 10-и и 11-и внимавайте как 
разговаряте с колегите и клиентите. Мно-
го сте изнервени и има опасност да избух-
нете неправомерно. За да сте спокойни, 
свършете си работата сами.

УЕДИНЕТЕ СЕ на 12-и и 13-и. Почине-
те си и преценете в каква посока да 

тръгнете от понеделник. 
МАГИЧЕН ДЕН за всички Раци е 16-и 
(новолуние). Има вероятност да започ-

нете успешно дейност, която ще ви доне-
се допълнителни доходи. На 17-и и 18-и ще 
усетите напрежение в личните отношения. 
Бъдете нащрек, защото сте уязвими.

НАВЛИЗАТЕ В НАПРЕГНАТ ПЕРИ-

ОД след 21-ви. Засегнати са най-вече 
отношенията ви с интимния партньор и 
бизнес партньорите. Дори и по празници-
те ще се наложи да работите, за да из-
карате пари. Все пак 22-ри, 23-ти и 24-ти 
(до обяд) обещават да са добри дни за от-
ношенията ви с околните. Но от вечерта 
на 24-ти, а също така на 25-и и 26-и очак-
вайте скандали и сблъсъци на интереси. 

УЯЗВИМИ СТЕ В ЛЮБОВТА след 25-
и. Назряват важни въпроси, които ще 

чакат решението си. И решенията най-ес-
тествено ще дойдат на 31-ви, когато има 
лунно затъмнение в Рак. Окончателно се 
разделяте с някои свои илюзии. Всичко, 
което ще се случи тогава, ще е за ваше 
добро.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

Свършете си всичко!
От 1-ви до 5-и се постарайте да си свър-

шите почти всичко, което засяга започва-

нето на нови инициативи, свързани с пъ-

туване, преместване, подписване на ва-

жни договори и провеждане на важни сдел-

ки. През този период разговорите и съби-

рането на информация ще минават мно-

го по-приятелски и леко, отколкото след 

5-и и особено след 26-и, когато ще има-

те чувството, че целият свят се опитва 

да спре новите ви инициативи. От 1-ви до 

3-ти е добре да проведете най-важните 

си служебни разговори и срещи, да напише-

те писмата до важните си клиенти и да 

направите реклама на дейността и уме-

нията си. Още вечерта на 3-ти ще почув-

ствате нечия благосклонност и симпатия.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ    

От 1-ви до 5-и се радвате на подем в 

работата. Получавате шанс да започнете 

любовен роман в службата.

На 10-и и 11-и внимавайте как се държи-

те с колеги и клиенти. 

На 31-ви късате със стари и безперс-

пективни интимни партньори.

4-ти и 5-и са едни от най-хубавите ви 

дни през декември. Има голяма вероят-

ност да ви повишат в длъжност.

16-и е магичен ден за Раците. Започва-

те нещо, което в бъдеще ще ви носи мно-

го печалби (и материални, и емоционални).

„Методът ДЮКАН“

От 2001 г. насам повече от един милион читатели на „Как да отслаб-
нем завинаги“ са възприели метода Дюкан и са отслабнали трайно. С 
убеждението, че най-после са намерили решение на проблема си с те-
глото, много от тях са се почувствали призвани да разпространяват 
онова, което впоследствие журналистите нарекоха „феномена Дюкан“. 
Това е методът, който се налага като стандарт в борбата срещу 
свръхтеглото и заради чието международно разпространение негови-
ят създател е смятан за най-четения във Франция и в света френски 
нутриционист. 
Търсете новото цветно, илюстрирано луксозно издание, обогатено с 
60 непубликувани досега рецепти!
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 ИНТЕНЗИВЕН И ЕМОЦИОНАЛЕН 

МЕСЕЦ Увличате всички с оригинал-
ните си идеи, заразявате ги с ентусиазма 
си. Още на 16-и вечерта навлизате в дъл-
госрочен период на активност, който ще 
приключи чак на 8 юни. През цялото това 
време планетата на действието, волята, 
конкуренцията и личната инициатива 
Марс се намира в Лъв и оттам ви импул-
сира за действие. Наличието на Марс във 
вашия знак ви прави и по-сексуални, осо-
бено мъжете. Много е важно да се научи-
те правилно да управлявате тази марсова 
енергия, защото тя може да бъде както 
полезна и съграждаща, така и много раз-
рушителна и конфликтна. Факт е, че ди-
намиката на ежедневието ви много ще се 
промени, постоянно ще бъдете в движе-
ние и хората постоянно ще искат нещо 
от вас. 

НОВА ЛЮБОВ, която обещава да се 
развива добре в бъдеще, да очакват 

необвързаните Лъвове. Много е вероятно 
вашият човек да се появи от чужбина. 
Това е нов етап за романтичните ви от-
ношения. Вълшебни любовни моменти ще 
преживеете на новолуние в Стрелец на 16-и, 
когато е възможно и някой да ви направи 

предложение за брак. Очаквайте и скъп 
подарък. Обвързаните Лъвове пък получа-
ват шанс да съживят връзката си, да 
променят в положителна посока отноше-
нието към партньора си.

ЕДИН ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ ДНИ 

през декември е 5-и вечерта, когато 
съдбата ви среща уж случайно с влияте-
лен и добронамерен човек, който ще под-
крепи плановете ви. 

НЕ СИ ГУБЕТЕ ВРЕМЕТО на 6-и и 7-и 
– не стойте безучастни, а общувай-

те. Търсете контакти дори в интернет. 
Постарайте се да отидете там, където 
досега никога не сте ходили – целта е да 
разширите максимално кръга си на влия-
ние, за да помогнете на късмета да ви на-
мери. Рекламирайте се. Дните са чудесни 
за организиране на партита, изложби, пре-
зентации, както и за провеждане на кон-
курси и на важни срещи. 

ОЩЕ КЪСМЕТЛИЙСКИ ДНИ След-
ващите ви успешни дни са 14-и, 15-и 

и 16-и, когато смело можете да тръгнете 
в нова посока (особено на 16-и, когато е но-
волунието в Стрелец). На пълнолуние има 
голям шанс да ви се отвори и път в чуж-
бина. Не отлагайте това пътуване, особе-
но ако е с вързано с обучение или биз-
нес! 

ДНИТЕ, В КОИТО СТЕ УЯЗВИМИ и 
в които ще се налага да овладявате 

както своята, така и чуждата нервност, 
са 12-и, 13-и, 14-и (до обяд), 19-и, 20-и и 21-
ви.

ЕУФОРИЯТА ЛЕКО СПАДА след 21-
ви и макар че празниците наближа-

ват, ще ви се наложи да поработите. На 
едно парти (на 24-ти, 25-и или 26-и) в на-
пълно неформална среда може само с един 
разговор да си издействате повишение или 
по-висока заплата. 

БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ С ИН-

ТИМНИЯ ПАРТНЬОР след 25-и, кога-
то вече нямате подкрепата на Венера. 
Пазете се от необмислени постъпки на 
26-и, 27-и и 28-и. С нетърпение очаквайте 
31-ви, когато лунното затъмнение в Рак 
успешно ще ви освободи от някои ваши 
страхове и съмнения. За силните и досто-
лепни Лъвове това са недопустими състо-
яния на слабост. 

Уроци от Марс 
и от Венера
Марс ще ви научи да отвоювате позици-

ите си, да сте смели и нападателни, но и 

да отстъпвате и да успокоявате нерви-

те си, когато се налага. Точно такъв е за-

мисълът на съдбата за вас през периода, 

когато Марс на 20 декември се обръща в 

ретроградна посока (така ще бъде до 10 

март, когато отново тръгва в директна 

посока). От 20 декември до 10 март ще 

трябва да се научите да овладявате аг-

ресивността си, да действате, без мно-

го да се афиширате, и да смекчите власт-

ния си тон спрямо околните. Това е пери-

од на сериозни уроци за вас, когато ще се 

научите да не обръщате внимание на чуж-

дата агресия спрямо вас. Ще се научи-

те и да трансформирате в положителна 

енергия и вашето собствено негодувание 

и раздразнителност. И така към Лъвска-

та марсова енергия, която ви прави дина-

мични и действени, на 2-ри се присъединя-

ва и Венера в Стрелец, която пък ви прави 

влюбени, щастливи и омагьосващи. Събуж-

да се вашият творчески потенциал, ид-

ват ви оригинални идеи, задвижвате инте-

ресни проекти с приятели. Настъпва зла-

тен период за всички Лъвове, които се за-

нимават с изкуство, бижутерство или пък 

с възпитаване, обучение и отглеждане на 

деца. Чувствате се в свои води до 21-ви. 

Най-активни и продуктивни ще бъдете от 

2-ри до 20-и.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 2-ри до 20-и сте в активен творче-

ски период. Много продуктивни сте! 

На 16-и очаквайте подаръци и призна-

ние в любов! 

На 12-и, 13-и, 14-и (до обяд), 19-и, 20-и 
и 21-ви не си изпускайте нервите. Това 

е урокът, който трябва да научите от 

Марс.

На 5-и вечерта, когато е един от най-

силните ви дни през месеца, съдбата ви 

среща с влиятелен човек, който много ще 

ви помогне.

ШЕСТИЦА ЗА КРЕАТИВНОСТ

СТИЛ И В МУЗИКАТА, И В ДИЗАЙНА
В края на октомври в Интер експоцентър – София, се проведе международ-
ната специализирана изложба за дизайн и принт Expo Print & Imaging. 
Сред участниците бяха водещи фирми в бранша, сред които и специали-
зираното списание за реклама Sign Cafe. Един от най-интересните щандо-
ве бе на компанията EYES. Нестандартната концепция BarStand превърна 
представянето на продуктите и услугите в забавно събитие за посетите-
лите. Строгото корпоративно излъчване бе разчупено от дигитален роял, 
на който специалният гост – диригентът Димитър Караминков – импро-
визираше от теми на Гершуин до пиеси на Ал Жиро и Чик Къриа. Презенти-
рането на компанията бе под мотото Selected Design & Stylish Music („Стилен 
дизайн и стилна музика“). Сред гостите бяха представители на медиите, ре-
кламодатели, рекламисти и приятели, както и модната икона Mrs. Martini 
Bianco от Италия и делегацията Red Label от Шотландия. Надяваме се все 
по-често креативни компании в рекламата да имат смелостта да реали-
зират и да предлагат на публиката такива нестандартни идеи.

Бела, брой 12 (142), 2009114

лъ в  (24.07 – 23.08)



info

ПРИКЛЮЧВАТЕ СЕРИОЗЕН ЖИ-

ТЕЙСКИ ЦИКЪЛ За повечето Деви 
2009 г. бе трудна, но и пълна с положи-
телни промени и натрупан нов опит. Този 
месец приключва сериозен цикъл от живо-
та ви. Сега е необходимо да затвърдите 
постигнатото! Съветвам ви да насочите 
погледа си навътре в душата си. За цел-
та потърсете усамотение. Нуждаете се 
от презареждане на батериите. Важно е 
да го направите, за да прекрачите в след-
ващия си силен период, който ви очаква 
след 21 декември. 

БЕЗРЕЗЕРВНА ПОМОЩ ОТ ЧЛЕНО-

ВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО Периодът 
от 1-ви до 21-ви е благодатен за срещи и 
разговори с роднините. Ще се почувства-
те по-сигурно и по-уютно след тях. Оч-
аквайте сериозна емоционална и материал-
на поддръжка от членовете на вашето се-
мейство – най-вече от родителите или 
от близките ви жени. Моментът е благо-
приятен също и за преподреждане и благо-
устрояване на дома ви. При подреждането 
непременно изхвърлете старите ненужни 
вещи, особено ако ви носят неприятни 
спомени. Това е част от голямата лично-

стна промяна, която ви предстои. Вие 
много израснахте и се развихте през по-
следните две години и половина, промени-
хте начина си на мислене и на възприема-
не на света. Позволете си сега да проме-
ните и околната действителност, така 
че тя да хармонира на същността ви. 

ВЪРВИ ВИ МНОГО на 1-ви (до късния 
следобед), когато успявате да свър-

шите доста полезна работа и да зарабо-
тите добри пари или поне да създадете 
условия за получаването им в бъдеще. Но 
вечерта ви очакват напрежение и сумато-
ха, които владеят и следващия ден, кога-
то е пълнолуние. На 2-ри ще проведете 
куп „празни“ разговори и срещи, които ще 
ви изтощят до безкрайност. Като за ка-
пак ви изненадват неприятно недоразуме-
ния и притеснения в любовта. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА От 2-ри 
до 25-и Венера се намира в нехармо-

ничния ви знак Стрелец и ви създава не-
приятности в интимния живот. Много 
внимавайте с поддържането на паралелни 
връзки, флиртовете и изневерите, защото 
прекалената ви фриволност може да дове-
де до криза в отношенията с постоянния 
ви партньор. Проблеми ще има и заради 
това, че самите вие няма да знаете как-
во точно искате в любовта. Това ще ви 
прави постоянно недоволни и ще ви при-
нуждава да правите излишни анализи. Овла-
дявате положението на 7-и вечерта. 

ХУБАВИ ДНИ за всички Деви са 8-и 
и 9-и. Постарайте се точно тогава да 

задвижите важни административни дела. 
Погрижете се за себе си и за ближните. 
Дните са подходящи за прецизна работа. 
Контактите ви ще са успешни, отношени-
ята ви с колеги и роднини – на ниво.

НЕУСПЕШНИ ДНИ за вас са 14-и 
(от обяд), 15-и и 16-и. Не се претовар-

вайте нито с работа, нито с емоции. За 
предпочитане е да се оттеглите за малко 
от активния делничен живот. Имунната 
ви защита е слаба, податливи сте на про-
студни заболявания. 

НЕ СЕ КАРАЙТЕ С РОДИТЕЛИТЕ на 
16-и. Не влизайте също в конфликти 

с роднините и близките си, защото няма 
да имате реална преценка за нещата и е 
възможно да кажете нещо, за което ще 
съжалявате. 

ВАШЕТО ВРЕМЕ НАСТЪПВА след 21-
ви с навлизането на Слънцето в знака 

на Козирог. Пред вас се отварят отлични 
възможности за намиране на нова работа, за 
предприемане на подходящи съдружия и въоб-
ще за положителни промени в досегашния ви 
начин на живот. По празниците ще имате 
възможността да обмислите предложенията 
и промените. Засега останете само на фаза 
идеен план, не предприемайте никакви дейст-
вия, особено след 26-и до края на месеца.

Имотни и наследствени 
въпроси
Периодът от 1-ви до 21-ви е подходящ да 

се погрижите за наследствените имоти и 

селскостопанските земи. Задвижете ва-

жни въпроси, свързани с тях (като покуп-

ко-продажби или даване под аренда напри-

мер). Купуването на недвижим имот през 

декември ще бъде добра инвестиция за 

бъдещето ви. Планетата Меркурий, коя-

то отговаря точно за покупко-продажби-

те и преговорите, сега благосклонно ще 

ви съдейства в подобни начинания. На 5-и 

вечерта Меркурий се премества в хармо-

ничния ви знак Козирог и до 26-и ще имате 

неговата подкрепа в търговията, прегово-

рите, важните пътувания, премествания-

та и обмяната на информация. Меркурий е 

вашата лична управляваща планета и ви-

наги когато е добре аспектирана спря-

мо вашия зодиакален знак, вие успявате да 

покажете най-доброто от себе си.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 5-и до 26-и моментът е подходящ за 

търговия, контакти и пътувания. Стига-

те много бързо и лесно до информацията, 

която ви е необходима.

От 2-ри до 25-и очаквайте проблеми в 

любовта.

След 26-и не предприемайте никакви 

действия за реализиране на нови неща. 

По-добре е да анализирате и да довърши-

те всичко старо до края на декември.

8-и и 9-и са хубави дни за всички Деви. 

Контактите ви ще са успешни, а общува-

нето – плодотворно. 

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“

„ЗА КРАЛЕ И КРАЛИЦИ“

Какъв е смисълът на кралската институция? 
Какво правят по цял ден кралете и кралици-
те? И как ли би се чувствал човек, ако е един 
от тях?
Отдавна е отминало времето, когато крале-
те са твърдели, че управляват по силата на бо-
жествено право. Но те все още съществуват 
– защо?
Интелектуалните аргументи в полза на пре-
махването на монархията звучат убедител-
но и все пак кралските сватби, юбилеи и по-
гребения са в състояние да накарат стотици 
хиляди хора да излязат на улиците – с какво 
тези привилегировани личности владеят все 

още човешкото въображение?
В това извънредно забавно и същевремен-
но интелигентно проучване Джеръми Пакс-
ман анализира с присъщото си чувство за ху-
мор всички аспекти на монархията. От екзе-
куцията на Чарлс I, през кралица Виктория 
до Елизабет II, Паксман коментира претър-
пените от хората и институцията проме-
ни. Смутен до смърт по време на прием, па-
рализиран от притеснение при срещата си с 
кралицата или на интимен обяд с покойната 
лейди Даяна, Паксман остава верен на себе 
си, поднасяйки ни смесица от история, ре-
портажи и проникновени анализи.

Търсете на книжния пазар 
от издателство „ЕДНОРОГ“
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В ПОСТОЯННО ДВИЖЕНИЕ СТЕ 
В началото на декември наблегнете 

на обучението и създаването на нови 
контакти. Периодът от 1-ви до 21-ви се 
очертава като много динамичен. Ще се 
стремите към разнообразие в общуване-
то и към запознанства с нови хора. Сега 
е време да предприемете действия, свър-
зани с повишаване на квалификацията си. 
Ако ви се отвори възможност да се за-
пишете на курс или семинар, веднага се 
възползвайте. Темата за смяна на рабо-
тата или на жилището ще стане много 
актуална за някои Везни. Ще имате го-
лям късмет, ако успеете да направите 
едно от двете до 5-и, защото след това 
Меркурий минава в нехармоничния ви 
знак Козирог и тези промени ще изис-
кват двойно повече усилия от ваша 
страна. 

НЕ ОТЛАГАЙТЕ ВАЖНА РАБОТА за 
след 26-и, защото тогава периодът 

ще бъде по-подходящ за завършване на 
нещо старо и за анализ и „поправка“ на 
нещо вече започнато. 

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИЩО НОВО 

И НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ВАЖНИ ДО-

ГОВОРИ от 26-и до 31-ви. Ако ви пред-
стои пътуване по празниците, пазете ба-
гажа, парите и билетите си много внима-
телно. Има опасност да загубите нещо 
от разсеяност. Отидете по-рано на лети-
щето (гарата или автогарата), защото са 
възможни забавяния. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ ПЕРИОД ПРЕЗ 

МЕСЕЦА Е от 1-ви до 5-и. Каквото 
започнете на 2-ри, ще ви се донесе след 
време двойна печалба. Пред вас се откри-
ват нови хоризонти, общуването с добри 
хора е в изобилие... Непременно „уловете“ 
мига. Следващите ви успешни и плодот-
ворни дни са 10-и, 11-и, 20-и и 21-ви. В до-
бра форма сте предимно за работа.

НАПРЕЖЕНИЕ очаквайте след 21-
ви, когато Слънцето навлезе в знака 

на Козирог. Тогава ще трябва да полагате 
повече усилия, за да свършите каквото и 
да било.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
От 21-ви до 31-ви ще усетите колко 

много неща в живота ви са променени. 
Непременно се погрижете за здравето си. 
След 21-ви тонусът ви е почти нулев, ве-
роятни са проблеми със зъбите, костната 
система, кръвоносните съдове и пикочно-
половата система. Пазете се от настин-
ки! Консумирайте топла течна храна и 
пийте витамини на таблети.

ОСЪЗНАВАТЕ ПРОМЕНИТЕ Едва 
след 21-ви ще осъзнаете, че наистина 

в живота ви се случват промени, засяга-
щи предимно дома, имотите ви и отно-
шенията ви с родители и роднини. Няма 
как, ще минете и през криза, докато от-
криете как правилно да подхождате към 
променените ситуации. Най-конфликтни и 
проблемни ще са дните 24-ти, 25-и и 26-и 

(нищо че са празнични!).
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ГОДИ-

НАТА – 31-ви, попадате под въздейст-
вието на лунното затъмнение в Рак. За ня-
кои Везни това ще бъде ден на катарзис, 
на приключване с важен етап в кариерата. 
По-вероятно е промяната да е свързана с 
промяна на поведението ви, начина ви на 
мислене и подхода ви към работата. Но е 
напълно възможно и изцяло да смените до-
сегашната си работа и да направите сери-
озен завой в кариерата си. Възможно е 
дори да се насочите към коренно различна 
професия от настоящата ви. 
Най-важното е да запазите спокойствие 
и да не избързвате с вземането на ре-
шения. В седмицата, в която е лунно-
то затъмнение (от 28 декември 2009 г. до 
3 януари 2010 г.), ви съветвам да се па-
зите от взимане на важни решения. Ще 
бъдете под голямо емоционално напреже-
ние и няма да можете да вземете пра-
вилното и адекватно решение. И не за-
бравяйте, че всички промени, които ви 
се случват сега, са наложителни. Старо-
то трябва да си отиде от живота ви, 
за да даде път на новото, на положител-
ните промени...

Проблеми в любовта
се задават след 25-и. Любимите ви хора 

ви поставят пред свършен факт, стават 

капризни и некотролируеми. Големи усилия 

ще трябва да полагате, за да не си изпус-

кате нервите. На 25-и вашата управлява-

ща планета Венера се премества в нехар-

моничния ви знак Козирог и действител-

ността започва да ви изглежда по-враж-

дебна и неприятна. На 29-и и 30-и успява-

те да си вземете малко почивка. Тогава 

ще ви върви много. Постарайте се да се 

стабилизирате емоционално, като се уса-

мотите.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 От 1-ви до 5-и сте много продуктивни. 

Резултатите от работата ви ще са по-

вече от задоволителни. Сега е моментът 

да смените работата си, ако имате та-

кива намерения!

 От 21-ви до 31-ви ви съветвам да се по-

грижите за здравето си. Пазете се, пий-

те профилактично витамини.

 На 31-ви приключвате успешно всички 

залежали задачи в работата. Ще се зами-

слите за нова работа, която да ви носи 

повече пари и по-висок социален статус.

 След 25-и очаквайте големи проблеми в 

любовта, провокирани не толкова от вас, 

колкото от интимните ви партньори.

ОТПОР НА МИКРОБИТЕ

НОВА СВЕЖЕСТ ЗА ДОМА ВИ

Микробите са били непознати на човечеството 
чак до XVII в., когато холандският естествоизпи-
тател Антони ван Льовенхук ги открил съвсем 
случайно. Благодарение на неговото откритие 
днес знаем, че не зли духове ни разболяват и че не 
е нужна магия, за да се предпазим от болести. 
Едни от най-опасните развъдници на бактерии и 
микроби са банята и тоалетната заради влажна-
та среда. Въпреки старателното почистване във 
вашия дом остават микроби, които се срещат 
дори и в кошничката на течното блокче, което 
поставяте под ръба на тоалетната чиния. Най-
много от коварните бактерии се намират точно 
под капака на тоалетната чиния, която се мок-

ри с вода. За да поддържате по-лесно това място 
чисто и свежо, можете вече да се възползвате от 
новия продукт „Тоалетно пате – свежи дискове”. 
Дискретните гел-дискове се поставят до ръба 
на тоалетната чиния без кошничка, която да за-
държа мръсотия и микроби. При подмяната им 
не е необходимо да докосвате гел-диска или тоа-
летната чиния с ръце! Просто използвайте ус-
тройството, за да поставите един гел-диск точ-
но там, където трябва. Дискът се отмива равно-
мерно с всяко пускане на водата, като действие-
то му продължава до 7 дни. Всяка опаковка съдър-
жа 6 гел-диска, които стигат за повече от 40 дни. 
Гел-дисковете се разтварят, без да оставят сле-
ди по тоалетната чиния. Тя остава чиста и све-
жа с малко усилия.
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ТЕМАТА ЗА ЗДРАВЕТО ДОБИВА АК-

ТУАЛНОСТ през последния месец от 
2009 г. Другата важна тема през декем-
ври ще е за парите. Вие не сте сребро-
любци, но се чувствате по-пълноценни и 
спокойни, когато имате пари. Не е тайна, 
че парите дават и усещане за власт. Под 
достойнството на един Скорпион е да 
бъде зависим от парите на някого други-
го! Добрата новина е, че ще успеете да 
заработите необходимите ви средства! 
Успявате да намерите допълнителна рабо-
та преди празниците (най-вероятно като 
консултант или помощник) и така увели-
чавате доходите си. Съветът ми е през 
периода от 1-ви до 21-ви да се натоварите 
с колкото може повече работа, да свър-
шите нещо градивно и полезно, за да се 
предпазите от спад на енергията! Стран-
но, но за разлика от другите зодиакални 
знаци, чиято енергия намалява при прето-
варване с работа, вие колкото повече ра-
ботите, толкова по-значими, реализирани, 
здрави и витални се чувствате. 

ПРИЯТНОСТИ В ДАТИ На 1-ви и 2-ри 
получавате шанс да започнете пече-

ливша съвместна работа със свои прияте-
ли и познати. На 2-ри (пълнолуние) очак-
вайте благоприятни предложения за рабо-
та. 3-ти вечерта, 4-ти и 5-и са чудесни 
дни за Скорпионите. Тогава е добре да 
отидете на лекар, на диетолог или да 
поспортувате. Направете нещо, което ще 
допринесе за вашето здраве и самочувст-
вие. Започнете диета, запишете се на 
танци, каланетика, аеробика или на най-
подходящото за вас занимание – йога.  На 
5-и вечерта, 6-и и 7-и стойте далеч от 
властни натури, защото ще ви извадят 
от равновесие с претенциите си и демон-
стрирането на самочувствие без покри-
тие. Но ако тези хора са ваши началници 

или съдружници, тогава непременно свър-
шете задачите, които ви възлагат, въпре-
ки че 6-и е почивен ден. Това високо ще 
се оцени от тях! Щастлив уикенд ви оч-
аква на 12-и и 13-и, когато Луната е в 
Скорпион и ви окуражава при взимането 
на всяко едно решение. Попадате на точ-
ното място в точния момент. 

ГОЛЕМИ РАЗОЧАРОВАНИЯ ОТ 

ПРИЯТЕЛИ (особено ако са от зодия 
Водолей) обаче ви очакват през следващия 
уикенд (на 19-и и 20-и). 

ПОВРАТЕН МОМЕНТ за вас е ново-
лунието в Стрелец на 16-и. Започната-

та днес работа ще ви носи добри доходи. 
Придобитите на този ден вещи ще ви но-
сят късмет. 

ОБЩУВАТЕ ПО-АКТИВНО След 21-
ви спонтанно взимате решение да 

разширите кръга на своите познати. За-
почвате да търсите контакти, отваряте 
се за повече общуване. 

СЪБИТИЯ ЗНАМЕНИЯ На 31-ви ще 
се случат много и разнообразни съби-

тия, които ще бъдат като знамения за 
настъпващата година. Само трябва да на-
блюдавате внимателно и да анализирате 
правилно. Всичко се подрежда, сякаш ня-
кой го режисира и най-важното – режиси-
ра го с грижа за вас. Това е много силен 
ден за Скорпионите. Лунното затъмнение 
в Рак (Ракът управлява чувствата и емо-
циите) ще ви помогне да се отървете с 
лекота от стари модели на поведение, ко-
ито вече не ви помагат, а само ви пре-
чат. Ще успеете да преодолеете стари 
емоционални болки и терзания. Емоционал-
но се освобождавате и  разкрепостявате, 
а това е най-прекрасният новогодишен по-
дарък за вас.

Влюбвате се 
в правилния човек
Интуитивно усещате, че ви е нужна про-

мяна и нови, по-качествени хора до вас. 

И както винаги, вашата интуиция няма 

да ви подведе – още на 22-ри и 23-ти има 

шанс да намерите подходящия човек. Той 

може да ви стане просто приятел или пък 

ако е от противоположния пол, да се влю-

бите силно в него! Но дори и да не се влю-

бите сега, то това със сигурност ще 

стане на 28-и, въпреки че денят ще е на-

прегнат. Вашият човек ще се появи на 

най-невероятното място, но и грам съм-

нение няма да има у вас, че той е правил-

ният. Тези нововъзникнали чувства така 

ще ускорят всички процеси около вас, че 

на 31-ви ще претърпите истинска тран-

сформация. Ако до този момент сте има-

ли някакви задръжки, спънки и обвързва-

ния от миналото, които по някакъв начин 

са ви държали в изолация и са подхранвали 

нерешителността ви в любовта, то сега 

след новогодишната нощ сякаш звезда ще 

ви озари и ще се разделите безболезнено 

със старото.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 На 16-и, ако има възможност, започне-

те нова работа! Купете си нещо ново. Ве-

щите, купени на тази дата, ще ви носят 

късмет!

 На 22-ри и 23-ти ще се запознаете с 

нови и много приятни хора.

 На 28-и на хоризонта на някои Скорпиони 

се появява нова любов.

 На 31-ви се освобождавате от стари 

и ограничаващи ви емоции. Моментът е 

знаменателен за вас.

 На 12-и и 13-и сякаш хипнотизирате 

околните и те ви следват и одобряват. 

Взимате правилните решения!

ЗА ОЩЕ ПО-СПОКОЕН СЪН

ГОЛЯМОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ALWAYS ULTRA NIGHT

Според Националната британска асоциация по из-
следване на съня 67% от жените страдат от нару-
шен сън, или т.нар. менструална инсомния (менстру-
ално безсъние). 
Досега беше нормално жените да си лягат притесне-
ни за това, че тяхната превръзка не може да се спра-
ви с по-обилната менструация, която се отделя нощ-
но време. Те измисляли различни тактики, за да на-
малят пропускането – приспособяване към поза „ков-
чег” при спане по гръб например; използване на памук 
и тоалетна хартия; превиване и използване едно-
временно на тампон и превръзка; тъмни хавлии вър-

ху леглото; тъмни чаршафи и бельо; настройване на 
будилник през нощта, за да се събудят и да сменят 
превръзката си, и прочие. Спането по време на цикъл 
може да е изтощително и неприятно като усещане. 
Как една превръзка може да ти помогне да спиш спо-
койно?! За жените, които използват нощната пре-
връзка Always Ultra Night, безпокойството по време на 
сън е една грижа по-малко. Край на безсънните нощи и 
будуването! Увеличената защита, която Always Ultra 
Night предоставя, ти позволява да се въртиш свобод-
но на всички страни през нощта без страх от про-
тичане! В зависимост от силата и количеството на 
менструацията нощната превръзка Always Ultra може 
да те предпази до 12 часа след нейното поставяне.
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ТОВА Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ Очаква ви 
много работа, но и голямо удовлетво-

рение. Най-хубавият период през месеца е 
от 1-ви до 21-ви. Постарайте се да го 
оползотворите максимално добре. 

СТАВАТЕ НЕУСТОИМО ЧАРОВНИ 
Духовният подем ще окаже благопри-

ятно влияние върху външния ви вид. На 
2-ри планетата на красотата, хармония-
та и изкуството Венера навлиза във ва-
шия знак и ви прави магнетични за окол-
ните. Чарът, който ще пръскате от 2-ри 
до 25-и, ще ви помага да бъдете по-убе-
дителни пред другите и да постигате ус-
пехи във всичко, с което се захванете. 
Умело използвайте това, когато разгова-
ряте с началници, клиенти, посредници 
(особено ако са от противоположния 
пол), за да въздействате при взимането 
на решения. Наличието на планетата на 
любовта във вашия знак ще оживи лю-
бовния и семейния ви живот. Разчитайте 
на нови запознанства. Някои флиртове 
ще са доста опасни обаче. Внимавайте, 
защото в еуфорията на чувствата и 
емоциите има риск да навлезете в забра-
нена чужда територия. Особено на 20-и, 
когато опасността от внезапни обрати 
в любовта е много голяма. 

ЧУДЕСНИ ДНИ ЗА ПРИЯТЕЛСКИТЕ 

И СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ са 
4-ти, 15-и и 17-и. Насрочете важните сре-
щи (дори те да са с делови характер) за 
тези дати. Ще бъдете толкова омайни и 
убедителни, че всички ваши искания и 
предложения ще бъдат приети. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ МОМЕНТ ПРЕЗ 

2009 г. е новолунието в Стрелец на 16-
и, когато можете спокойно да „заложите“ 
съвършено нови дейности в житейската 
си програма. На 14-и и 15-и ще се случат 
щастливи събития, които ще ви импулси-
рат да направите кардинална промяна със 
себе си и да тръгнете по нов път на раз-
витие точно на 16-и. Възползвайте се от 
този благоприятен момент, защото след-
ващото новолуние в Стрелец ще е чак 
след една година. 

ЗАПИШЕТЕ СИ НЯКЪДЕ ЕДНА ВА-

ЖНА ДАТА И НЕ Я ЗАБРАВЯЙТЕ! 
Това е 21 декември, когато Слънцето на-
влиза в Козирог и съдбата ви прави нео-
бичаен подарък. Получавате озарение – 
интуитивно прозрение, което ще проме-
ни живота ви към по-добро за дълго вре-
ме. През деня ще бъдете необичайно ак-
тивни. Срещате интересни хора, получа-
вате интересни предложения. Всичко ся-
каш ви става ясно... Дори и най-заплете-
ните ситуации започват да ви изглеждат 
лесно решими. Ако се занимавате с изку-
ство, ще ви хрумнат оригинални идеи и 
ще създадете гениални творби. На този 
ден вашата управляваща планета Юпи-
тер прави точен съвпад (много силен ас-
пект в астрологията) с Нептун. Тази 
звездна среща става горе-долу на всеки 
13 години. Тя винаги носи ново знание, 
желание и възможност за духовно разви-
тие, стремеж за овладяване на нови 
пространства (и в буквален, и в прено-
сен смисъл). Не забравяйте през целия 
период от 1-ви до 21-ви, но особено на 21-
ви, да подхождате с любов, разбиране и 
съпричастност към всичко, с което се 
занимавате. Само така ще се почувства-
те щастливи и свободни. 

ВРЕМЕ Е ЗА ПОЧИВКА След 22-ри е 
време да си отдъхнете от динамика-

та на събитията. Фокусирайте се върху 
конкретната си работа, от която ще мо-
жете да спечелите повече пари за празни-
ците. Но не се напрягайте много на 22-ри 
и 23-ти, защото тогава ще изпитате си-
лен недостиг на енергия. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В КОНФЛИКТИ на 
29-и и 30-и, особено с по-млади от вас 

колеги и приятели или пък със собствени-
те си деца. 

Съдбата иска 
да сте просветители
Натоварени сте от съдбата с отговорна 

просветителска мисия. Трябва да сподели-

те с другите своя житейски опит. А тези 

от вас, които наистина са преподаватели 

или възпитатели, сега ще се реализират 

отлично. Стрелците, които в момента се 

обучават, да разчитат на удивителни ус-

пехи. Голяма е вероятността да намери-

те своя гуру, да откриете правилното за 

вас учебно заведение или да се запишете 

на полезни за вас курсове за преквалифи-

кация. Все пак периодът ще е доста из-

нервен и изтощителен, тъй като не сте 

свикнали да работите с такова темпо! Но 

каквато и нова възможност да се отвори 

пред вас, съветът ми е да я прегърнете. 

Не се колебайте да тръгнете по нов път, 

особено ако интуитивно усещате, че той 

е верният. Моментът е преломен. Звезди-

те са с вас. Няма време за отлагане.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 

 На 16-и, когато е новолуние в Стрелец, 

сложете ново начало в живота си.

 На 21-ви ще получите озарение и подкре-

па от невидимия свят, особено ако се за-

нимавате с духовни практики и четете 

езотерична литература.

 От 2-ри до 25-и чарът ви е неустоим. 

Върви ви много в любовта!

 На 31-ви успявате да се избавите от не-

чия финансова и емоционална зависимост.

ПЕЛЕНИТЕ PAMPERS BABY DRY CATERPILLAR 
FLEX 
се разтягат, прилепват по мярка на дупето и оси-
гуряват най-блажения бебешки сън

Докато бебокът спи, той рита неволно с крачета, 
маха с ръчички, намества се в креватчето, така 
че да му е удобно, а неговото коремче през цяло-
то време се свива и разширява до 3 см поради него-
вото мърдане, дишане и храносмилане. Екипът на 
Pampers, който винаги се е стремял да създава про-
дукти, изцяло съобразени с грижата за тоталния 
комфорт на бебчо, стигнал до извода, че продължи-
телното мърдане на бебето може да доведе до из-
местване на пелената, което автоматично води 
до разместване на защитените зони от проти-

чане. Точно поради тази причина Pampers създадоха 
пелената Caterpillar Flex, която застава точно по 
формата и извивките на бебешкото дупе и корем-
че и не позволява течността да достигне нежна-
та кожа на малкия немирник. Това осигурява най-
спокойния и здравословен сън на мъника независи-
мо от това, колко често той рита с крачета по 
време на сън. 
Пелената Pampers Baby Dry има двоен абсорбиращ 
слой, който задържа влагата далеч от детето, 
плюс защитен вътрешен слой, разположен в сър-
цевината, който предпазва кожата на малкия чо-
век в продължение на 12 часа. Скъпи мами, бъдете 
спокойни, вече има кой да бди над ангелския сън на 
вашето съкровище! Pampers Baby Dry Caterpillar 
Flex гарантира пълноценен сън за вашето бебе.

НОВО ЗА БЕБОЦИ
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В ПРИКЛЮЧВАЩ И АНАЛИЗИРАЩ 

ПЕРИОД СТЕ Правите нещо като 
инвентаризация на изминалата година. 
Сега е важно кое ще вземете с вас в бъ-
деще и кое ще оставите да потъне в ми-
налото ви. В решителен момент на съби-
ране на сили и идеи за бъдещето сте, но 
все още нямате сили и енергия да дейст-
вате. Съветвам ви да изчакате да настъ-
пи 21-ви и тогава да предприемете дейст-
вия. Но дотогава дръжте съзнанието си 
постоянно будно за събитията около вас. 
Не е препоръчително от 1-ви до 21-ви да 
се претоварвате в работата. Съветвам 
ви по-скоро да се придържате към едно 
по-спокойно темпо. 

ПЪРВИТЕ ВИ ИЗПИТАНИЯ за пери-
ода са на 3-ти и 4-ти, когато ще 

имате сериозни недоразумения с интимния 
си партньор. Не е изключено те да се 
превърнат в сериозни семейни проблеми. 
Ще бъдете обвинени в кариеризъм и в 
липса на внимание към семейството. След 
5-и комуникацията с любимия човек се по-
добрява и до края на месеца ще можете 
с лекота да общувате, както и умело да 
боравите с информация и да усвоявате 
нови знания. През периода от 26-и до 31-ви 

се постарайте да свършите със залежала-
та работа, подредете си документация-
та. В този период внимавайте, когато 
пътувате – вероятни са забавяния и осу-
етяване на плановете. Пазете личните си 
вещи. Има опасност и от кражби. Добре 
обезопасете дома си през празничните 
дни, ако отсъствате. 

КЪСМЕТЛИЙСКИТЕ ВИ ДНИ през 
месеца са 8-и, 9-и, 17-и, 18-и и 19-и (до 

обяд). Насрочете за тогава важните си 
дела. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В СПОРОВЕ на 10-и и 
11-и. Бъдете лоялни към приятели и 

партньори.
НАСТЪПВА ВАШЕТО ВРЕМЕ След 
като Слънцето навлезе в знака на Ко-

зирог след 21-ви, веднага ще усетите нова 
и свежа енергия, ще се почувствате по-
освободени, инициативни и смели. 

ПОЛУЧАВАТЕ ДОБРИ ПАРИ С на-
влизането на Венера в Козирог на 

25-и тягостното настроение, което ви бе 
обхванало, бързо се разсейва. Едни от най-
силните ви дни са 27-и и 28-и, когато се 
радвате на финансова сигурност. Всички-
те ви досегашни старания и усилия в ра-
ботата ще се увенчаят с успех и с... до-
бро заплащане. 

СЕРИОЗНО БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ очаквайте да ви направят на 28-
и. Задействате перспективен инвестицио-
нен проект. Върви ви паралелно и в любо-
вта, независимо дали сте обвързани, или 
не. На 28-и срещате сериозен човек, с ко-
гото ви се приисква да завържете по-
трайна сериозна връзка. Обвързаните да 
внимават пред постоянния си партньор на 
29-и. Не ви съветвам да приключвате на-
стоящата си връзка, преди да сте уста-
новили и заздравили новите си отноше-
ния! 

НАЙ-РЕШИТЕЛНИЯТ ДЕН през де-
кември е 31-ви, когато е лунното за-

тъмнение в Рак. Завършвате пореден ци-
къл от отношенията си с партньорите 
(интимни и делови). И в двата случая ще 
усетите края на дадения етап в отноше-
нията. Не е задължително да се разделя-
те окончателно с някого, но определено 
ще има промени в отношенията ви с него. 
Старите модели в общуването вече ще са 
непригодни за вас. Налага се да изградите 
нови, ако искате да продължавате успеш-
но напред. Впрочем промяната на отноше-
нието ви към вашите партньори ще бъде 
провокирана от тяхното лошо поведение. 
Но не бързайте веднага да ги обвинявате. 
Възможно е и вие да имате вина. Ако слу-
чайно се разделите с някой близък ваш 
партньор обаче, не го преживявайте дра-
матично. Съвсем скоро в обкръжението ви 
ще се появи много по-добър и подходящ за 
общуване човек.

Но и проблеми 
няма да ви липсват
На 24-ти, 25-и и на 26-и, точно когато дру-

гите ще се веселят, вие ще трябва да пре-

одолявате лошото си настроение. Очак-

вайте критики, недоволство и претенции, 

отправени от другите към вас. На първо 

място от страна на шефовете и някои ко-

леги. Родителите и роднините (особено 

мъжете) също ще се опитват да ви кон-

тролират и да ви налагат ограничения. Е, 

проблемите няма да са толкова сериозни, 

колкото ще ви се струват. Не ги преувели-

чавайте. На 24-ти и 25-и е много важно да 

си се замислите защо този напрегнат пе-

риод ви се случва точно по Коледа. С други 

думи – извадете си поука. На 24-ти проявя-

вайте твърдост, смелост и решителност 

във всяко свое действие. Бъдете максимал-

но концентрирани и непоколебими.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 От 1-ви до 21-ви сте в приключващ и 

анализиращ период. 

 След 25-и любовта идва при вас. 

 От 26-и до 31-ви непременно довърше-

те започната работа, подредете си доку-

ментите и напишете писмата, които все 

отлагате.

 На 31-ви приключвате стари и неизгод-

ни за вас лични или бизнес отношения.

 8-и, 9-и, 17-и, 18-и и 19-и (до обяд) са 

късметлийските ви дни. Насрочете за то-

гава важните си дела.

ЗА ЛЕКОТА В СТОМАХА

ENZY-MILL – ЕНЗИМИТЕ, КОИТО 
ПОДОБРЯВАТ ХРАНОСМИЛАНЕТО
На пазара вече може да се намери Enzy-Mill – най-
новият продукт от серията Botanic. 
Продуктът съдържа най-важните храносми-
лателни ензими, подбрани от растителни из-
точници и микроорганизми – амилаза (Amylase), 
липаза (Lipase), протеаза 4.5 (Protease 4.5), про-
теаза 3.0 (Protease 3.0), алфа-глактосидаза 
(Alpha-galactosidase), лактаза (Lactase) и целула-
за (Cellulase) от американската “Нешънъл ензим 
къмпани” (National Enzyme Company), лидер в произ-
водството на ензими. 
Изредените по-горе ензими подобряват усво-
яването на важните за организма нутриенти, 
като въглехидрати, мазнини, протеини, вита-

мини и минерали. Таблетките са устойчиви на 
стомашната киселинност и имат широк спек-
тър на действие. Те са приятни на вкус и могат 
да се сдъвкват. Таблетките Enzy-Mill не съдър-
жат животински продукти, оцветители и кон-
серванти. Могат да се приемат и от вегета-
рианци. 
Enzy-Mill подобрява храносмилането, като пома-
га на храносмилателните ензими в човешкия ор-
ганизъм с допълнителната си сила, в резултат 
на което не чувстваме тежест и болки в стома-
ха. Продуктът успешно предотвратява подува-
нето и намалява натрупването на газове.
Всеки, закупил Enzy-Mill, получава и подарък – 
малка книжка за здравословното хранене с полез-
ни съвети.
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РЕШАВАЩ МЕСЕЦ Годината бе ус-
пешна и щастлива за вас. Благодаре-

ние на Юпитер във вашия знак успяхте да 
напреднете и да разширете кръгозора си. 
До 18 януари 2010 г. планетата на късмета 
и щастието ще продължава да бъде във 
Водолей, след което ще се премести в 
Риби и там ще остане цяла година. Зато-
ва декември е наистина решаващ за бъде-
щето ви. Все още имате протекцията на 
планетата на разширението, образование-
то, късмета, спонсорството и юридиче-
ската защита. Постарайте се да изчис-
тите всякакви юридически казуси сега, 
както и да сключите важни договори до 
средата на януари следващата година. 
Действайте в посока укрепване на прия-
телските връзки. Потърсете повече попу-
лярност. Най-добри възможности да на-
правите това ще имате от 1-ви до 21-ви. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 2-ри ще донесе 
в дома ви нови придобивки и ще ви 

помогне да подобрите отношенията си с 
близки и роднини. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КОНФЛИКТИ На 5-и 
и 6-и, дори и да ви предизвикват от-

крито, не излизайте от равновесие. Но не 
допускайте и да ви изместят от утвър-
деното ви място. Запомнете, че не бива 
да правите крачки назад сега. Твърде е 
възможно на 12-и и 13-и да не ви достиг-

нат сили да се съобразите със съвета ми. 
Много внимавайте с кого точно се среща-
те и разговаряте тогава! Много е веро-
ятно да попаднете на манипулатори с 
лоши намерения. Бъдете нащрек и в секса. 
Непременно взимайте предпазни мерки, ако 
го правите със случайни партньори – има 
опасност от зарази и нежелана бремен-
ност. 

НОВО ПРИЯТЕЛСТВО ще ви зарад-
ва на 16-и, на новолуние. В случай че 

тогава се запознаете с някого, да знаете, 

че този човек ви е много на късмет, осо-
бено ако е представител на зодия Стре-
лец. 

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ След 21-ви не 
трябва да сте безучастни, защото 

всеки ден за вас до средата на януари е 
прекалено ценен, за да го прахосате в не-
хайство. През периода от 21-ви до 31-ви 
трябва да включите на вълна тиха дипло-
мация. Периодът е благоприятен за равно-
сметка и прояви на състрадание и съ-
чувствие към близките ви хора. Успех ще 
имат онези, които се занимават с психо-
логия, научни анализи или работят в сфе-
рата на здравеопазването. Ще ви се даде 
шанс да помогнете на много хора чрез зна-
нията и способностите си. Научноизследо-
вателската работа ще доведе някои Водо-
леи до нови открития. Периодът е подхо-
дящ и за провеждане на профилактично 
лечение. 

ВЪЗМОЖНО Е ДА СРЕЩНЕТЕ 

СВОЯ ГУРУ На 21-ви, 22-ри и 23-ти 
спокойно можете да разкриете своите 
чувства пред някого или пък да направите 
жест към хората, на които държите. По-
лучавате също така и шанс да срещнете 
своя духовен водач или пък своята сродна 
душа – човек, с когото споделяте едни и 
същи интереси. 

НАПРЕЖЕНИЕ Последните ви на-
прегнати дни са 27-и и 28-и. Неочаква-

ни пречки ще се появят и ще се наложи 
да промените намеренията си за празнува-
не на Нова година. Не отивайте там, къ-
дето се чувствате нежелани. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 29-и, 
30-и и 31-ви. Успявате да намерите 

подходящите хора, с които да работите 
съвместно през следващата година. На 31-
ви отхвърляте много работа и финализи-
рате отдавна проточил се проект. 

Моментът 
не е за изпускане
Най-важното, което трябва да запомни-

те, е, че сега Слънцето минава през този 

сектор на вашия хороскоп, който отгова-

ря за сбъднатите мечти и печеленето на 

приятели. В този важен период можете 

да промените генерално вашите плано-

ве за бъдещето. Дава ви се уникален шанс 

да се откажете от досегашния си план за 

действие, дори от досегашния си начин 

на живот. Това е рядка възможност, която 

ще ви се яви пак чак след 12 години. Зато-

ва си помислете много добре какво точ-

но искате да промените. Важното е, че 

ще успеете да го сторите, стига да се 

обърнете към подходящите хора и инсти-

туции. Сега е времето за големия ви про-

бив. Мнозина от вас наистина ще успеят 

да го направят и да променят живота си 

към добро. Действайте бързо и импулсив-

но, както само вие умеете под влияние на 

известната със своя непокорен нрав пла-

нета Уран (вашата управляваща планета). 

Ще имате повече успех, ако действате в 

екип с ваши приятели или съмишленици.

Периодът е подходящ за смяна на работа-

та. Изберете такава, която да изисква 

повече размах от ваша страна. Най-сил-

ните ви дни през периода, когато ще има-

те силна мотивация за действие, са 1-ви, 

2-ри, 10-и, 11-и, 19-и и 20-и.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 На 2-ри ще ви споходи голяма семейна 

радост. Ще заздравите и стоплите отно-

шенията си с някого.

 На 12-и и 13-и не ви съветвам да риску-

вате със случайни сексуални контакти.

 На 21-ви, 22-ри и 23-ти разкривате сво-

ите чувства пред човека, когото обича-

те.

GILLETTE FUSION PHENOM – ЗА ФЕНОМЕНАЛНИЯ МЪЖ

В разгара на зимните празници Gillette Fusion Phenom ви помага да открие-
те перфектния подарък за мъжа в живота ви: три високоефективни проду-
кта в специална опаковка, които ще му помогнат да изглежда феноменално. 
Три продукта за трите основни стъпки на феноменалното бръснене: Gillette 
Fusion Hydra Gel (гел за бръснене), самобръсначката Gillette Fusion Power Phenom 
и афтършейвът Gillette Fusion.

 Gillette Fusion Hydra Gel омекотява брадата и е нещо като защитно одеяло 
за нея, което предотвратява дехидратация на кожата по време на проце-
са на бръсненето. В допълнение, съставките на гела за бръснене с лубрикант 
намаляват триенето между ножчетата и кожата, като така спомагат 
на бръснача да се движи по-гладко.  Самобръсначката Gillette Fusion Power 
Phenom има бръснеща повърхност, състояща се от 5 ножчета, поставени 
близо едно до друго, които намаляват риска от раздразнение, както и успо-
кояващи микроимпулси, които намаляват триенето и помагат на бръснача 

да се придвижва по-гладко по 
повърхността на кожата.  
Афтършейвът Gillette Fusion 
лесно се абсорбира от кожа-
та, успокоява я и є придава 
нов живот, оставяйки при-
ятно и комфортно усещане.
Като резултат от много-
бройни изследвания Gillette е 
успял да усъвършенства по-
знанията си за специалните 
изисквания на мъжете от-
носно продуктите за лич-
на грижа и пакетът Gillette 
Fusion Phenom е идеалният избор да се усети феноменалното избръсване в 
три прости стъпки.

ФЕНОМЕНАЛНИЯТ ПОДАРЪК
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ЛЪВЪТ СЕ ГОТВИ ЗА СКОК е израз, 
който с пълна сила важи за вас сега. 

Късметът ви кардинално се задейства 
след 18 януари 2010 г., но още в началото 
на декември ще се създадат ситуации, ко-
ито ще ви подскажат посоката, в която 
трябва да тръгнете. Всъщност цялото ви 
внимание ще бъде фокусирано върху праве-
нето на кариера и затвърждаване на прес-
тижа ви. Добрата новина е, че новият 
имидж, който искате да си създадете, и 
професионалното израстване, към което 
отдавна се стремите, сега се комбинират 
и със създаване на нови емоционални парт-
ньорства. Няма по-успешен начин да се 
стимулира една Риба от демонстрирането 
на любов, симпатия и одобрение към нея. 
Сега ще се радвате на тези чувства в из-
обилие. Колкото по-искрени и отворени 
сте в общуването, толкова по-бързо ще 
дойдат при вас прозренията и идеите, ко-
ито ще ви насочат в правилната посока 
на развитие. А как да постигнете по-от-
ворено общуване, така да се каже? Лесно. 
Просто раздавайте безусловно своята лю-
бов и приемайте другите такива, каквито 
са, без да ги укорявате и анализирате из-
лишно. Позволете и на себе си да сте та-
кива, каквито сте. Прилагайки това фун-
даментално правило на обмяната на лю-
бов, вие „принуждавате“ света да тръгне 

във вашата посока и от това да имат 
полза всички, които са около вас.

ЛЮБОВНИ НЕПРИЯТНОСТИ На 
този ден и планетата на любовта Ве-

нера преминава в нехармоничния ви Стрелец 
и ви носи допълнителни усложнения. Няма 
да можете спокойно да изживеете емоции-
те си, без да се съобразявате с околните. 
Особено ако връзката ви е възникнала на 
работното място, както ще се получи при 
повечето Риби през този месец. Тогава ще 
се наложи за известно време, до 25 декем-
ври, да се въздържате от резки маневри. 
Бъдете спокойни, никой няма да може да ви 
отнеме сега онова, което ви се полага. 

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД След 25-и 
можете вече да си отдъхнете – съби-

тията се нареждат изцяло във ваша полза. 
СИЛНИ ДНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛ-

НО ИЗРАСТВАНЕ са 4-ти, 5-и, 12-и, 
13-и и 14-и (до обяд). Бъдете концентрира-
ни, за да постигнете сериозни успехи, ва-
жни за бъдещото ви професионално разви-
тие. През почивните дни на 12-и и 13-и не 
отказвайте покани за срещи, нито нови 

бизнес предложения. Приемайте всички 
телефонни обаждания. Каквото ви се слу-
чи през тези два дни, ще има изключи-
телна роля занапред. 

КРИТИЧНИ ДНИ през месеца са 14-и 
следобед, 15-и и най-вече 16-и, когато е 

новолуние в Стрелец. Чувствате се изморе-
ни, объркани и претоварени. И дори преда-
дени. Това ще е преломният момент, който 
трябва да преодолеете. Не ви съветвам да 
си губите времето в драматизиране на вре-
менните трудности. Кризата бързо ще от-
мине. През тези дни сте доста уязвими и 
в здравословно отношение. Обърнете специ-
ално внимание на здравето си. 

Ако имате амбиции да направите по-
литическа кариера и се нуждаете от 

публични изяви, изчакайте прехода на Слън-
цето от Стрелец в Козирог на 21-ви и 
тогава се впуснете в повече контакти с 
хора, които могат реално да ви помогнат 
да се изкачите на върха при тях. Стреле-
цът не е хармоничен на вашия знак и под 
негово управление вие винаги изпитвате 
известни трудности. Затова е добре да 
изтеглите решителните си действия за 
след 21-ви. Тогава ще можете да разчита-
те и на приятелска помощ и разбиране. 
Ще печелите с лекота доверието и сим-
патиите на околните. 

ВЪЛШЕБЕН ДЕН ЗА РИБИТЕ е 21-
ви. Ще имате голям късмет! Онези 

от вас, които се занимават с творчест-
во, ще получат силно вдъхновение свише. 
Ще успеете да „видите“ бъдещето в 
представите си. Намирате верния път за 
успешно развитие. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ МЕСЕЦА УСПЕШ-

НО на 31-ви, когато ви озаряват про-
рочески прозрения. Окончателно скъсвате 
с миналото и се подготвяте за своя нов, 
голям скок в бъдещето. П
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Без малко криза не може 
Разбира се, както се досещате, промени-

те не могат да минат без криза. Едно от 

най-трудните неща в живота е човек да 

преодолее досегашната инерция и да прес-

кочи в друг житейски коловоз. Ще се убе-

дите в това още на 2-ри и 3-ти, когато 

ще трябва да се преборите със завистта, 

злословието и дори открития саботаж на 

ваши колеги. Бъдете концентрирани в ра-

ботата си, за да не допуснете грешки и 

да не ви се наложи да търпите критика. 

На 2-ри, по пълнолуние в нехармоничния ви 

знак Близнаци, се постарайте да не обръ-

щате внимание на коментарите по ваш 

адрес.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ  
 На 2-ри и на 3-ти се пазете от клюки, 

сплетни и фатални професионални греш-

ки.

 От 2-ри до 25-и се опитайте да защи-

тите любовта си. Не действайте при-

бързано.

 21-ви и 31-ви са много важни повратни 

точки в живота ви.

ТРЕЗВЕНИК

АЛКОХОЛЪТ Е ЛОШ ШОФЬОР 
„Бирен патрул“ и дрегер тест акцентират върху пре-
венцията 
През ноември стартира второто издание на социална-
та кампания за отговорно шофиране „Алкохолът е лош 
шофьор“. Неин инициатор и организатор са „Каменица“ 
АД и „Каменица 0%“ – единствената безалкохолна марка 
бира, произвеждана в България. 
Официален старт на кампанията беше даден на кар-
тинг писта в кв. „Дианабад“. На събитието присъстваха 
Любомир Христов – директор на изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“ към Министерство на 
транспорта, Драган Радивоевич – генерален мениджър на 
„Каменица“ АД, и Атанас Ошавков – директор правни въ-
проси и корпоративни комуникации в „Каменица“ АД. 
„Компанията ни е първата пивоварна, подписала Европей-

ската харта за пътна безопасност през 2007 г. В същото 
време ние сме заинтересовани и от чисто човешка гледна 
точка като граждани и родители да се опитаме да проме-
ним нагласите на шофьорите, като се надяваме, че така 
ще допринесем за намаляване на броя на жертвите и по-
страдалите вследствие шофиране в нетрезво състояние. 
Вярваме, че ключът към намаляване на черната статис-
тика е в промяната на съзнанието на хората в посока да 
осъзнаят възможния негативен сценарий от шофирането 
след употреба на алкохол“ – това коментира генералният 
мениджър на „Каменица“ АД Драган Радивоевич. 
По данни на КАТ от началото на 2006 г. до края на ок-
томври 2009 г. при катастрофи по вина на шофьори, 
употребили алкохол, у нас са загинали 1403, а други 1582  
са били ранени, като голяма част от потърпевшите са 
млади хора.

Драган Радивоевич, 
генерален мениджър на „Каменица“ АД

Бела, брой 12 (142), 2009 121

ри б и  (20.02 – 20.03)



 

Н аближават най-магическите и приказни дни – дни-
те около Коледа. Те събуждат у мен сладки спо-
мени за уюта, топлината около огнището и ми-
риса на домашно приготвените постни ястия на 

трапезата. Спомням си за къщата на баба ми и за ба-
бините заръки. Тя все предупреждаваше, че дните между 
Игнажден и Йордановден са магически, тъй като тогава 
границата между настоящето и бъдното и между нашия 
свят и другия е много тънка. Затова в нашия свят успя-
ват да се промъкнат разни лоши сили. А за да се предпа-
зим от тях, трябва да сме „въоръжени“ с някои ритуали 
за благоденствие и плодородие през следващата година. 
Този период народът нарича 

мръсни дни мръсни дни 
Вярва се, че тогава по земята след залез слънце скитат 

караконджули и таласъми. В миналото хората са се па-
зели от тях, като слагали празни слънчогледови пити до 
вратите си. Странно защо, но злият караконджул, при-
ближил прага на вратата, започвал да брои празните ки-
лийки по питите, но постоянно ги обърквал и започвал 
отначало. И така – докато го завари слънцето, което 
го омаломощавало, взимало силата му. И така – до след-

ващата нощ...
За предпазване от злото през мръсните дни служи и 

едно малко известно магическо растение. То, освен че 
пропъжда лошото в момента, пази човек, който го е пре-
върнал в свой талисман от злини в бъдеще и носи на 
дома му благоденствие, изобилие и успех. Растението, из-
вестно още като самодивско растение, се казва безстеб-
лена решетка. Но го назовават още

самодивско сито, търнова гулия и цедка самодивско сито, търнова гулия и цедка 
Според едно предание с него самодивите си цедели мляко-

то. Но и хората навремето са го използвали като цедка. 

ИМА И ПОВЕРИЕ, ЧЕ МЛЯКОТО, ПРЕЦЕДEНО ПРЕЗ ТОВА РАСТЕНИЕ, 
Е ПО-ВКУСНО. 

Спомням си, че баба много уважаваше безстеблената ре-
шетка, защото задължително на Бъдни вечер я слагаше 
на трапезата и я окадяваше заедно с ястията наоколо. 
Този ритуал се повтаряше и на Нова година, когато ни 
подканяше да застанем пред гулията и да си пожелаваме 
онова, което искаме да ни се сбъдне през идващата го-
дина. Много обичах този ритуал, винаги имах повече от 
едно желание и през годината нещата се стичаха така, 
че наистина се сбъдваха. Дали заради цветето, или не, 
не бях много сигурен. Ритуалът обаче е красив и се пра-
ви за здраве, плодородие и богатство през настъпваща-
та нова година.

Подготвянето на решетката Подготвянето на решетката 
за талисман за талисман 

обаче не започва през зимния период, а през септември-
октомври, когато се бере и самото растение. Трябва да 
я берем обаче на не много голям празник, но да е в до-
бър ден от седмицата. 

БЕЗСТЕБЛЕНАТА РЕШЕТКАТА Е СЛЪНЧЕВО РАСТЕНИЕ И ИЗГЛЕЖДА 
КАТО ЕДНО МАЛКО СЛЪНЦЕ, ГРЕЙНАЛО ВЪРХУ ТРЕВНИЯ КИЛИМ. 
ТЯ НЯМА СТЕБЛО, ЛИСТАТА Є СА В РОЗЕТКА – ПРОДЪЛГОВАТИ 
ДО ОВАЛНИ, С МНОГО БОДЛИ ПО ТЯХ. 

Това е и едно от предизвикателствата при брането є 
– този, който я пипне, винаги си плаща с изтърпяването 
на множество убождания. Но вместо да страда от това, 
трябва с усмивка да повтаря всеки път 

специална баилка специална баилка 
с която се призовава доброто и благоденствието. След 
това набраният цвят се изсушава. Добре е да се лаки-
ра или подсили с боя златистото в него, за да носи по-
вече богатство. 

КЪМ РАСТЕНИЕТО СЕ ДОБАВЯТ ОЩЕ ТРОЙКА ЛИСТА ОТ РАЗКОВНИЧЕ 

е з о т е р и ч н о

ПОБЕЖДАВА ЗЛОТО

з о т е р и ч н о

ПОБЕЖДАВА ЗЛОТО

Безстеблена решеткаБезстеблена решетка
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Българската магическа школа
Боян СТАНЕВ участва в 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 чуждоземни магически практики, доказали своята ефективност. 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 или пък ни пишете на адрес

 bela@bela.bg и ние веднага ще ви свържем с този, който може да реши проблема ви.

И ГЛАВА ЧЕСЪН. 

Може да сложите и още билки, но задължително с нече-
тен брой – три, седем или девет. Всяка от тях се на-
рича поотделно. Така направеният талисман се слага на 
видно място в дома, за да пази от всяко черно желание, 
както и от крадци, зли сили, болести и лошотии.
Според народните вярвания цветът на безстеблената 

решетка набожда злото на острите си бодлички. Съще-
временно 

привлича божията благодат привлича божията благодат 
носи на дома здраве, разбирателство, богатство, щас-
тие и късмет. 

ТОВА РАСТЕНИЕ НЕ ГУБИ МАГИЧЕСКИТЕ СИ СИЛИ И КОЛКОТО 
ПО-ДЪЛГО ОБИТАВА ДАДЕН ДОМ, ТОЛКОВА ПО-СИЛНО ГО ЗАКРИЛЯ. 
ПОСТАВЯ СЕ ТАКА В ДОМА ИЛИ ОФИСА, ЧЕ КОЙТО ВЛЕЗЕ В НЕГО, 
ПОГЛЕДЪТ МУ ДА ПОПАДНЕ НАЙ-НАПРЕД ВЪРХУ ТАЛИСМАНА. 

Баба ми казваше, че решетката и чесънът са най-сил-
ни за привличане на доброто. И че ако човек знае как да 
ги използва, могат да вардят от злото и да носят бере-
кет. За да ви помогнат обаче, трябва да сте наясно кога 
и как да ги наберете, по кое време да направите талис-
мана и най-вече „да знаеш точните думи“, както повта-
ряше баба. И все пак важно е и растението да ви „по-
знава“, да имате опит с него и да знаете какво може да 
очаквате от него. 
Неотдавна една жена дойде при мен и ми разказа, че 

имали с мъжа є ресторантче. Направили го били с креди-
ти, мъжът бил готвач и сам работел в заведението. В 
един момент проблемите ги засипали и не знаели как да 
излязат от черната дупка. Освен другите неща им дадох 
и талисман от безстеблена решетка. 
Скоро след това тя ми се обади да ми каже, че само 

след две седмици били направили няколко сватби в рес-
торантчето; продуктите, които традиционно изразход-
вали за един месец свършили и се наложило да зареждат 
повторно всичко... Поръча решетка и за дома им. Тя-
хна приятелка с чести неприятности в дома си им до-
шла на гости, попитала за интересната апликация и те 
є разказали... 
Тази тяхна приятелка пък ме помоли да є направя та-

лисман, а само седмица след това се обади, благодарна, че 
инцидентните є ядове и проблеми са затихнали напълно.
Освен като талисман цветовете и корените от расте-

нието се използват 

и за чародейство и за чародейство 
Не всеки обаче може да прави магии с тях. За целта 

трябва да е някой вещ човек. Растението се нарязва и се 
смесва с други растения, сред които е и разковничето. Бил-

ките се баят 
на изгрев слън-
це върху бяло 
платно. То 
се слага 
така, че 
по никакъв 
начин дори и 
част от крака-
та на баячката 
да не са под него. 

ОБЪРНАТА НА ИЗТОК КЪМ ИЗГРЯВА-
ЩОТО СВЕТИЛО, ЧАРОДЕЙКАТА МОЛИ БОГ ДА 
СПРЕ ВСЯКА ЛОША НАМЕСА, ДА СТОПИ ЗЛОТО, 
КОЕТО Е ОБХВАНАЛО ЧОВЕКА, И ДА МУ ДАДЕ ДОБРО И ЩАСТИЕ.

Според нуждата билките се разделят за един или за три 
пъти. Има поверие, че такава магическа отвара може да 
се вари за един човек само три пъти в живота. 

Надуманите треви Надуманите треви 
се дават на човека да си ги свари или ако е по-тежко 
положението му, се варят от самата магьосница. Смята 
се, че ако баячката лично приготви отварата, тя придо-
бива много по-голяма сила.

В ОПРЕДЕЛЕНИ ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА ПРИ ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ 
ЧАРОДЕЙКАТА СЛАГА В КОТЛЕТО ПОЛОВИН ЛИТЪР ВОДА И Я КИПВА. 
СИПВА БИЛКИТЕ, КАТО ИЗРИЧА ШЕПНЕШКОМ ТАЙНИ ДУМИ. 

Различните отвари изискват изричането на различни за-
клинания при приготвянето им. След като се варят 2–5 
мин, съдът се изнася навън на звезди. 
Ритуалното оставяне на звезди е изключително важен и 

силен момент от приготвянето на всяка магическа отва-
ра. При изнасянето със специални думи чародейката или 
чародеят (защото отвари могат да правят и мъже) моли 
звездите да намерят нужния магически лек или сила, за 
да се премахне злото – било то болест, или черна магия. 
На сутринта отварата се прецежда не през обикновена 
цедка, а през такава от решетка. Изсушената част от 
цвета, почистена и предназначена само за това, се из-
ползва като природна цедка, като през нея минава теч-
ността, а отгоре остават варените билки. Пак в зави-
симост от вида на отварата се казват определени ба-
илки. С вече готовата отвара се ръси, пак според пред-
назначението є.
Безстеблената решетка (най-вече коренът от нея) се 

използва и в народната медицина. Магическата є сила е 
наистина забележителна. „Стига да знае човек какво да 
є каже, тя може да помага за много неща“ – твърде-
ше баба.

Боян СТАНЕВ
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–2, както и 

17–31 декември 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, хране-
те се разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тога-
ва организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не 
напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и  нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват 
оптимално на 24, 25 и 26 декември!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените 
храни ще се преработват най-добре на 1, 17, 18, 27 и 28 декември!  Мазни храни, както и различни 
видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 2, 19, 20, 21, 29 и 30 декември!  Въглехидратите 
(всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 22, 23 и 31 декември!

2 декември, 

9.30 ч., Луната е 

в БЛИЗНАЦИ, 

както и 31 

декември, 21.12 ч., 

Луната е в РАК 

(на този ден има 
и лунно затъмне-
ние!) 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 С тези две пълнолуния (това е рядко явление!) декември се очертава като напрегнат месец. Ста-
райте се да не се претоварвате емоционално и физически, за да не навредите на фигурата си.  

На 2-ри избягвайте прекалено мазните храни. Денят не е подходящ за трудни разговори и изясня-
ване на отношения, защото ще бъдете по-нервни и сприхави от обикновено. Уязвима е цялата ди-
хателна система и белите дробове, както и ръцете и раменният пояс. Не стойте в задимени и 
непроветриви помещения.  На 31-ви ще бъдете прекалено сантиментални и емоционални, не допус-
кайте да се утешавате с ядене. Подходящи за днес са леките зеленчукови пюрета, постните супи, 
както и млечните продукти. И тъй като днес има и лунно затъмнение, жените да внимават мно-

го! От тях звездите ще „изискват“ символично приключване на важен житейски етап, свързан 
със семейството, децата и любимия човек. Променяте гледната си точка както за начина си на 
хранене, така и за взаимоотношенията си с околните.  На пълнолуние не бива да се яде месо и 
да се пие алкохол. Преяждането е противопоказно. Трудно ще ви се удаде да гладувате на 31 декември, 
но поне не прекалявайте със солените храни, за да не задържите излишни течности в организма.

3–16 декември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 6, 7, 14, 15 и 16 декември са препоръчителни дати 
за занимания с фитнес, спининг, тае-бо и пауър йога. 8 и 9 декември са датите за скулптиране и 
оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 4, 5, 12 

и 13 декември се препоръчват за сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг, или поне ак-
тивен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсини-
те и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 3, 10 и 

11 декември са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) 
и аеробиката.

16 декември, 

14.01 ч., 

Луната е 

в СТРЕЛЕЦ 

НОВОЛУНИЕ

 Моментът е благоприятен за профилактика на организма. Пийте само билкови чайове с мед и 
яжте цитрусови плодове и ябълки – така ще пречистите черния дроб, жлъчката и кръвта. Зеленият 
чай ще ви помогне да разградите по-бързо излишните мазнини.  За вашата лунна магия! По новолу-
ние си намислете желания и започнете своята личностна промяна сега. Чудесен момент да тръг-
нете по нов духовен път, да запишете ново образование, да предприемете далечно пътуване и въ-
обще да разширите хоризонта си. Стрелецът е най-оптимистичният и целенасочен знак в зодиака 
– време е да се „прицелите“ в новите си начинания, свързани с духовно и интелектуално развитие.  

 За да изчистите организма от токсини, добре е днес да се подложите на пълен глад. По възмож-
ност се откажете от вечерята. Днес се отслабва най-лесно и трайно.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В
таляването ви е гарантирано, когато дните на на-

маляваща Луна (проверете кои са те в горната таб-

лица!) съвпаднат с периодите от 1-ви до 7-и или от 

18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менструационен ка-

лендар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за 
отслабване период. Задържаната в организма вода се ели-

минира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва пе-
риод, подходящ за спазване на диети. Много бързо и лес-

но ще свалите килограми.
ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще ус-

пеете да се справите със стопяването на излишните ки-
лограми в случаите, когато отбелязаните в календара ви 
периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е не-
утолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът 
и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща 
Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържа-
нето на течности в организма, както и увеличаването на 
апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази кон-
фигурация, съветвам ви да не се мъчите и насилвате с ди-
ети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретич-
ни чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни!

лу н а т а  с ъ в е т в а
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 4, 5, 22, 23, 24, 31
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1, 2, както и 
17–21 и 25–30

– Ако искате косата ви да расте бързо.

8–15 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

1, 27, 28 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
20, 26, 28, 29

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 4, 5, 22, 23, 24, 31 –

1, 8, 9, 10, 11, 17, 
18, 27, 28

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

6, 7 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 4, 5, 22, 23, 24, 31 –

8–11 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 6, 7, 12, 13, 19, 
20, 21, 27, 28

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди – 4, 5, 22, 23, 24, 31

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 
болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1, 2, както и 17–31 Датите са неподходящи за епилация.

6–16 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

6–16 –
Датите са подходящи за механична епилация. 
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

6, 7, 12, 13, 14 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

3–16 – –

Парна баня
– 1, 2, както и 17–31 Има опасност да ви останат белези.

3–16 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 6, 7, 14, 15, 16, 
24, 25, 26

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

1, 8, 9, 17, 18, 
19, 27, 28

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1, 2, както и 17–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 25 и 26 декември, 

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 17–31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1, 2, както и 17–31 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 6, 7, 12, 13, 14, 
19, 20, 21, 27, 28

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

-
на

ж
ни

 и
 а

н-
т

иц
ел

ул
ит

ни – 1, 2, както и 17–31 –

3–16 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 3–16 –

1, 2, както и 17–31 – –

С
А

У
Н

А

3–16 – Ефектът ще е максимален на 6, 7, 14, 15, 16 декември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

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 декември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 4, 

5, 12, 13, 14, 22, 23, 24 и 31 декември. Това са т. нар. дни на водата. Всички 

замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29 и 30 де-

кември. 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 ДЕКЕМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 1, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 27 и 28 декем-

ври.

Недвижими имоти, мебели: 1, 4, 5, 17, 18, 27, 28 и 31 декември.

Автомобил, мотор или колело: 2, 3, 12, 13, 24, 25, 26, 29 и 30 декември. 

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 24, 25 и 26 декември.

Канцеларски материали и книги: 2, 3, 8, 9, 29 и 30 декември.

Спортни стоки: 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 и 26 декември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 19, 20 

и 21 декември. 

Обувки и дрехи: 1, 17, 18, 22, 23, 27 и 28 декември. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 6, 7, 10 и 11 декември.

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 

ДЕКЕМВРИ 2009 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 2 и на 31 ДЕКЕМВРИ (пълнолуние), както и на 16 ДЕКЕМВРИ (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

25, 26
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
10, 11

1, 27, 28 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 12, 13, 14

2, 3, 29, 30 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 15, 16

4, 5, 31 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 17, 18, 19

6, 7 Сърце, слезка (далак) 20, 21

8, 9
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
22, 23, 24

10, 11
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
25, 26

12, 13, 14 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 1, 27, 28

15, 16 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 2, 3, 29, 30

17, 18, 19 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 4, 5, 31

20, 21
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
6, 7

22, 23, 24 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 8, 9

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23, 24 и 31 декември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 

2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29 и 30 декември.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 

12, 13 и 14 декември.
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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 3–15 декем-

ври.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 1 до 2, както и от 17 до 31де-

кември. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 

2 и на 31 ДЕКЕМВРИ (пълнолуние), както и на 16 ДЕКЕМВРИ (новолуние). 

Много ще ви боли!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден започва с изгрева на Луната. 

Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. 

Понякога разликата в продължителността на първия и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие. 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
1 декември 2 декември 3 декември 4 декември 5 декември 6 декември

16-и лунен ден (ЛД) 

(от 15.57 ч.), както 

и 31.12 (от 16.41 ч.) 

Дни за постигане 

на вътрешна хармо-

ния. Старайте се да 

вършите само добри 

дела.

17-и ЛД (от 16.50 ч.) Подходящ е 

за удоволствия, общуване и фи-

зически натоварвания. И за брак 

по любов.

18-и ЛД (от 17.54 

ч.) Изгонете ло-

шите мисли. Про-

чистете сто-

машно-чревния 

тракт – ден за 

гладуване.

19-и ЛД (от 

19.08 ч.) Запале-

те повече свещи 

у дома, направете 

анализ на постъп-

ките си. Ще успе-

ете да се отър-

вете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД (от 

20.26 ч.) Получа-

ват се духовни 

знания и прозре-

ния. Не проявявай-

те гордост!

21-ви ЛД (от 

21.44 ч.) Много 

активен, твор-

чески ден. От-

личен е за за-

почване на нова 

работа, спор-

туване и пъте-

шествия.

7 декември 8 декември 9 декември 10 декември 11 декември 12 декември 13 декември

22-ри ЛД (от 

23.00 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте на 

другиго своите зна-

ния. Посетете ас-

тролог.

Датата 8 декември е 

пропуснат по астро-

номически причини, не 

е грешка.

23-ти ЛД (от 0.12 ч.) Този ден е 

символ на саможертвата – прос-

тете на другите, разкайте се. 

Добре е да се пости. Не правете 

секс. Почистете дома си.

24-ти ЛД (от 

1.24 ч.) Активен, 

творчески ден. 

Използвайте го за 

укрепване на духа 

и тялото. Ден за 

нов строеж.

25-и ЛД (от 2.34 

ч.) Всичко на този 

ден става с леко-

та, с вътрешен 

порив. Спонтан-

но могат да се по-

явят телепатия 

и ясновидство. 

Днес не бързайте!

26-и ЛД (от 

3.43 ч.) Въздър-

жайте се от ак-

тивна дейност и 

постете. Песте-

те си енергията 

и мълчете.

27-и ЛД (от 

4.52 ч.) Ден за 

прекратяване 

на контакти с 

лоши хора. По-

чивайте и ме-

дитирайте. Ще 

имате прозре-

ния. 

14 декември 15 декември 16 декември 17 декември 18 декември 19 декември 20 декември

28-и ЛД (от 5.59 ч.) 

Ден за покупка на жи-

лище или началото на 

ремонт. Сънищата 

са верни.

29-и ЛД – 15.12 (от 

7.01 ч.) Опасен, сата-

нински ден. Препоръч-

ват се пост и въздър-

жание. Не планирайте 

и не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

1-ви ЛД (от 14.01 ч.) Чист и све-

тъл ден. Припомнете си дет-

ството. Ще ви осенят творче-

ски идеи. Не започвайте нищо 

ново. Посветете този ден на 

всичко, което възвисява духа.

30-и ЛД – 16.12 (от 7.57 ч.) Ден 

на хармония, любов, покаяние и 

прошка. Завършете всичко започ-

нато през този месец и направе-

те равносметка. Не започвайте 

нищо ново! Не правете и планове. 

Изчакайте до първия лунен ден.

2-ри ЛД (от 8.45 

ч.) Не се подда-

вайте на гнева, 

избягвайте кон-

фликтите и из-

блиците на емо-

ции. Дeнят е под-

ходящ за нови на-

чинания.

3-ти ЛД (от 

9.25 ч.) Енерге-

тиката на този 

ден изисква да 

сте активни. Па-

сивността е про-

тивопоказна и 

опасна.

4-ти ЛД (от 

9.57 ч.) Не взи-

майте прибърза-

ни решения. Уса-

мотете се. Раз-

ходете се сред 

природата. Зани-

мавайте с дома и 

семейството си. 

Колективната ра-

бота няма да ви 

спори.

5-и ЛД (от 

10.25 ч.) Делови 

ден. Подходящ е 

за пътувания и 

за планиране на 

генерални про-

мени. Работе-

те концентри-

рано. Не преяж-

дайте. Целепо-

лагането ще е 

успешно.

21 декември 22 декември 23 декември 24 декември 25 декември 26 декември 27 декември

6-и ЛД (от 10.49 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразявай-

те недоволство на 

глас. Подходящ е за 

подмладяващи козме-

тични процедури. Ден 

за гадаене и проро-

чества.

7-и ЛД (от 11.10 ч.) 

Ден за молитва. Сбъд-

ват се желания.

8-и ЛД  (от 11.31 ч.) Сега се 

активират фините и неулови-

ми енергии в организма. Добре 

е да се гладува, за да се прочис-

ти тялото.

9-и ЛД (от 

11.51 ч.) Не е ус-

пешен. Склонни 

сте към заблуж-

дения и самоиз-

мами. Добре е 

да дадете прош-

ка. Практикувай-

те йога.

10-и ЛД  (от 

12.13 ч.) Не плани-

райте нищо важно 

днес. Изкъпете 

се с гореща вода. 

Медитирайте.

11-и ЛД (от 

12.38 ч.) Много 

мощен ден. Ак-

тивира се все-

ленската жизне-

на енергия кунда-

лини. Добре е да 

прочистите орга-

низма си. Внима-

вайте с режещи-

те инструменти.

12-и ЛД (от 

13.08 ч.) Дава 

се милостиня. 

Молитвите се 

чуват. Подхо-

дящ е за взима-

не на важни ре-

шения.

28 декември 29 декември 30 декември 31 декември

13-и ЛД (от 13.45 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 14.31 ч.) 

Много подходящ за за-

почване на важна ра-

бота, за физическо 

натоварване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

15-и ЛД (от 15.30 ч.) Сънищата 

са верни и важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се пробуждат зли 

изкушения. Проявете аскетизъм.

16-и лунен ден 

(ЛД) (от 16.41 

ч.), както и 1.12 

(от 15.57 ч.) Дни 

за постигане на 

вътрешна хармо-

ния. Старайте се 

да вършите само 

добри дела.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

„Дете назаем“. Пратер. Лезет. Фрати. Кафе. Хал. „Сън“. Арест. Лин. Мед. Корсар. Опарт. Димят. Рет. Канон. АВО. Уста. Поход. Са (Андре). Со. Ло. Дата. Зубър. 

Лоз. Щит. Акори. Хан. Мит. Три. Икос. Идеал. „На“. Ем. Биде. Акино (Корасон). Ему. Нория. Галена. Стик. Тиц (Фердинанд). Бекон. Патина. Чим. Сайт. Тиара. Ав. Ка-

сис. Едам. „Клара“.

ОТВЕСНО:

„Бел ами“. Обуща. Дротик. Телемах. Бинте. Рима. Рез. „Дяволът“. Рабиц. Нес. Тодор. Филия. Си. Катък. Бас. Нор. Егей. Гаф. Ре. Акте (Айко). Ераст. Ало. Омара. Кен-

та. Терк. Ин. Им. Опис. Напа. Тонус. Тамино. Арк. Пак. Посад. „Кика“. Стал (Ана). Талант. „Алото“. Ети. Зефир. Астор. Семинар. Рента. Оазис. Мукава.
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