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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

през януарипрез януари

Важно съобщение!
За тези, които обичат мас-

ките, карнавалните костю-

ми и зимното веселие, напо-

ено с вино и ракия и подкре-

пено от вкусни кебапчета, 

е нашата покана за фести-

вала „Сурва“, който трае 

три дни – от 29-и до 31-ви 

включително. Заедно ще го-

ним злите сили и ще ома-

гьосваме за добро. Повече 

информация и заявки на до-

броволци на www.surva.org.

пр  нуу ррипрез януарипрезз янууаарриипрез януари

Голям Сечко, 
или едно добро начало

Сурва, сурва, година, весела плодна година! Голям клас на нива, червена ябълка в градина, 
жълт мамул на леса, едър грозд на лоза, пълни кошери с мед, малки пиленца навред! 

Живо, здраво догодина, догодина, до амина!

Отново е зима!

Освен с благопожелания началото на но-

вата година идва с истински водопад от 

именни дни – таман десет на брой! Ако ци-

фрата ви се струва „надута“, предлагам 

да броим заедно по-надолу. Но преди това 

нека си пожелаем те да ни заредят с поло-

жителна енергия и мисли, за да посрещнем 

новия „постен“ бюджет, купищата разходи, 

„дъното“ на кризата и новите ниски тем-

ператури. И скоро да се отървем от по-

следните, де. Вече три години сме „отно-

во европейци“. 

Нека тази година станем европейци без 

думата „отново“ отпред.
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Средзимие
31 януари е наречен 

средзимие – празник, 

останал  от най-ста-

рата индоевропейска 

Нова година. Май е рано 

да гоним баба Зима...

На финала – любопитен 

факт: януари и февруари 

са последните два ме-

сеца, добавени към ка-

лендара, тъй като рим-

ляните смятали зимата 

за... безмесечен период.
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Старото славянско име на януари 

е било Голям Сечко, тъй като го-

лемият студ „сече“ всякаква земедел-

ска дейност. Прабългарите го наричали 

„алем“. Името „януари“ идва от латин-

ската дума „януариус“ – месец на бог 

Янус, митичен герой и пръв цар на Ла-

циум, който виждал и в миналото, и в 

бъдещето. Нека броенето започне сега!

 1 януари, Сурва (Васильовден) По къ-

щите тръгват сурвакари и орисват за 

здраве и плодородие. Сурвакницата е 

символ на световното дърво. Празну-

ват всички с имена, близки до Василий 

(„царствен“). 

 2 януари, Свети Силвестър е извес-

тен като Муковден и имен ден на Сил-

вия, а „силва“ значи „гора“ – сила и све-

жест.

 6 януари, Богояление, Йордановден 
Празник, свързан с вярата в очисти-

телната, целебна и магическа сила на 

водата.След службата сутринта ста-

ва тържественото кръщаване на во-

дата с кръст и молитва. Свещеникът 

хвърля дървен кръст в река, езеро или 

в морето. Момците влизат в леденос-

тудените води, за да го извадят, а кой-

то пръв стигне до кръста и го върне 

на свещеника, получава от него благо-

словия (и пари). Смята се, че бог ще го 

дари със здраве. Вечерта се прави об-

редна трапеза, за да се отбележи кра-

ят на „мръсните“ (погани) дни, когато 

злите сили бродят по земята. Празну-

ват всички, които носят имена, близки 

до названието на палестинската река 

Йордан, Богомил (мил на бога) и Богдан 

(даден от бога).

 7 януари, Ивановден За българите 

това е нещо като национален празник. 

Много Ивановци има в нашата татко-

вина. По традиция именниците се „къ-

пят“  с вода, защото тя има очисти-

телна и посветителна сила. „От камък 

да е, Иван да е!“

 8 януари, Бабинден Нарушаваме бро-

енето на именните дни заради един 

ден, посветен на бабите акушерки, кои-

то помагат да се раждат здрави дечи-

ца. (Личен поклон пред д-р Лазов!)

 12 януари – празник нa Таня На ла-

тински Таня значи „устроителка“.

 14 януари – имен ден на Нина.  
 17 януари, Антоновден (от Антони-

ус – безценен).

 18 януари, Атанасовден (Танаси-

ус – безсмъртен). Добрата новина! 

След като отпразнуваме имен ден но-

мер осем, според поверията зимата 

си тръгвала. Наздраве, за да се стоп-

лим все пак! Защото има време, докато 

съвсем ни напусне. 

 20 януари е имен ден на Евтим.  
 25 януари – имен ден на Григор. Ето 

ни на номер 10! Бинго. 

Пожелания за кротък Голям Сечко  от Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

Икона на свети Атанасий Св. Силвестър, папа Римски (314–335 г.) Икона на св. Иван Рилски

В С Я К А  Ж Е Н А  З А С ЛУ Ж А В А

G O L D E N  S K I N  CAV I A R

О Ф И Ц И А Л ЕН  В Н О С И Т Е Л :  С И Н КО М – БЪ Л ГА Р И Я  ЕО О Д , 
С О Ф И Я ,  БУЛ .  „ Д Ж .  БАУЧ Е Р “  7 6 ,  т е л .  0 2 / 9 6 3  3 4  6 4

Ф И Р М ЕН  М А ГАЗ И Н :  С О Ф И Я ,  УЛ .  „ Н .  Р ИЛС К И “  5 2 
( В ХО Д  ОТ К Ъ М  „ А Л  К Ъ Н Ч Е В“ ) ,  т е л .  0 2 / 9 8 0  4 8  7 3
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ЯНУАРИ

1 ВАСИЛОВДЕН 
Васил/(к)а, Вас(к)о/а, 
Василен/а, Веселин/а, Весел/а, 
Весо/(к)а, (Вълко/а, Вълчо, 
Вълчан/а, Вълчин/а, Въло – 
или  21.11) 
2 СВЕТИ СИЛВЕСТЪР 
Силвестър, Силвия, 
Силва(на), Силвена, Горица, 
(Горан – или 29.07), (Огнян/а, 
Пламен/а – или 6.02; 8.11; 

20.12), Серафим – или 8.11

4 Тихомир/а – или 16.06

6 БОГОЯВЛЕНИЕ/

ЙОРДАНОВДЕН 

Йордан/(к)а, Дан(ч)о/(к)а, 
(Богдан/а, Богомил/а – или 

на 11.01), (Бистра – или 

24.12), (Божидар/а, Божан/а, Божил, 
Божко – или 20.021 15.03), (Бончо, 
Бон(к)а – или 25.03), Банчо, Банко, 
(Борислав/а – или 2.05), Боголюб/а, 
Борил, (Дора, Доротея, Дорина – или 

20.02), (Найден, Найда – или 19.03), 
(Теодоси(й), Теодосия, Досьо – или 

11.01), Теофан/а 
7 СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ/

ИВАНОВДЕН Иван/(к)а, Ваньо(ч/ко), 
Ваня, Йоан/(н)а, Йов/(к)о, 
Йов(к)а, Йонк(ч)о/а, Ивайло/а, Иво/а, 
Ивона, Ивет, Ивелин/а, Йото, 
(Еньо(чо), Ян(ч)ко, Янка, Ян(и) – или 

24.06), (Яна – или 24.06; 25.07; 9.12), 
Жан/а, Калоян, Нона
11 Теодоси(й), Теодосия, Досьо, 
Богдан/а, Богомил/а – или 6.01

12 Татяна, (Таня – или 27.12), Траяна
14 Адам, Калчо, (Нина – или 6.12)

16 Ромил, (Марчела – или 25.04)
17 АНТОНОВДЕН Антон(ио)/ия, 

Антоанета, Андон/ия, Дон(к)
а, Дончо(ьо), Тончо(ьо), Тони, 
Тоня
18 АТАНАСОВДЕН 
Атанас/ка – или 5.07, 
Наско/а, Нач(к)о, Насо, Нася, 
Танас, Танчо, Таню(ьо), 
Тан(к)а, (Тин(к)а – или 24.11), 

Траян 
20 Евтим/ия, Евтимий, 
(Момчил – или 2.02)
21 Максим, Агнеса, 
(Валери(й)/я – или 7 юни)

22 Тимотей – или 10.06

23 Христофор – или 9.05

24 Ксения, Аксения, Оксана
25 Григор(ий), Григорена, 
Гриша
26 Живко/а – или 9.04, 

(Зоя – или 13.02)
28 Ефрем

ФЕВРУАРИ

1 СВЕТИ ТРИФОН/ТРИФОН 

ЗАРЕЗАН Трифон/ка, Лозан/(к)а, Лоза, 
Лозиц(чк)а
2 Момчил – или 20.01

3 Симеон/ка, Сим(ч)о, Мона, Мончо, 
Моньо, Моника – или 1.09

4 Жеч(к)о/ка – или 24.12, Желязко/а 
5 Агата 
6 Светла, Светлана, Светлин, 
Свет(л)озар/а, Светодар – или 20.03; 

4.04, (Огнян/а, Пламен/а – или 2.01; 

8.11; 20.12), Фотий
9 Никифор – или 13.03, Христина – 
или 25.12 
10 Хараламп(б)и, Харалампий, Ламби, 
(Валентин/а, Валя – или на 6.07; 14.02)

13 Евлоги(й), (Зоя – или 26.01)
14 Валентин/а, Валя – или 10.02; 6.07

ИМЕННИКИМЕННИК

2
0
1
0

© FSergio – 123rf.com
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19 Марио – или 15.08

20  ТОДОРОВДЕН Тодор/(к)а, 
(Теодор/а – или 15.03), (Дора, Доротея, 
Дорина – или 6.01), Тошо, Тотьо – 
или 15.03, Тотка, (Божидар/а, Божан/а, 
Божил, Божко – или 6.01; 15.03)
21 Евстати/я
28 Киран/а 

МАРТ

1 Евдокия – или 4.08, Марта – или 

4.06; 15.07, Мартин/а – или 14.04;14.08 

4 Герасим, Гера, Герчо
6 Красимир/а, (Мира, Мир(ч)о, 
Мирослав/а – или 5.05)
10 Галин/а, Галя, Геновева – или 6.05

13 Никифор – или 9.02

15 Емануил, Манчо, Манол 
(Божидар/а, Божан/а, Божил, Божко – 
или 6.01; 20.02), Теодор/а – или 20.02, 

Тотьо – или 20.02

19 Дария, Дарин/а, (Найден, Найда – 
или  6.01)
20 Светла, Светлана, Светлин, 
Свет(л)озар/а, Светодар – или 

6.02;4.04), Фотина
21 Яков – или 1.11

23 Лидия – или 20.05

24 Захари/на, Хари – или 5.09

25 Благовест/а, Благо(й)/а, 
Еванг(дж)елин/а, (Мариа(я)н/а – или 

15.08), (Бончо, Бон(к)а – или 6.01), 
Вангел, Добровеста
26 Гавраил, Гаврил, Габриела – 
или 8.11

27 ЛАЗАРОВДЕН Лазар/ина, Лазо, 
Лачо, (Лъчезар/а – или 28.10)
28 ЦВЕТНИЦА Празнуват всички 
с имена на цветя и дървета – 
например Венце(и)слав/а – или 27.12, 
Виолета, Върбан/ка, Ди(е)лян/а, 
Здравко/а, Лиляна, Росен/Росица, 
(Трендафил – или 8.08), (Цено/Ценка, 
Цоню/Цонка – или 27.12) и много 
други, Боян/а, Бойк(ч)о/а, Албена,

АПРИЛ

1 Аврам – или 9.10

4 ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО/

ВЕЛИКДЕН Вели(ч)ко/(ч)ка, 
Велко/а, Вельо/а, Велиян/а, Велин, 
Венелин, Възкресия, (Анастас – 

или 29.08), (Анастасия – или 29.10; 

22.12), (Светла, Светлана, Светлин, 

Свет(л)озар/а, Светодар – или 6.02; 

20.03), Станислав/а
6 Страхил, (Ви(е)р(д)жиния – или 

15.08) 

9 СВЕТЛИ ПЕТЪК Живко/а – или 

26.01

11 ТОМИНА НЕДЕЛЯ Тома, 
Томислав/а – или 6.10, Томо, Томина
14 Мартин/а – или 14.08; 1.03

17 Роберт/а
18 Виктор/ия – или 11.11 
21 Желю(ьо), Жел(к)а
25 Марк(о), (Марчела – или 16.01) 
28 Виталий, (Витан – или 15.06)

МАЙ

1 Ма(й)я, Ермена, Ермелина, Ерменко, 
Тамара
2 Борис, Боряна, (Борислав/а – или 

6.01), Борил, Борко
5 Ирин(к)а, Ирен(а), Ириней, (Мира, 
Мир(ч)о, Мирослав/а – или 6.03)
6 ГЕРГЬОВДЕН Георги, Гошо, 
Гергана, (Гергин/а – или 28.03 ), Герга, 
(Генади(й), Ген(ч)о, Ген(к)а – или 

31.08), (Галин/а, Галя, Геновева – или 

10.03), Ганчо/ка, Гинчо, Гиньо, 
Гин(к)а, Гюро, Гюрга, Гого, Жоро, 
Жорж, Юри 
9 Христофор – или 23.01

10 Симон/а
11 Кирил/ка, Кир(ч)о, Методи(й)/я – 
или 24.05

12 Герман
13 СПАСОВДЕН Спас/ка, Спасен/а, 
Спасин, Спасуна, Сотир
17 Алекси(й) – или 30.08

20 Лидия – или 23.03

21 СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 
Константин/а, Костадин/(к)а, 
Коста, Динко/а, Елена, Елин, Ели, 
Елка, Ленко, (Лена – или 22.07), 
Запрян, Илона, (Стоян/(к)а, Стамат, 
Стамен, Станимир/а, Станко/а, 
Стоил/ка – или 27.12), Трайко, Кунчо, 
Койчо
24 Кирил/ка, Кир(ч)о, Методи(й)/я – 
или 11.05

30 Емилиа(я)н/а – или 18.07; 8.08; 8.11

ЮНИ

6 НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ 

БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ Аспарух, 
Асен, Крум, Панайот, Румен/Румяна, 

Чавдар, Юлиан/а
4 Марта – или 1.03; 15.07

7 (Валери(й)/я – или 21 януари)

10 Антонина, (Тимотей – или 22.01)
15 Август(ин), Августина, Витомир, 
(Витан – или 28.04)

16 Тихомир/а – или 4.01

17 Мануел/а, Мануил
20 Бисер/а, (Наум – или 23.12)
24 РОЖДЕНИЕ НА СВ. ЙОАН 

КРЪСТИТЕЛ/ЕНЬОВДЕН (Еньо(чо), 
Ян(ч)ко, Янка, Яни/е – или 7.01), 
Янаки, Янислав/а, Янкул, Янчул, (Яна 
– или 7.01; 25.07; 9.12), Янина, Яница
26 Давид – или 26.12

29 ПЕТРОВДЕН Петър, Петра(на), 
(Пенчо, Пеньо(ю), Пен(к)а, Пепа, 
Петьо/я – или 14.10), Павел, 
Павлин/а, Павлет/а, Пецо, Полина, 
Пейо, Камен, (Апостол – или 30.06)

30 Апостол – или 29.06

ЮЛИ

1 Кузман, Дамян/а – или 1.11, Даме
3 Анатоли(й)
5 Атанас/ка – или 18.01

6 Авакум, (Валентин/а, Валя – или 

10.02; 14.02) 

7 Неделя, Недялко/а, Нели, Делчо, 
Дельо, Делка, Клавдия, Нешка 
8 Прокоп, Прокопи(й)
11 Олга, Олег, Оля – или 20.09

15 Владимир/а – или 4.10, Влада, 
Господин/ка, Юлита, Марта – или 

4.06; 1.03

16 Юлия, Юлиян/а 
17 Марин/а, Маринела
18 Емил – или 8.11; 25.12, Емилиа(я)
н/а – или 30.05; 8.08; 8.11

20 СВ. ПРОРОК ИЛИЯ/ИЛИНДЕН 

Илия, Илиян/а, Илко/а, Ильо, Лило
22 Магдале(и)на, Магда, Манда, 
Ме(и)глена, (Лена – или 21.05)
25 Ан(н)(к)а, Ани, Аня, Ани(е)та, 
Аница – или 9.12, Яна – или 7.01; 

24.06; 9.12

26 Парас(ш)кева – или 14.10

27 Пантелей, Панто, Панко, 
(Климент/ина – или 25.11), 
Добрин/(к)а, Добри/а, Добромир/а
29 Калин, (Горан – или 2.01) 

АВГУСТ

4 Евдокия – или 1.03
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Именникът е изготвен по Български православен календар 2010, Католически литургичен календар 
и Речник на личните и фамилните имена у българите на БАН

2 Никодим
8 Трендафил – или 28.03, Емилиа(я)н/а 
– или 30.05, 18.07; 8.11

14 Мартин/а – или 14.04; 1.03

15 УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО 

Мария, Мара, (Мариа(я)н/а – или 

25.03), Мико/а, Маша, (Ви(е)р(д)жиния 
– или 6.04), (Марио – или 19.02),  
Мариела, Мариета
20 Самуил
26 Адриа(я)н/а, Наталия, Наташа
29 Анастас – или 4.04

30 Александър/а, Алеко, Алекс, Сашо, 
Сашка – или 23.11, (Алекси(й) – или 

17.05)

31 Генади(й), Ген(ч)о, Ген(к)а – или 

6.05 

СЕПТЕМВРИ

1 Симеон/ка, Сим(ч)о, Мона, Мончо, 
Моньо, Моника – или 3.02

5 Елисавета, Ели, Eлза, Изабела, 
(Захари/на, Хари – или 24.03) 
13 Корнелий, Корнелия
14 КРЪСТОВДЕН Кръстьо(ю), 
Кръста(и)на, (Кристин(к)а, 
Кристия(а)н/а – или 25.12), Ставри, 
Кънчо 
16 Людмил/а
17 СВ. МЧЦИ СОФИЯ, ВЯРА, 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВ София, 
Софка, Вя(е)р(к)а, Верин, Верадин, 
Надежда, Любов, Надя, Люб(ч)о/(к)а, 
Любен, Любомир/а, Севда, Севдалина, 
(Драган – или 26.10), Драго, Драгой, 
Драгомир
20 Олег, Олга, Оля – или 11.07

22 Гълъбин/а

ОКТОМВРИ

3 Руска – или 8.11

4 Владимир/а – или 15.07, Вероника – 
или 28.03)

6 Тома, Томислав/а – или 11.04

9 Аврам – или 1.04

11 Филип/а, Фильо – или 14.11

14 ПЕТКОВДЕН Петко/а, Петкан/а, 
(Пенчо, Пеньо(ю), Пен(к)а, Пепа, 
Петьо/я – или 29.06), (Парас(ш)кева – 
или 26.07)
18 Злат(к)а, Златко, Злати, Злати(а)
н/а, Златомир/а Лука(н)
26 ДИМИТРОВДЕН Димитър, 
Димитрин(к)а, Димитричка, Митко, 
Митра, Мито, Мита, Димо/(к)а, 
(Драган – или 17.09), Дичо 
27 Нестор, (Сабина – или 10.12)
28 Лъчезар/а – или 27.03 
29 Анастасия –4.04;22.12

30 Зиновий, Зиновия

НОЕМВРИ

1 Кузман, Дамян/а – или 1.07, (Яков – 
или 21.03)
7 Евгени(й)/я – или 24.12

8 АРАХАНГЕЛОВДЕН Ангел/ина, 
Михаил/Михайлина, Мила, Милен/а, 
Мильо, Милка Михаел/а, Рангел, 
(Радослав, Рад(к)о/а – или 25.12), 
Радостин/а, (Огнян/а, Пламен/а – или 

2.01; 6.02; 20.12,), Райк(ч)о/а, Райна, 
Рая, Искра, Искрен, Руси, Руслан, 
(Руска – или 3.10), (Емил – 18.07; 

25.12), (Емилиа(я)н/а – или 30.05; 

18.07; 8.08), Лина, Архангел, Рафаил, 
(Гавраил, Гаврил, Габриела – или 

26.03), (Серафим – или 2.01), Радивой 
10 Милан/а 
11 Виктор/ия – или 18.04, Мин(к)а, 
Минчо 
14 Филип/а, Фильо – или 11.10

16 Матей
21 (Вълко/а, Вълчо, Вълчан/а, 
Вълчин/а, Въло– или 1.01)

23 Александър/а, Алеко, Алекс, Сашо, 
Сашка – или 30.08, Цанко/а – или 

27.12

24 Екатерина, Катерина, Катя, 
(Тин(к)а – или на 18.01) 
25 Климент/ина – или 27.07

26 Стилиан/а, Стил(и)ян/а, Щилиян/а, 
Щерян

30 АНДРЕЕВДЕН Андрей, 
Андреа(я)н/а

ДЕКЕМВРИ

4 Варвара
5 Сава, Савка, Савина, Светослав/а, 
Слав(к)а, Слави, Славчо, Съби, 
Владислав/а
6 НИКУЛДЕН Никола(й), Николина, 
Нико, Николета, (Нина – или 14.01), 
Нино, Ница, Нено, Ненка, Кольо
9 Ан(н)(к)а, Ани, Аня, Ани(е)та, 
Аница – или 25.07, Анелия, Яна – или 

7.01; 24.06; 25.07

10 Сабина – или 27.10

12 Спиридон, Спиро
14 Снежан(к)а
15 Свобода
17 Данаил/а, Даниел/а, Данко/а
20 ИГНАЖДЕН Игнат, (Огнян/а, 
Пламен/а – или 2.01; 6.02; 8.11)

22 Анастасия – или 4.04; 29.10

23 Наум – или 20.06

24 БЪДНИ ВЕЧЕР Евгени(й)/я – или 

7.11, (Жеч(к)о/ка – или 4.02), Жени, 
Женя, Благородна, (Бистра – или 

6.01), Първан/а
25 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

(ХРИСТОВДЕН) Христо, Ицо, 
Ичо, (Христина – или 9.02), Божин, 
Младен, (Радослав, Рад(к)о/а – или 

8.11), Първан, (Емил – или 18.07; 

08.11)

26 Йосиф, (Давид – или 26.06), 
Дацо, Дачо, Жозеф, (Кристин(к)а, 
Кристия(а)н/а – или 14.09)
27 СТЕФАНОВДЕН Стефан/(к)а, 
Стефка, Фани, (Венце(и)слав/а – 
или 28.03), Стайко/а 
(Стоян/(к)а, Стамат, Стамен, 
Станимир/а, Станко/а, Стоил/ка – 
или 21.05), Стоимен, Стойк(ч)о/а, 
(Цанко/а – или 23.11), (Цено/Ценка, 
Цоню/Цонка – или 28.03), Таня – или 

12.01, Запрян
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Н
е знам дали когато една жена каже, че не обича да 
я снимат, наистина го мисли, но напоследък три 
мои приятелки си купиха доста скъпи фотоапарати. 
Щом са инвестирали толкова пари, значи със сигур-

ност обичат да снимат. 
По мое скромно наблюдение днес фотографията стана 

голяма любов на голяма група хора. Стана тяхно хоби. 
Градинарството, грънчарството, филателията и дори 
латинотанците загубиха по точки пред нейното осле-
пително (и в прекия, и в преносния смисъл) очарование. 
Защо ли?
Нямах категоричен отговор на този въпрос, докато не 

разговарях с фотографа Димитър Владимиров. Неговото 
еднословно определение на фотографията – „Егоизъм“. 
Как не се бях сетила по-рано?! Чрез фотографията ние 

правим двойно фотоувеличение на егото си. Веднъж, за-
щото се осмеляваме да застанем зад обектива (снимам, 
правя изкуство, следователно съм значим). И втори път, 
защото се осмеляваме да натрапим на другите онова, ко-
ето сме снимали (виж, така аз виждам света!). 
Да, очите гледат уникално различно. Понякога виждат 

много, а понякога нищо не виждат. И това няма нищо 
общо с остротата на зрението, а с чувствителността 
на душата. Очите на фотографите виждат дваж по-раз-
лично. Един път заради песъчинката, която гложди по-
гледа на всички артистични натури. И втори път зара-
ди визьора на фотоапарата – онова малко прозорче, кое-
то рамкира действителността и изолира парчета любов, 
парчета изкуство, парчета живот от нея. 
Визьорът е нещо като цедка на света – минало през 

нея и дорисувано със светлина, дори и най-уродливото из-
глежда ако не красиво, то поне естетски грозно. Когато 
снимаш, за теб грозното не съществува. 
Същото, но с други думи е казал и холандският фото-

граф Ервин Олаф: „Човешката раса се състои от кра-
сиви хора, от грозни хора, дебели хора, кльощави хора, 
едри хора, дребни хора... И в повечето случаи отблъск-
ващи са манекените. Те са „изродите“ на природата, не 
моите модели.“ 
Затова все повече и повече се влюбваме в снимането. 

Ние не искаме да сме целулуидни манекени в един опроти-
вял ни от грозота свят. Искаме да осветим този свят 
със светкавицата, която душата ни включва, и да го 
предложим и на себе си, и на другите по-красив, откол-
кото е в действителност. 
Ние, редниците от армията, въоръжена с дигитални фо-

тоапарати, въобще не искаме да ставаме гениални фото-
графи. Просто искаме да снимаме. Просто искаме да гле-
даме света по-различно.  
И ако не можем да рисуваме, и ако не можем да пи-

шем стихове, и ако не можем да танцуваме или пък мо-
жем по малко и от трите, но ни мързи, какво по-лесно 
и по-лениво действие от това да вдигнеш фотоапарат 
пред лицето си?!
А иначе, както казва един мой приятел, жените можеш 

да ги свалиш със снимане. Вярно си е. Някои от нас на-
истина не обичат да ги снимат, но всички обичаме ня-
кой да иска да ни снима: „Стой така. Не мърдай! Кра-
сива си!“ 

Мариана ЯНЕВА

ДА МЕ СНИМАТ!ДА МЕ СНИМАТ!

НЕ ОБИЧАМНЕ ОБИЧАМ
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Тя е БелаТя е Бела
АЗ СЪМ БЕЛААЗ СЪМ БЕЛААЗ СЪМ БЕЛА

„Б
ела“, „вампири“ и „любов“ бяха ключовите думи 

на церемонията по награждаването в конкурса 

„Аз съм Бела“. 

Почти цял месец преди премиерата на „Новолу-

ние“, втората част на сагата „Здрач“,  BELA.BG и ТАНДЕМ 

ФИЛМ започнаха издирването на българската двойничка на 

Бела. Онова смъртно момиче, влюбило се във вампир и пле-

нило сърцата на милиони фенове по света. Буквално мину-

ти след обявяването на конкурса „Аз съм Бела“ започнаха да 

пристигат снимките на момичетата, сред които организа-

торите трябваше да определят една, чиято красота най-

силно се доближава до тази на героинята от филма. В кон-

курса участваха точно 87 претендентки от цялата стра-

на. До финала стигнаха 10 от тях. Три заеха призовите мес-

та. Една беше обявена за двойничка на Бела Суон. 

Награждаването на финалистките и победителката се 

проведе точно преди първата прожекция на „Новолуние“ в 

България, а водещи на церемонията бяха Румънеца и Енчев. 

Предварително знаехме, че срещите с публиката на тези 

двама изпълнители минават в отлично сърцато-хуморис-

тично темпо. 

Какво точно се случи, ще ви „разкажат“ снимките. Ние 

само ще формулираме ключовите изречения за тази „бела“ 

вечер: „Филмът е страхотен“, „Наистина се намери момиче, 

което да прилича на Бела Суон“ „Румънеца и Енчев са уни-

кално готини“.

Стилистите от фризьорски салони Murphy се погрижиха косите на мо-
мичетата да бъдат точно като тази на Бела Суон

Гримьорите от салоните за красота „Ади“ и „Лорен“ доразкрасиха и на-
правиха от всяка девойка филмова героиня

Бела, брой 1 (143), 201012



От ляво на дясно: Радина Стефанова, Деница Стоянова, Мария Петрова, Александра Дидова, Герга-
на Игова, Биляна Зайкова и Кристалина Димова малко преди награждаването. 
(На церемонията не можаха да присъстват Белла Стоянова, Гергана Цакова и Диана Василева.)

Трето място за 
Биляна Зайкова

Второ място за Гергана 
Игова

Енчев, Румънеца и Мария – звездното трио 
в продукцията на BELA.BG и ТАНДЕМ ФИЛМ. 
„Не си падам по вампири“ бяха първите 
думи на победителката

Мирослава Иванова, отговорният редактор на 
BELA.BG, каза: „Ако някой се опитва да ви убе-
ди, че сагата „Здрач“ много прилича на „Ро-
мео и Жулиета“ и разказва историята на не-
възможната любов, вие не му вярвайте. Никой 
от нас нямаше да си мръдне пръста, ако този 
конкурс се казваше „Аз съм Жулиета“. Това 
е филм, който носи съвсем различно посла-
ние. Няма такова нещо като невъзможна лю-
бов. Щом е възникнала, любовта е възможна. 
И Бела го знае.“

...Отпред – Бела

...Отзад – Едуард

„Здрач“ и „Новолуние“ превзеха сърцата на 
милиони фенове от всички възрасти, което е 
доказателство, че всеотдайната любов вина-
ги е вълнувала хората“ – с тези думи привет-
ства феновете и участничките в конкурса 
Елена Георгиева от ТАНДЕМ ФИЛМ

Тя е Бела! 
Мария Петрова от София

Иво Миланов връчва специалната награда 
на победителката – фотосесия в BeLIGHT 
STUDIO

Десетте финалистки получиха на-
гради от списание „Бела“, „Тандем 
филм“, козметика от „Сан суси“ и 
карти за боулинг от Галакси клуб
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И
збори, избирателни системи, по-

литически мениджмънт и полити-

чески лидери. На тези теми може 

да се разговаря с победителката в кон-

курса „Аз съм Бела“. Мария Петрова e 

четвъртокурсничка в специалността 

политология и все още се колебае към 

каква магистратура да се насочи. 

„Тази снимка ти е много хубава!“ – това 

възкликнала собствената є майка, кога-

то видяла фотография на Кристен Стю-

арт върху десктопа на Мария. Близките 

є подкрепят Мария за участието є в „Аз 

съм Бела“ и са щастливи от представя-

нето є. Попитахме победителката дали 

вече е успяла да анализира всичко, кое-

то є се случи покрай инициативата на 

BELA.BG и ТАНДЕМ ФИЛМ. Ето какво 

ни отговори тя: „За първи път заста-

вам пред голяма аудитория, пред каме-

ра и микрофон. Попаднах в ситуации, ко-

ито ми помогнаха да се науча да прео-

долявам притеснението. За мен това е 

най-голямата полза от участието ми в 

конкурса. Аз имам такъв недостатък – 

чувствам се неудобно, когато внимание-

то е съсредоточено върху мен.“ 

Голямата награда на победителката е 

фотосесията в BeLIGHT STUDIO. Колеги-

те от предаването „Елит“ интервюира-

ха Мария минути преди началото на се-

сията, а водещата на предаването Надя 

Иванова поздрави финалистката за спо-

койното є поведение пред камерата и 

фотоапарата.  

Фотосесията на Мария Петрова, как-

то и цялото интервю с нея можете да 

прочeтете на BELA.BG

МАРИЯ ПЕТРОВА:
„НЕ ОБИЧАМ ДА БЪДА 

ЦЕНТЪР НА ВНИМАНИЕ“
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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...

ДА СЕ ПРЕМАХНЕ НЕ, 
ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЛИ?

„Да се обеси не, да се освободи.“ Такава била запо-
ведта на един владетел, който решил да помилва осъ-
дения на смърт. „Да се обеси, не да се освободи“ – 
така записал вестоносецът и горкият осъден бил обе-
сен заради една запетайка. 
Някои журналисти и езиковеди не разбраха къде е 

запетайката в новината, дошла от кръглата маса в 
Пловдивския университет, на която гостуваха езико-
веди от Института за български език и Софийския 
университет и на която, образно казано, развързаха га-
щите на българския правопис.
„Да се премахне, не да се въведе.“ Това бяха разбра-

ли те и се нанизаха върху най-елементарните асоци-
ации, които може да предизвика думата „член“. Вся-
какви остроумия от рода на „долу пълният член“ и 
„кастрираха българския език“ напълниха медиите. Са-
мата аз щях да озаглавя текста си „Махат члена на 
кръгла маса“. 
За да разбера какво става, се обадих на проф. Иван 

Куцаров, д.ф.н., радетел за въпросната правописна про-
мяна, ректор на Пловдивския университет и мой пре-
подавател по морфология. Много добре си спомням, че 
на лекции той обичаше да казва: „Колеги, има много 
въпроси, по които науката все още не си е вързала 
гащите.“ Ето какво сега каза той по телефона: „Ние 
сме в подготовка на национална конференция по въпро-
сите на българския правопис, неин домакин през след-
ващата година ще бъде отново Пловдивският универ-
ситет. Целта е да заострим вниманието на общест-
веността върху проблемите на правописа, който спо-
ред нас има сериозни недостатъци. С една не особе-
но радикална реформа биха могли да се поправят мно-
го неща, които значително да облекчат усвояването 
на правописните правила и да повишат степента на 
грамотност на цялото население и особено на подра-
стващите ученици. 
Правилото за пълен и кратък член на имената в 

мъжки род, защото то не съществува за женски и 
среден род, е една абсолютно изкуствена, измислена, 
само правописна норма. Тя няма нищо общо с езика. 
Не е съществувал, нито ще съществува български го-
вор, в който тя реално да се използва. Пълният член 
е изконният член в българския език (краткият се е 

появил от съкращаване). Ако възстановим писането 
на пълния член, постепенно това ще се наложи и в 
правоговора и ще възстановим произнасянето на „ъ“ 
в края на думата при членуваните форми. Всички че-
тат и вярват повече на очите си. Няма да има вече 
„Аз ще влизам в „града“, а ще има „Аз ще влизам в 
градът“. Ето как ще върнем „ъ“ и поетите няма да 
римуват „влизам в града“ с „брада“. Сега в изречение-
то „Аз отивам в града“, пишем „а“ но учим децата, 
че трябва да казват „ъ“. 
Винаги когато съм преподавал определeност, съм каз-

вал, че това е измислено правило от човек, който 
е имал съвсем други цели, а именно да доказва, че в 
българския език има падежи, каквито няма. (Това е 

Александър Теодоров Балан, който е убеждавал персонално 

всички министри, които още през 1945 г. са искали с реше-

ние на Министерски съвет да отменят правилото за пъ-

лен и кратък член – бел. ред.). 
Има и други реформи, които могат да се направят с 

цел да бъдат създадени механични правила, които лес-
но да могат да се прилагат от всички в хода на писа-
нето, а не прилагането им да бъде свързано със слож-
ни мисловни процеси.  
Реформата може да се проведе чрез Института за 

български език, който е оторизиран да прави от вре-
ме на време частични промени в правописа. Дребни, 
частични корекции в правописа се правят с излизане-
то на почти всеки нов провописен речник.“ 
По случая с члена журналистите създадоха какофо-

ния. Впрочем на изпита при проф. Куцаров имам едва 
тройка, с което въобще не искам да се хваля, а само 
с персонален пример да ви покажа, че журналистите 
не бива да се месят в науката. Особено ако си погле-
днат дипломите. 
И все пак! Професоре и уважаеми специалисти фило-

лози, сега българският правопис и всички ние очакваме 
„да завържете гащите, не да ги развържете“. И защо 
да не запазим правилото, че българският правопис е за 
грамотни и интелигентни хора? 
За финал избирам цитат от изказване на същата 

тази кръгла маса на проф. Васил Райнов, директор на 
Института за български език: „Езиковото чувство е 
важно, но отговорността е още по-важна.“

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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КРАСАВИЦАТА НА

МОДАМОДАМОДА

нощтанощта
АКО ИСКАТЕ ДА НАПРАВИТЕ СИЛНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ТОВА НОВОГОДИШНО 
ТЪРЖЕСТВО, ОБЛЕЧЕТЕ РОКЛЯ В КРАЛСКО СИНЬО. ТОЗИ ЦВЯТ Е № 1 ПРЕЗ ТАЗИ ЗИМА. 
И ПОТЪРСЕТЕ СТАРИТЕ ПОДПЛЪНКИ – ШИРОКИТЕ РАМЕНЕ ОТНОВО ИДВАТ НА МОДА.

Едно голо рамо
Ако нямате много време за мислене, 

спрете се на черна рокля от мека копри-

на за новогодишната нощ. Дължината – 

по желание, но е за предпочитане едното 

рамо да е голо. Деколтето може да об-

шито с камъни (вж. роклята по средата 

на снимката), да е декорирано с цвете 

от плат (вж. роклята вляво) или да е със 

столче яка (вж. роклята вдясно). Кройка-

та – вталена или в стил ампир (пристег-

ната под гърдите, а надолу уширена).

Пайети вместо гердан
На снимката вляво виждате рокля в цвят 

пепел от рози, с кимоно ръкави и с декол-

те, обшито гъсто с пайети, а вдясно – 

елек, декориран с пайети, върху прозрачна 

блуза, комбинирана със сатенени панта-

лони тип шалвари. И в двата случая би-

жутата и особено герданите и колиета-

та са излишни.

Черно-бяла оптика
Можете да изглеждате забележително и без да обличате яркочервена дъл-

га рокля с голямо деколте. Ето ви няколко черно-бели варианта за празнич-

ната нощ: малка черна рокля, само че в бяло; копринен бял лежерен топ с 

цветни презрамки; късо черно велурено сако с 3/4 ръкави; велурени чизми; 

права дантелена пола в черно... Това са само няколко варианта на елегант-

ни черно-бели комбинации за новогодишната вечер.

Сиво-синьо вместо черно
Ресни и пайети украсяват тази сиво-синя 

туника с ринг деколте (по врата) и голи 

рамене. Този помпозен топ можете да 

комбинирате с най-обикновена черна пра-

ва пола, която ви стои добре. Аксесоари-

те в случая са важни – спрете се на ко-

кетно сиво-синьо велурено портмоне.
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Този искрящ цвят ни връща към 

80-те години. Тогава го нарича-

хме турско синьо. Ако сте по-смели, 

ще си купите палто в кралско синьо. 

Ако не сте чак толкова смели, поне 

си позволете блейзер или пък вечер-

на рокля за новогодишната нощ. За 

предпочитане е да е от сатен! Този 

цвят перфектно се съчетава с чер-

но или пък с други оттенъци на си-

ньото. Наелектризиращото му въз-

действие е гарантирано!

КРАЛСКО СИНЬО

Материя за душата
Това е сатенът. Той е приятен за носене 

и същевременно изглежда суперпразнич-

но. Сатенена риза в комбинация с чер-

на права пола, елегантни обувки и мно-

го, много гердани или пък дълга сатенена 

рокля с гол гръб – решете сами. 

Студена елегантност
Отново черно и бяло, но в по-строги ком-

бинации между блейзер и панталон. Ци-

линдърът е естествен завършек на тези 

тоалети. За дамите, които обичат мас-

кюлин излъчването, това е изключително 

подходящо предложение (за предпочита-

не е блузата под сакото да е от шифон – 

материя, която внася женствена нотка 

в тоалета).

Усещане за чарлстон
Ретрото винаги е на мода. Този път ви 

предлагаме да се върнем в годините на 

суинга. Копринени или тюлени рокли с 

дължина до или малко над коляното, укра-

сени стилно с камъни, допълнени от мъ-

хести яки, гердани, блестящи портмоне-

та... Тук чорапогащите са много важни – 

много оригинално стоят фигуралните.

Още атрактивни предложения
Мини черна пола от шифон; дълга копринена двуслойна рок-

ля с презрамка през врата и дълбоко V-образно деколте, де-

корирана с пайети; трапецовидно сатенено горнище от 

черен шифон с прилеп ръкави върху пола тип молив с дължи-

на малко под коляното... 

Изберете черно, бяло или черно и бяло и няма да сбъркате.
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Т
ова са накратко изводите за 
настоящия есенно-зимен сезон. 
Ето в още какви акценти се 
въплъти актуалният моден 

естетически вкус. 

Високи ботуши
Достатъчно е само да се появят 

на подиума, и веднага привличат вни-
манието върху себе си. Представяме 
ви високите ботуши! Последните де-
филета показаха, че високите боту-
ши не просто покриват коляното, а 
стигат чак до средата на бедрото. 
Онези модни корифеи, известни със 

страстта си към нововъведенията, 
и в този случай не се отказаха от 
удоволствието да наложат модата 
на високите ботуши, които не при-
личат на никои други. 
Високите ботуши на Миучи Прада 

например много силно напомнят на 
рибарските ботуши и, разбира се, 
няма да паснат на всяка дама, но 
така или иначе тенденцията е въ-
ведена, тонът е зададен. 
Някои дизайнери комбинират висо-

чината на ботуша с тази на тока. 
Към височината на тока се приба-
вя и ефектът на високата платфор-
ма. Ако това високо модно изобре-
тение е изработено от лак, то въз-
действието му ще е наистина хипер-
сексуално. 
Други пък възприемат високите бо-

туши като класически елемент от 
зимния аутфит, което означава, че 
ги предлагат на нашето внимание по-
сдържани, с консервативно излъчване, 
което пък е техният чар.  

Нашият съвет
На вас ви остава единствено 

да помислите с какво бихте мог-

ли да съчетаете тази красота 

– чизмите, както наричат ня-

кои високите ботуши. „Най-безо-

пасното“ допълнение към тях са 

модните шалвари. 

Обемни рамене
Подплънките се завърнаха оконча-

телно и раменете стават все по-ши-
роки и високи, с една дума – обемни. 
Усилията на дизайнерите, които са 
подготвили съответната почва за за-
връщането на тази мода, сега са на-
сочени към това да я въведат макси-
мално бързо в масово употреба. 
Подплънките, които съвсем справед-

ливо бяха превърнати в изгнаници от 
света на модата, днес са „лицето“ 
на тоалетите на световноизвестни-
те дизайнери. 
Днес те не са вече атавизъм, а 

Високо, обемно, 
обемноКачулките стават 

ултрамодерни. Обемните 
яки ще отнемат функциите 
на шала. Дантелата ще се 
превърне в много популярна 
материя. Роклите се 
удължават и се колебаят 
между класическите форми 
и странните експерименти 
на моделиерите. Кожата 
и цветът карамел се 
чувстват все по-уверени в 
света на модата.
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тъкмо напротив – придават завърше-
ност и неповторимост на силуета на 
дрехата. Интересно и неповторимо 
стои един къс жакет с обемни раме-
не. Внимавайте обаче точно с тази 
комбинация. Късият жакет с големи 
подплънки изгря бързо на модния по-
диум и е ултраактуален в момента, 
но именно това навежда на мисълта, 
че точно толкова бързо той може и 
да залезе. 

Нашият съвет
Някои от моделите на световноиз-

вестните дизайнери са с прекалено 

високи рамене. Ние ви съветваме да 

се придържате към умерения обем в 

раменете, като предпочетете удоб-

ството пред шокиращата екстрава-

гантност. „Женственост“ и „функци-

оналност“ трябва да бъдат вашите 

думи, ако не искате да шокирате ми-

нувачите по улицата. 

Обемни палта
Кой би могъл да предположи, че без-

умно популярното някога палто ха-
лат изведнъж ще се завърне пак на 
мода?! Най-малко онези, които асоци-

ират тази дреха с американските са-
пунени опери...
Право от 90-те години на миналия 

век при нас пристигат палтата с об-
емни силуети. Стилът им се налага 
по нов начин. За да направят дреха-
та актуална след цели 20 години, ди-
зайнерите препоръчват крещящи до-
пълнения – ярък грим, разрошена при-
ческа или пък стилни обувки на ви-
сок ток. Някои дизайнери модернизи-
раха палтата по своеобразен начин, 
като ги „оцветиха“ в кораловочерве-
но например – цвета, символизиращ 
самостоятелната активна съвремен-
на жена. Интересен е и моделът с 
кройка на халат, но издържан в ми-
литари стил. 

Нашият съвет
Независимо кой вариант на тази дре-

ха ще изберете, задължително я съ-

четавайте с обувки или ботуши на 

висок ток. Само така ще постигне-

те хармонични пропорции с „върха“ на 

обемната дреха. 

Респект 
Това внушават огромните подплънки на 

раменете на жилетките, роклите, блу-

зите и дори палтата. Защото приличат 

на пагони. С тяхна помощ раменете 

стават малко по-ъгловати, а силует-

ът – доста по-отчетлив. Връщането на 

подплънките на мода е отново един ре-

веранс към модата на 80-те години.

Нашият съвет
Независимо кой вариант на тази дре-

ха ще изберете, задължително я съ-

четавайте с обувки или ботуши на

висок ток. Само така ще постигне-

те хармонични пропорции с „върха“ нана 

обемната дреха.

 медицинска козметика

 микродермабразио-диамантен пилинг 

 фотоепилация, фото подмладяване 

 попълване на бръчки  моделиране на 

устни с хиалуронова киселина, ботокс 

(за изглаждане на мимическите бръчки) 

 масажи  антицелулитни процедури 

 мезотерапия на лице и тяло 

 аеросоник за отслабване и стягане 

на тялото чрез ултразвук и вакуумен 

масаж  маниюр, ноктопластика, 

лечебен и козметичен педикюр 

 фризьорство, грим  консултация с 

дерматолог 

София, ул. „Цар Самуил“ 25 (ъгълът с улица „Парчевич“), тел. 02/ 851 46 92, моб. 0888 872 837, e-mail adi_centar@abv.bg
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В
сяка жена в желанието си да изглежда добре повече 
или по-малко се застоява пред огледалото. Някои се 
гласят само по повод – преди среща, служебно пар-
ти, семейно тържество... За други обаче ритуалът 

по разкрасяването е неотменна част от ежедневната им 
програма. Тези жени в старанието си да изглеждат пер-
фектни не правят компромис нито при избора на грим, 
нито на дрехи. На въпроса, защо го правят, те, без да 
се замислят, биха отговорили: „Заради себе си.“ Но това 
е само половината от истината.

КРАСИВА ЗАРАДИ... СЕБЕ СИ?!
Според психолозите този отговор е една илюзия. В 

действителност ние, жените (а също и мъжете), нико-
га не правим това усилие за себе си. Искаме да изглеж-
даме красиви заради някого другиго. За човека, когото ще 
срещнем – в реалността или в мечтите си. В момента, 
в който се гримираме или избираме тоалет, ние се съо-
бразяваме с естетически критерии, които вече са ни за-
дадени от гледната точка на този, „другия“: любим чо-
век, приятелка, собствената ни майка и дори модната 
тенденция за сезона.  
Желанието да се представим в определена светлина – да 

сме секси, да сме елегантни, да изглеждаме по-енергични, 
по-женствени или по детски беззащитни – е продиктува-
но от очакването на оценката на „другия“, чийто поглед 
ни е необходим в търсенето на признание.

ДВОЙСТВЕНО ПОСЛАНИЕ

„Когато съм на парти или на дискотека с приятеля 
си, искам да привличам погледите на всички мъже наоко-
ло върху себе си – признава 33 годишната Цвети, искре-
но влюбена в своя приятел, с когото живеят заедно от 
3 години. – Искам в очите на другите мъжете той да 
вижда събудено от мен желание. Облечена в малка черна 
рокля и с обувки на висок ток, се чувствам изключител-
но секси. Усещам прилив на енергия, която ме замайва, 
възбудата е като след чаша бързо изпито шампанско.“
Желанието да привлече погледите на околните, играей-

ки роля на фатална съблазнителка, е проява на дълбоко 
вкоренена женственост. Пък дори и да го правите само 
за празник.
Според психолозите жените се гримират точно защото 

се стремят да покорят мъжа. Те искат да бъдат крали-
ци в мъжките очи и едновременно с това и кралици на 
бала. Така жената демонстрира силата си – да завоюва, 
без да обещава. Сякаш казва: „Искам да събудя желанието 
ти, но не съм казала, че самата аз те желая.“ 

УДОБНА МАСКА

От друга страна, грижите за външния вид могат да но-
сят и друго послание: „Дръжте се на разстояние от мен 
и не ми навлизайте в личното пространство!“ 
Внимателно „помисленият“ външен вид може да бъде 

границата между нас и околните, позволявайки ни емоци-
онално да се дистанцираме от тях.
Изрядно подбраният тоалет и деликатният грим в съ-

четание със стилна прическа биха могли да играят роля-
та на параван, зад който да скрием нещо. 
42-годишната Гергана М. е шеф на юридически отдел на 

голям холдинг. Всичките є колеги са мъже. „Всяка сутрин 
отделям време за грим и прическа. Това ми помага да 
се чувствам едновременно женствена и силна – споделя 
Гергана. – От външността си показвам на другите само 
това, което аз искам. Понякога зад безупречния ми вън-
шен вид се крият слабост, лошо настроение, тревожност 
– все неща, които засягат само мен и никого другиго.“ 

АНТИЖЕНА

Има и такава категория жени, които са по-небрежни 
към външния си вид и никога и по никакъв повод не по-
сягат към гримовете. Какво се крие зад подобно отно-
шение към себе си? По мнение на психолозите липсата на 
желание у някои жени да се представят в по-добрата си 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© Yevgen Stolitniy – 123rf.com

Огледалце, 
ТЪРСЕНЕТО НА ИДЕАЛНИЯ ОБРАЗ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО Е РИТУАЛ, 
КОЙТО ОТРАЗЯВА ОСЪЗНАТИТЕ НИ МОТИВИ И ЖЕЛАНИЯ. 
НЯКОИ ОТ ТЯХ СМЕ СКЛОННИ ДА СИ ПРИЗНАЕМ, 
НО ДРУГИ КРИЕМ ДОРИ И ОТ СЕБЕ СИ...
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светлина може да бъде следствие от различни причини: 
ВЪЗПРИЕТО ОТ МАЙКАТА ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖЕНСТВЕНОСТТА И СЕКСУАЛ-

НОСТТА. В този случай привлекателният женствен тоа-
лет със секси деколте и ярък грим се възприемат като 
„капан“ за мъже. Като унизително поведение, уронващо 
достойнството на една жена. 

ЖЕЛАНИЕ ДА Е ЛЮБИМА В ЕСТЕСТВЕНИЯ СИ ВИД 
– да получи онази любов, с която майката обича 

детето си. Според някои жени, да обичаш някого с ес-
тествената му хубост, такъв, какъвто е, означава да го 
обичаш истински. 

ПОТРЕБНОСТ ДА ДОКАЖЕШ, ЧЕ ПРИНАДЛЕЖИШ 
ЕДИНСТВЕНО И САМО НА САМАТА СЕБЕ СИ. Же-

ните, с които в детството им са се отнасяли като с 
кукли (и чиито майки често са били много женствени и 
с поддържан външен вид), растейки, често не приемат 
общоприетите правила и ритуали за съблазняване.

...Влизане в образ                                           
Нанасянето на грим е ритуал, подобен на ритуала, с кой-

то воините от племенните народи украсявали лицата си, 

преди да влязат в бой. Разбира се, жените го правят, за да 

са по-привлекателни за мъжете. Гримът дава усещане за 

увереност – жената се чувства комфортно и защитена. 

Днес, да отидеш на работа съвсем без грим, означава да 

рискуваш да те набедят за „жена, която не държи на себе 

си“. Чрез макиажа ти отговаряш на очакванията на окол-

ните. 

Освен това гримът е възможност да си промениш – а 

това е всеобща женска потребност, дотолкова, доколкото 

всяка жена е актриса, която носи у себе си различни об-

рази. И избира интуитивно кой от тях да покаже – според 

момента.

...Грижа за себе си                                        
Четките за грим не са вълшебни пръчици, но грижата за 

външния вид може да ни даде увереност, самочувствие и 

сила в период, когато животът не ни радва. Красивата 

дреха и грим ни помагат да не товарим с лошото си на-

строение и околните. Те са израз на уважение и към себе 

си, и към другите. 

Понякога с проявата на внимание 

към нас самите ние променяме и 

възприятието си на действител-

ността. Грижата за външния вид е 

израз на желание за живот и зареж-

да с енергия.

„Преди година бях изоставена от 

любимия човек, но само най-близки-

те ми разбраха колко дълбоко пре-

живявам раздялата – спомня си 

34-годишната Ивета. – Не исках ни-

кой да ме съжалява. Сутрин внима-

телно обмислях тоалета, с който 

ще отида в офиса, за да покажа на 

всички, че се чувствам прекрасно. 

И това го правех изключително от 

гордост. Но след това разбрах, че 

лекотата, която така умело демон-

стрирах, наистина ме е завладяла.“  

След всеки сеанс по химиотерапия 

45-годишната Маргарита си купу-

ва нещо ново: „По този начин се противопоставям на бо-

лестта. Моите близки няма да ме гледат грозна, я! Когато 

видя, че си слагам червило, синът ми сподели, че вярва, че 

нищо лошо няма да се случи с мен. Това ми помага да бъда 

позитивна и да се гордея със себе си.“

...Психотерапия                                                     
Ние преодоляваме неувереността си, като се грижим за 

външния си вид. 

Много жени са недоволни от външността си, а макиажът 

им позволява да прибегнат до различни хитрости. С помо-

щта на грим можем да скрием някои недостатъци, които 

ни създават комплекси. 

„Когато бях тийнейджърка – споделя 28-годишната Ве-

лислава, – аз (както много мои връстници) смятах, че съм 

„грозното пате“. Помня как майка ми ми купи първия ком-

плект декоративна козметика. Суетях се с часове пред ог-

ледалото, въоръжена с четки за грим, и се опитвах да по-

добря външността си. Още тогава разбрах, че това зани-

мание ще бъде част от ежедневието ми, защото ми пома-

га да се чувствам красива.“ 

...Разновидност на творчество                
Валерия Филипова, визажист: 

„Смятам, че чрез грима ние тво-

рим себе си. Научих се да възпри-

емам макиажа като изкуство – 

споделя тя. – Когато работя, мо-

ите четки се превръщат в четки 

на импресионист. Създавайки ма-

киаж, аз създавам образ. С помо-

щта на грима може да се преда-

де различно вътрешно състояние, 

настроение, сексуалност. Маки-

ажът е цвят, цветът е енергия, 

а енергията – живот. Както ви-

сокото токче ни повдига над зе-

мята, така макиажът ни повди-

га настроението и самооценка-

та. Много обичам да наблюда-

вам реакциите на жените, които 

гримирам. Те изведнъж виждат в 

огледалото красивото си лице. 

Този момент е наградата за моя 

труд.“

Гримирането като ...Гримирането като ...

© Vitaly Valua – 123rf.com
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Л
еонард Лаудер, президент на 
компания „Ести Лаудер“ (Estee 

Lauder), въвежда странен ико-
номически показател с лекомис-

леното название „индекс на червило-
то“ (Lipstick index). Той се базира на 
собствените си наблюдения за бума 
на продажбите на червила в периоди 
на икономическа криза. Не е чудно, 
че през последните години на реце-
сия козметичната индустрия пусна в 
продажба огромно количество съблаз-
нителни класически червени червила. 
Най-уважаваните козметични марки 
се съревновават в старанието си да 
превърнат обикновената пластмасова 
гилза в обект на желание, наблягайки 
дори на звука, който червилото изда-
ва при отваряне. 
Защо червило и защо червено? Пър-

во, защото то осигурява максимален 
външен ефект с минимални финан-
сови средства. Но има и по-дълбо-
ки, невинаги осъзнати мотиви, които 
ни подтикват да си купим червило в 
класически червен цвят, пък дори и 
след това да нямаме повод (или сме-
лост) да се възползваме от него.

КАТО КРЪВ, КАТО ЖАЖДА, 
КАТО ГЛАД

Червеното червило е любимо на Ша-
нел. „Това е цветът на нашата кръв, 
той е вътре в нас“ – казва тя. Да 
носи червено, за нея означава да изра-
зява същността си. 
Този цвят е пълен с живот, той 

символизира енергия и сексуална ак-
тивност. Според психолозите по вре-
ме на икономическа криза нас ни об-
зема архаичен стремеж за запазване 
на човешкия вид. Червеното черви-
ло на устните е един вид заявка от 
страна на жената за нейната фер-
тилност. То е покана и готовност за 
приемане на партньора. 
Тази „борба за оцеляване“ има и друг 

аспект. 

ОРАЛНАТА ЗОНА Е СВЪРЗАНА И С ПРОЦЕСА 
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ. ЗАТОВА ЖЕЛАНИЕТО НИ 
ДА ЯДЕМ, ДА КОНСУМИРАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ 
ОБИЧАЙНОТО В ПЕРИОДИ НА КРИЗА Е СЪВСЕМ 
ЕСТЕСТВЕНО. ЧЕРВЕНИЯТ АКЦЕНТ ВЪРХУ 
УСТНИТЕ СИМВОЛИЗИРА НЕУТОЛИМО ЖЕЛАНИЕ 
(НЕ МОГА ДА ПОГЪЛНА ТОЛКОВА, КОЛКОТО 
БИ МИ СЕ ИСКАЛО).

Червилото очертава устните ни – 
първата ерогенна зона, на която об-
ръщаме внимание още от ранна дет-
ска възраст (сукателният рефлекс ни 
помага да оцелеем, но той ни доста-
вя и удоволствие). 

ЕРОТИКА И УДОВОЛСТВИЕ

Червилото до голяма степен се асо-
циира с чувствена наслада. Когато 
жените очертават устните си с чер-
вило, те се наслаждават на кадифе-
ната му текстура и на съблазнител-
ния му аромат. 
И, разбира се, изисканата опаковка с 

формата на фалически символ (гилза-
та с постъпателно движение нагоре 
и надолу) не оставя никакво съмнение, 
че червилото е предмет, натоварен 
с еротичен смисъл. Много козметич-
ни компании използват точно това в 
рекламите си. 

КОЛКОТО И ЗАБАВНО ДА ЗВУЧИ, НЯКОИ ЖЕНИ 
СИ КУПУВАТ ЧЕРВЕНО ЧЕРВИЛО НЕ ЗА ДА ГО 
ИЗПОЛЗВАТ, А САМО ЗАЩОТО ИМ СЕ ИСКА 
ДА ГО ПРИТЕЖАВАТ.

То символично замества фалоса. 
Няма нищо осъдителна в това да го 

КАКВО НИ КАЗВАТ

червените червените 
устниустни

КЪМ ЧЕРВЕНОТО ЧЕРВИЛО ЖЕНИТЕ ПОСЯГАТ 
НАЙ-ВЕЧЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, 

КОГАТО НЕ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ДА ИСКАТ 
МНОГО ЗА СЕБЕ СИ. ЧЕРВЕНОТО Е ЦВЕТЪТ НА 

УВЕРЕНОСТТА И ЖАЖДАТА ЗА ЖИВОТ.
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желаеш, да го поднасяш възбудено към 
устните си, да получаваш удоволст-
вие от използването му. 

УВЕРЕНОСТ И САМОЧУВСТВИЕ

„Винаги съм се възхищавала на же-
ните, които имат смелост да носят 
яркочервено червило – сподели с нас 
32-годишната Ана. – Купила съм си 
две червени червила, но още не съм 
се престрашила да се покажа грими-
рана с тях на улицата.“ 
Червеното е червилото на уверени-

те в себе си жени. Каква е в собст-
вените си представи жената с черве-
но червило на устните? 
„Когато издърпвам капачката на 

гилзата на яркочервеното червило, 
сякаш събуждам жената вамп в себе 
си. Освобождавам я като дух от бу-
тилка – твърди 42-годишната Ирина. 
– Обичам това усещане. Точно толко-
ва ми харесват и отпечатъците от 
червено върху различни повърхности – 
като следи от страстна целувка са. 
Аз обожавам да оставям следи от 
начервените си устни по други хора, 
особено по мъже.“

ДЯВОЛСКИ ИЗКУСИТЕЛНИТЕ И ПОРОЧНО КРА-
СИВИ УСТНИ СЕ АСОЦИИРАТ СЪС СЕКСУАЛНАТА 
ВЛАСТ. НЕ Е ЧУДНО, ЧЕ ЗА НЯКОИ МЪЖЕ ЖЕ-

НАТА С ЧЕРВЕНО ЧЕРВИЛО ИЗГЛЕЖДА ОПАСНА И 
ДАЖЕ АГРЕСИВНА.

Червеното червило се явява и жен-
ско оръжие, и броня. Едновременно 
привлича вниманието, но и създава оп-
ределена дистанция. 

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ХАОСА

Две основни потребности – жела-
нието за продължение на рода и за 
засищане на глада – са обяснения за 
това, защо повечето жени отдават 
предпочитание на червеното черви-
ло. Именно чрез тези две чувстве-
ни удоволствия – сексуалната възбу-
да и наслаждението на храната – се 
проявява древният инстинкт за са-
мосъхранение. 
Етимологията на думата „козмети-

ка“ идва от гръцкото „космос“ – по-
рядък, противопоставяне на хаоса. 
Стремежът на жената към хармония 
се оглежда в желанието є да използва 
козметика. В този смисъл червеното 
червило е именно част стремеж за 
триумф над безпорядъка. Освен че е 
суперстилно, червеното червило пома-
га на жените да се противопоставят 
на обстоятелствата и да откриват 
в себе си източници на енергия и уве-
реност в утрешния ден. 

Когато съставял своя речник на цветовете, френският историк Мишел 

Пастуро (Michel Pastoureau) нарекъл червения цвят „цвят № 1“. Червено-

то червило има претенции за тази водеща роля в историята. И ако същест-

вуваше само един цвят червило, то той щеше да е червен. Жените боядис-

ват устните си от древността. Историята помни и случаи, когато дамите 

с червени устни са били подлагани и на гонения. През 1770 г. английските пар-

ламентаристи наложили забрана за използването на козметика, откривайки в 

червилото оръжие, способно да „склони мъжа на брак“. Почти след столетие 

компанията „Герлен“ (Guerlain) пуска на пазара първото наистина яркочервено 

червило. За да го предпочетат, жените трябвало да наберат малко смелост, 

защото във викторианската епоха червеното върху устните се асоциирало с 

цвета на червените фенери над входа на бардаците. Суфражетките, борещи 

се за равноправие между половете, преди да излязат на митинг, непременно 

си слагали яркочервено червило. 

На най-голяма популярност червеното червило се радвало сред артистичните 

среди. Една от най-големите му почитателки е легендарната Сара Бернар. 

Кинематографията превръща червеното червило в истинско „оръжие за ма-

сово поразяване“. Звездите от великото нямо кино Теда Бара, Глория Суонсън 

и Аста Нилсен налагат на мода легендарния драматичен женски имидж: ярко 

гримирани очи, ясно очертани вежди и силно начервени устни. 

Милиони жени по цял свят, подражавайки на екранните красавици, се опитват 

да възпроизведат измислената от холивудския гримьор Макс Фактор форма 

на устните „розова пъпка“ – разбира се, в червен цвят. По време на Голямата 

депресия и Втората световна война, както и след събитията от 11 септем-

ври жените в Америка неизменно отдават предпочитание на червения цвят – 

като символ на вяра в утрешния ден и жажда за живот. 

Червеното е № 1



И Л И  С Т У Д Е Н О ,  Л У К С О З Н О , 
Ч У В С Т В Е Н О ,  П Р О З Р А Ч Н О . . .

Благородно,
естествено!
Благородно,
естествено!

С ЧЕРВЕНО И БРОНЗ
Този грим стои благородно на жени със светлокестеня-

ви коси, зелени очи и матова кожа. Сенки за очи с бронзов 

ефект, допълнени от кафяви сенки с блестящи златисти 

частици. Устните изпъкват във виненочервено. 

ОЧИ Бронзовите сенки се нанасят върху цялата повърх-

ност на горните клепачи. В сгъвката на клепача и под до-

лния клепач се използват кафявите сенки със златисти 

отблясъци. Накрая с потупване с пръсти нанесете насите-

но жълто-бронзово в средата на клепачите и върху външ-

ните ъгли на очите, точно под веждите. Не забравяйте да 

използвате черна спирала за миглите. 

УСТНИ Интензивното виненочервено червило изисква предва-

рително устните да се контурират с молив за устни в под-

ходящ цвят (с един или два тона по-светъл от червилото).

ЧУВСТВЕНО ЛИЛАВО
Много подхожда на дами с тъмнокестеняви коси, кафя-

ви очи и светъл тен. Лилавият цвят е съблазнителен, от 

една страна, но пък придава и известна доза невинност – 

от друга. 

ОЧИ Нанесете светлолилави сенки за очи върху целия го-

рен клепач. В сгъвката на клепача и върху външния ъгъл на 

окото нанесете тъмнолилави и малко сиви сенки за очи.

УСТНИ Нежно розовото червило ги прави оптически по-

плътни.

СТУДЕНИ КОНТРАСТИ
Гримирани в заскрежено светлосиньо, очите контрастират съблазнително с русата коса. Този цвят сенки за очи още повече 

засилва сиво-синьото на ирисите. Фон дьо тенът е със светлоотразяващи пигменти. Ружът от кафявата гама контрасти-

ра на нежно розовото червило и придава на тена едно меко сияние. 

ОЧИ По края на горния и долния клепач се изтегля прецизно тъмносиня очна линия. Целият клепач се гримира в светлосиньо (за 

предпочитане е сенките да са прахообразни) – това отваря окото. Подсилете очната линия, като изтеглите над нея ивица с 

тъмносини сенки за очи с метални отблясъци (с по-мазна структура). Не забравяйте да нанесете черна спирала на миглите. 

УСТНИ Червилото е в розовата гама. За предпочитане е да не е много крещящо, тъй като гримът на очите е по-наситен. 
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ЛУКСОЗНО – 
ЗЛАТО И ОРАНЖ
Заради Годината на Тигъра зла-

тистото е доста модерен 

цвят, в макиажа – също! Топ-

лото златисто върху клепачи-

те придава особена мекота на 

лицето, особено ако косата е 

руса. Контрапункт е жизнено-

то оранжево върху устните.

ТЕН Матирайте кожата с фон 

дьо тен и я накарайте да за-

сияе с помощта на златиста 

компактна пудра. 

ОЧИ  Светли златисти сенки 

се нанасят върху целия клепач, 

чак до под веждата. С по-тъм-

ни нюанси около външните ъгли 

на очите се постига т. нар. 

опушен ефект. Върху миглите 

нанесете тъмносиня спирала.

УСТНИ Оранжевото червило е 

добре да е матово, а не глан-

цово в този случай. 

НОКТИ Те блестят също в зла-

тисто.

ИЗИСКАНА БЛЕДНОСТ НА ТЕНА Фон дьо тенът и пудра-

та през този сезон не са натрапчиви като цвят. С тяхна 

помощ се постига впечатлението за изискана бледност или 

просто за естествена свежест (сякаш лицето въобще не 

е гримирано). Основата нанасяйте със специална четка от 

средата на лицето към външните му контури и по посока на 

основата на косата. Подчертайте с по-наситен нюанс сре-

дата на лицето. Ружът с блестящи златисти частици ще 

освети лицето. Нанесете го най-вече върху скулите, но не 

пропускайте да докоснете с него брадичката и върха на нос-

лето. 

ЗЛАТИСТИ КЛЕПАЧИ Декоративната козметика за този 

сезон е наситена със златисти блестящи частици. Особе-

но сенките за очи. В повечето случаи те се нанасят върху 

целите клепачи и върху тази основа се „играе“ с други нюан-

си. Не нанасяйте повече от един слой спирала за мигли върху 

клепките. Така гримът ви ще изглежда по-естествен. 

НЕУТРАЛНИ УСТНИ Нежно розовото червило е „настолно“ 

през този сезон. Този цвят отива на повечето жени. Ако не 

се възприемате с него, изберете светлобежово червило, до-

ближаващо се до цвета на естествения ви тен.

Да обобщим...

ПРОЗРАЧЕН ГЛАНЦ
Засиленият блясък на горните клепачи въздейства така, 

сякаш те са лакирани. Постига се чрез съчетание меж-

ду кремообразни тъмнолилави сенки с блестящи частици 

и сенки в блестящи златисти и перлени нюанси. Долният 

клепач е деликатно контуриран. Червилото е в ненатрап-

ващ се розов цвят.

ТЕН За да го направите порцеланов, използвайте прозрачна 

прахообразна пудра в порцеланово бежов цвят. За да под-

силите блясъка на тена, нанесете на скулите прахообра-

зен руж в червено-кафявата гама със златисти блестящи 

частици.

ОЧИ Кремообразните тъмнолилави сенки се нанасят върху 

целия клепач до сгъвката му. „Запечатете“ ги първо с пер-

лени, а след това и със златисти сенки. На долния клепач 

изтеглете фина черна линия с молив. За миглите използ-

вайте черна спирала.

УСТНИ Подсилете естествения им цвят с нежно розово 

червило. 
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Н
ие често използваме израза „по-
чувствах кожата еди-как си...“, 
защото този орган се отлича-
ва с 

ОСОБЕНА ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ 
към абсолютно всичко, произтичащо 
извън него. Състоянието на кожата 
ни зависи от часовете на денонощие-
то, от месеца и от сезона. Тя е под-
чинена на естесвени биоритми и е 
много чувствителна към онова, кое-
то става в организма ни. 

ЦИКЛИЧНИЯТ ХАРАКТЕР НА НЕЙНОТО 
БИТИЕ Е МНОГО ВАЖЕН: НАПРИМЕР ЗА ЕФЕКТА 
НА ЕДИН КРЕМ ЗА БРЪЧКИ МОЖЕ ДА СЕ СЪДИ 
САМО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ЕДИН ПЪЛЕН ЦИКЪЛ 
ОТ ОБНОВЯВАНЕТО НА КОЖАТА, 
ТОЕСТ СЛЕД 28 ДНИ! 

Само заради нетърпението ни да по-
стигнем бързи резултати не си заслу-
жава да купуваме нов, „по-ефективен 
крем“, преди да сме успели да видим и 
анализираме резултатите от използ-
вания преди това – по принуда кожа-
та ни екстремно бързо се адаптира 
към новото козметично средство и 
може да „загуби равновесие“.

СЕЗОНИТЕ

Жизненият цикъл на кожата е свър-
зан със смяната на сезоните. По-
грешно е да се смята, че тя труд-
но преживява жега и студ. По-скоро 
є се отразяват зле резките колеба-
ния в температурата и влажността 
на въздуха. Тогава тя заявява свои-
те специални изисквания. Използване-
то на „правилните“ козметични сред-
ства може да є помогне да се адап-
тира. 

ПРЕЗ ЕСЕНТА например, кога-
то загарът от лятото се е поизлю-
щил, кожата се покрива с мрежа от 

малки бръчици, страда от сухота и 
загуба на тонус. Тези нейни несгоди 
се дължат на времето, прекарано на 
слънце. През този период е препоръ-
чително да прилагате редовно маски 

и да използвате суперактивни козме-

тични средства като серуми и козме-

тични емулсии (на ампули).

 ПРЕЗ ЗИМАТА процесите на 
метаболизма и регенерацията на ко-
жата протичат доста по-бавно. Епи-
дермисът се нуждае от почивка, за-
това интензивните грижи е по-добре 
да бъдат забравени до пролетта. Ко-
жата от всякакъв тип през този се-
зон се нуждае най-много от подхран-

ващи козметични кремове. 
ПРЕЗ ПРОЛЕТТА настъпва вре-

мето на повишената кожна чувстви-
телност и алергичните реакции. Точ-

но по тези неприятни начини кожа-
та демонстрира своята умора от на-
трупалите се през зимата в нея то-
ксини. Детоксикация и лимфодренаж 
за най-необходимите процедури през 
пролетта. 

ПРЕЗ ЛЯТОТО кожата тряб-
ва да бъде предпазвана по всички въз-
можни начини от ултравиолетовото 
излъчване. Деликатно почистване (но 

не със скраб!), овлажняване и ефек-

тивната слънцезащита ще є помог-
нат да остане в добра форма. 

МЕСЕЦ СЛЕД МЕСЕЦ

Процесите на обновление на кожата 
и женските менструални цикли са на-
пълно аналогични. Преди всичко съв-
пада продължителността – 28 дни. 
По този начин всеки лунен месец же-

к о ж а

СЕЗОНЕН РИТЪМСЕЗОНЕН РИТЪМ

на животна живот

КОЖАТА СИ ИМА СВОЙ ЖИВОТ – НАБЛЮДАВАЙКИ Я КАК СЕ ПРОМЕНЯ, 
НИЕ ПОЛУЧАВАМЕ ШАНС ДА Я НАПРАВИМ ПО-ВЪЗПРИЕМЧИВА КЪМ 

КОЗМЕТИЧНОТО ОБГРИЖВАНЕ. И ДА „ЧУЕМ“ НЕЙНОТО „БЛАГОДАРЯ!“

© Olga Ekaterincheva – 123rf.com
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ната напълно обновява своята кожа. 
Да помагаме на този процес, но не и 
да го форсираме изкуствено, можем 
с помощта на ексфолиация веднъж 

седмично или два пъти в месеца. Как-
то и женската репродуктивна систе-
ма, състоянието на кожата е пряко 
свързано с нивото на произведените 
в организма хормони. Всяка жена се 
е сблъсквала с неприятното активи-
зиране на мастните жлези преди на-
чолото на менструалния цикъл. С из-
вънредното омазняване на кожата ще 
ви помогнат да се справите маски-

те, съдържащи хума. Кожните  клет-
ки съдържат т. нар. естрогенови ре-
цептори – когато производството 
на хормона естроген намалее, кожата 
губи еластичност и тонус.  Козме-

тиката, съдържаща фитоестрогени 
(растителни аналози на този хормон), 
отчасти компенсира негативните по-
следствия от хормоналното стареене 
и стимулира синтеза на колаген. 

ДЕН И НОЩ

В основата на денонощния биори-
тъм на кожата е свойството на ней-
ните клетки да „разпознават“ ниво-
то на осветеност – светлината на 
слънцето мобилизира защитните ме-
ханизми на кожата, а с настъпване на 
нощта всички вътрешни ресурси на 
клетките се насочват към възстано-
вяване (регенериране).

 Денем, когато всички сили на ко-
жата са съсредоточени за защита 
от агресивните влияния на околната 
среда, повърхностният слой на епи-

дермиса буквално се уплътнява – ро-
говите клетки се сгъстяват, за да 
намалят проницаемостта на самата 
кожа. Защитният крем с овлажнява-
щи съставки ще помогне на кожата 
по-ефективно да се справи с тежка-
та задача „непропускливост“.  Пи-
кът на активността на мастните 
жлези е в сутрешните часове на деня 
и намалява към 13.00 ч. По това вре-
ме хидролипидната мантия напълно е 
образувана и благодарение на киселото 
pH ефективно предпазва кожата от 
нашествието на бактерии.  С при-
ближаването на вечерта чувствител-
ността на кожата към алергени на-
раства, но в същото време тя ста-
ва по-малко възприемчива към болка 
– това е най-подходящото време за 
поставяне на инжекции и за епилация. 
 С настъпването на нощта се ак-

тивизират процесите на регенерация 
(клетъчно възстановяване). 

МЕЖДУ 23.00 И 3.00 Ч. ДЕЛЕНЕТО НА 
КЛЕТКИТЕ СЕ УСКОРЯВА ОСЕМ-ДЕСЕТ ПЪТИ. 
ИМЕННО ПРЕЗ НОЩТА КОЖАТА ЕЛИМИНИРА 
ТОКСИНИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВА ЗАПАСИТЕ СИ ОТ 
ВОДА И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА.

Порите є се отварят, микроцирку-
лацията на кръвта се увеличава, кое-
то позволява на клетките да се из-
пълнят с повече кислород. В това 
време кожата е особено възприемчива 
към активните компоненти от коз-
метичните продукти. 

ПОДДЪРЖАНЕ НА РИТЪМА

В човешкия организъм работят 

фини, но ефективни механизми за за-
щита и възстановяване на кожата. 
Но нашият живот за жалост не е 
идеален – недостигът на сън, смяна-
та на часови пояси при пътувания, 
специфичният режим на труд, който 
принуждава някои от нас да бодър-
стват в тъмната половина на дено-
нощието, водят до „разцентроване“ 
на естествената синхронизация на 
нашия вътрешен часовник със слън-
цето и луната. Когато това се слу-
чи, природната клетъчна активност 
и особено възстановяването на ДНК 
се забавят значително. Даже и най-
незначително объркване на ритъма 
може да понижи активността на ре-
генерационните процеси и да провоки-
ра „повреди“ в кожата. В резултат 
тя губи способността си да се само-
възстановява и самостоятелно да се 
защитава от вредните външни въз-
действия. Тогова се налага да извика-
ме на помощ съвременните техноло-
гии и козметиката. 

ГЛАВНАТА ЗАСЛУГА НА СЪВРЕМЕННАТА КОЗМЕ-
ТИЧНА ИНДУСТРИЯ Е, ЧЕ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КО-
ИТО РАБОТЯТ ЗА НЕЯ, СА РАЗУЧИЛИ МЕХАНИ-
ЗМИТЕ НА ЗАЩИТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КО-
ЖАТА НЕ САМО НА КЛЕТЪЧНО, НО И НА МОЛЕ-
КУЛЯРНО НИВО.

Това ни дава възможност да помага-
ме на кожата си отвън, когато тя 
се нуждае от тази помощ – т. е. да 
синхронизираме все по-забързания ри-
тъм на нашия живот с естествени-
те цикли на нашето тяло и на жи-
вата природа.

Цикълът на човешкия живот е аналогичен на цикъла на 

смяна на сезоните: след детството следва юношество, 

зрелост, а след това постепенно в организма се забавят 

всички жизненоважни процеси. Това е кодирано в нашата 

ДНК, но последни научни изследвания ни обнадеждиха, че има 

начин да влияем и даже да преустановим този процес. 

Козметичната индустрия вече разполага с „противоотро-

ви“ против фотостареенето, против окислението и даже 

против хормоналното стареене на кожата. Но никой не 

беше обърнал внимание на естественото (генетичното) 

стареене. Именно върху този аспект на възрастови изме-

нения на кожата насочиха усилията си водещите козме-

тични лаборатории в последно време. В сътрудничество 

със световно признати специалисти по генетика, те из-

следваха внимателно структурата и функцията на гени-

те. До този момент са изучени 4400 гена и са анализира-

ни 1300 протеина. В резултат на това са направени две 

важни открития. Първото: активността на някои гени 

се променя с възрастта, вследствие на което протеини-

те започват да се отделят в по-големи или в по-малки от 

нормалните количества или пък въобще престават да се 

произвеждат, от което се променя структурата на кожа-

та.  Второто: идентифицирани са протеини, характерни 

за младата кожа. 

Тези две открития са в основата на различни козметич-

ни иновации на водещи козметични марки. Констатирано 

е, че младата кожа е много по-активна към външните вли-

яния: например пиковата експресия на гени в нея се опре-

деля шест часа след механичното є повреждане, докато в 

зрялата кожа – едва след 30 часа. Учените са установи-

ли и кои точно гени се задействат в този процес и са из-

брали комбинация от активни вещества, която позволява 

стимулиране на експресията на точно тези гени. По този 

начин те могат да въздействат на механизма на самовъз-

становяване, давайки шанс на кожата да остане млада по-

дълго време.

В търсене на ГЕНА на МЛАДОСТТА
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М
ърфи, когото вие добре по-
знавате от нашата редовна 
рубрика „Фризьорски салон“, 
е живо доказателство, че да 

си всеотдаен и различен, е задължи-
телно в сферата на фризьорското из-
куство. Твърди, че професията изис-
ква непрекъснато самоусъвършенства-
не, и се самоусъвършенства.
В професията е от 13 години. За-

вършил е школата на стилист Капа-
нов и Тодор Тошев, след което е ста-
жувал в Германия и Франция. А сега е 
член на други престижни международни 
„школи“ – Intercoiffure Mondial и Haute 

Coiffure Francaise, както и на Национал-
ното сдружение на фризьорите у нас. 
През 2008 г. Мърфи е обявен за 

фризьор №1 на България за същата 
година, а за тази година (2009) бе на-
граден от Intercoiffure Mondial с приза 
„Личност на годината“ за регион Из-
точна Европа, което си е сериозен 
повод да се срещнем с него и да пого-
ворим за важните неща в личния му 
живот, както и в „живота“ на коа-
фьорското изкуство.

– Съвсем отскоро си „Личност на 

годината“... 

– За мен това е най-голямото при-
знание, което съм получавал. Наградата 
ми беше връчена на конгрес на светов-
ната организация на най-добрите фри-
зьори в целия свят Intercoiffure Mondial. 
Членовете на тази организация са от 
над 54 страни в света. Осем от дър-

жавите изнесоха свои шоупрограми. 
Миналата година на същия форум ние, 
българите, също показахме свое шоу – 
„Звезден прах“, което представихме в 
Рио де Жанейро, Бразилия. 

– Как се гледа сега на българските 

коафьори в чужбина?

– Благодарение на нашите изяви по 
престижни форуми колегите от цял 
свят разбраха на какво ниво са фри-
зьорите в България. Без да звучи нес-
кромно, нашите шоута се откроиха 
като по-добри от тези на много по-
големи държави. По света вече раз-
браха, че сме професионалисти.

– Да ти задам и предвидимия въ-

прос, защо избра тази професия?

– Завършил съм „Финанси“ във Вис-

„ПО СВЕТА ВЕЧЕ РАЗБРАХА, 
ЧЕ СМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“

ТОПКОАФЬОРЪТ МАРИН 
ХУБЕНОВ–МЪРФИ:
ТОПКОАФЬОРЪТ МАРИН 
ХУБЕНОВ–МЪРФИ:

КОСИ В СТИЛ АРТРОК

1 2

3
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шия икономически институт в Сви-
щов, но не станах финансист. Не 
знам дали аз съм избрал професията 
си, или тя мене. (Смее се.) Подстриг-
вам от много малък. Баща ми също се 
занимаваше с фризьорство за крат-
ко – подстригваше приятели вкъщи. 
Научих се, докато го гледах. В нача-
лото го наблюдавах тайно, защото 
бях много малък. Взимах неговите но-
жици и се „упражнявах“ после върху 
мои приятели. Бях на 7 години, кога-
то за първи път подстригах съученик 
с машинка. А първата, вече оформе-
на прическа направих, когато бях на 
10 години – момчето, което фризирах, 
дойде на училище без никакво притес-
нение и без шапка. (Смее се.) Оттога-
ва, от 10-годишен, съм фризьор.  

– А как е сега, когато ти обучаваш 

другите?

– Обучението в нашата професия 
е много трудно. Един творец преди 
всичко чувства нещата. И е много 
трудно да предаде това свое чувство 
на друг, да опише с думи усещането 
за... коса. Всички коси и глави са раз-
лични. За направата на една и съща 
прическа, но на две различни глави 
трябва да се приложат индивидуален 
подход и творческо въображение.

– Какви са изискванията ти към 

хората, с които работиш?

– Интересува ме тяхната мотива-
ция. Работата е творческа и за да 
има успех човек, трябва да є се пос-
вети. Идвали са при мен и са ми каз-
вали, че искат да станат фризьори, 
защото бъдещето било на услугите. 
Или защото с такъв занаят гладни 
няма да останат. Това обаче не може 

да е мотивация за добре свършена ра-
бота. За мен най-важно е човек да 
живее професията си.

– Какъв е твоят стил на работа?

– Стила си изграждам вече 13 годи-
ни. Успях да си „открадна“ най-добро-
то от различни стилове и от мно-
го известни фризьори. В България са 
популярни френските и италианските 
школи. Аз през последните годни ус-
пях да видя и да обогатя стила си и 
с нещо от английските. 
Изработил съм техники, които ми 

позволяват да правя практични при-
чески – такива, които клиентите ми 
лесно да поддържат вкъщи. 
По отношение на техниките – не 

трябва да се влиза в никакви рам-
ки. В противен случай фризьорът 
престава да твори. Започва да пра-
ви нещата инертно, машинално. Един 
ефект може да се постигне по мно-
го различни начини и с различни ин-
струменти. 

– Какви прически обичаш да пра-

виш? 

– Асиметрични, по-нестандартни – 
с изразена разлика в дължината на 
секторите на прическата. Тогава усе-
щам някакъв прилив на енергия. В 
такъв момент не се чувствам умо-
рен, дори и цял ден да съм рабо-
тил без прекъсване. Хората с по-сме-
ли решения за промяна на прическата 
ме вдъхновяват. Тогава работя пове-
че със сетивата си. 

– Клиентите доверяват ли ти се, 

или идват с готови решения? 

– Напоследък все по-рядко ми се на-
лага да разубеждавам клиенти за не-
правилно взети решения. Повечето 

ми клиенти са информирани, следят 
тенденциите. И идват при мен с из-
исквания, които са релани. Естестве-
но, случва се да разубеждавам клиен-
ти за прическа, ако преценя, че вкъ-
щи не биха могли да си я поддър-
жат сами. 

– За твоята прическа кой се грижи?

– Аз имам доста сътрудници и им 
се доверявам напълно. Пък и матери-
алът вече е оскъден. (Смее се.) 

– Ако реша да си сменя прическата, 

как сама да разбера какво ми оти-

ва?

– При всички случаи трабва да по-
търсиш професионален съвет. За да 
се избере нова прическа или да се 
смени визията на клиенат изцяло, е 
желателно фризьорът да познава кли-
ента. Освен типа коса, формата  на 
главата и чертите на лицето от 
значение е и вътрешният мироглед 
на клиента. Аз мога да преценя, че 
една прическа от  колекция „артрок“ 
например ще бъде изпълнена добре 
на главата на някой клиент. Но ако 
знам, че той е по-консервативен и 
гардеробът му е по-строг, тази при-
ческа няма да е успешна за него. 

– Колко често трябва да се ходи на 

фризьор?

– Зависи от косата. Ако човек има 
проблеми с оформянето на ежеднев-
ната прическа, това вече е знак, че 
трябва да отиде на фризьор. Като 
форма прическата се запазва може би 
месец, месец и половина. В този ди-
апазон от време косата трябва да 
се подстриже, тъй като първоначал-
ната идея – къде да бъде разположен 
обемът – се е „изкривила“. По отно-
шение на цвета, ако се налага да се 
скриват бели коси, фризьорът трябва 
да се посещава веднъж месечно. 

– Възможно ли е една жена сама да 

си направи  новогодишна прическа?

– Постижимо е. Трябва правилно да 
се прецени къде да бъде разположен 
обемът на прическата според тоале-
та. Много са важни стилизиращите 
продукти. Ако роклята е разголена, 

тип бюстие например, част от коса-
та трябва да е пусната (асиметрично 
или като отделен кичур). Сред хито-
вите модни аксесоари за женска при-
ческа в момента са диадемите. Ак-
туални са и шнолите тип „щъркел“, с 
помощта на които косата може да се 
повдигне частично или изцяло. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимки Haute Coiffur Francaise

З
а 2009–2010 г. Haute Coiffur Francaise представи новата си артрок колекция 

(Art Rock Collection). Артрок стилът е бунтарски. Дали тези прически отго-

варят на вашия стил, преценете сами. 

1
ЗА ДЪЛГИТЕ КОСИ Прическата е с отсечени пластове – силно раздвижена 

от неравни дължини в горната част и със силно филирани краища. Цветът – 

тъмнорус с преливащи се медни нюанси, които меко контрастират с по-светли-

те кичури. 

2
ЗА КОСИ СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА И в този случай косата е с драстично из-

тънени краища – къса в основата си и с умерени дължини в горната част на 

главата. Разрошената визия е постигната с постригване с бръснач. Цветовете 

са преливащи се – от пепеляво светлокестеняво към кафяво, с редуване на пепеля-

во сиви кичури в краищата. 

3
ЗА КЪСИТЕ КОСИ Тази бунтарска прическа е постигната с помощта на кон-

траста. Дългият кичур отпред, отрязан под формата на триъгълник, кон-

трастира с ултракъсата в основата коса. 

ПРИ МЪЖКАТА ПРИЧЕСКА постригването е на пластове, с ярко изразени геомет-

рични контури. С помощта на стилизиращи продукти прическата е оформена на 

малки кичури. В зависимаст от избрания стил косата може да бъде вдигната на-

горе или пригладена. 
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Д
нес разнообразието от козметични продукти за 
коса е огромно, а от шампоани – неописуемо. Какъв 
точно шампоан ще използвате обаче, е много ва-
жно, защото миенето на косата е настолна и чес-

та грижа, а самият шампоан не е просто миещо, а об-
грижващо средство, обогатено с подхранващи и хидрати-
ращи съставки. Наред с обичайните шампоани на пазара 
се предлагат и т. нар. крем шампоани, които са по-пред-
почитаните. Има защо.

ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ

Първо по консистенция. Прозрачен крем шампоан няма. 
Кремообразната гъста структура на тези продукти го-
вори, че в техния състав влизат голямо количество под-
хранващи масла и други още полезни добавки. 

КАК ДЕЙСТВАТ

Преди всичко крем шампоаните се отличават с ефек-
тивните си защитни свойства. Те взаимодействат с по-
върхностния слой на кожата на скалпа, както и с по-

върхността на косъма, излющвайки вроговените мъртви 
клетки и подпомагайки регенерацията както на кожата, 
така и на косата. Те създават около всеки косъм защит-
на обвивка, която не позволява на бактериите от окол-
ната среда да проникнат в кожата или в косъма. С тя-
хна помощ кожата на главата ни понася по-леко прег-
ряването или преохлаждането, което е особено важно в 
студено време и при редовно използване на сешоар, пре-
са и маша за коса. 
Но най-ценното свойство на крем шампоаните е, че 

те щедро овлажняват. Изкуствена влага, която те съ-
държат, може да проникне само в повърхностните слое-
ве на кожата и косата, без да се просмуква в дълбочи-
на. Но пък и това не е главната задача на тези проду-
кти – благодарение на защитната мантия, която обра-
зуват около косъма, те запечатват влагата, която сами 
са доставили. 
Понякога тези шампоани притежават допълнителни ан-

тибактериални и противогъбични свойства и подпомагат 
лечението на пърхота. 

ВЪПРЕКИ ПОДОЗРЕНИЕТО ВИ КРЕМ ШАМПОАНИТЕ СЕ ОТМИВАТ ЛЕСНО. 
НО СЛЕД КАТО ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ, ТЕ ОСТАВЯТ ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА ПО ПО-
ВЪРХНОСТТА НА КОЖАТА НА ГЛАВАТА И НА КОСАТА. 
Това означава, че косата получава всичко необходимо не 

само по време на миене на главата, но и извество вре-
ме след това. 
Използването на крем шампоаните не е никак трудно. 

Нанесете количество колкото орех на косата с масажни 
движения и разтъркайте с длани до получаване на пяна. 
След 2 мин отмийте продукта с топла вода. 

ПОМОЩ ПРИ ИЗБОРА

На пазара разнообразието е голямо, затова да се избере 
подходящият, не е толкова лесно. Например някои марки 
предлагат крем шампоани за повредени коси, които ефек-
тивно възстановяват структурата на косъма. Други под-
хранват и „реставрират“ косата, трети овлажняват су-
хите коси, а четвърти пък отстраняват пърхот. При 
избора трябва да изходите от типа не само на косата, 
но и на кожата на главата, както и от проблема, който 
искате да решите. Пърхот, суха коса, загуба на блясък и 
различни други увреди на косъма – това са общите по-
казания за използването на крем шампоан. В съчетание с 
други средства за решаване на конкретния проблем крем 
шампоаните могат да се окажат суперефективни. Сами 
обаче те не могат да решат нито един проблем. Идеални 
са като профилактични средства, особено ако често боя-
дисвате косата си, редовно използвате стилизиращи про-
дукти и доста често се излагате под слънчевите лъчи. 
Защитните свойства на тези шампоани ще ви помогнат 
да съхраните здравето и красотата на косата си.

ШАМПОАНИ ОЦВЕТИТЕЛИ

С тяхна помощ основният цвят на косата ни получава 
по-интензивен оттенък. Неоспоримото им достойнство 
е, че дават възможност за повече цветови експеримен-
ти с косата, без да се страхувате за плачевните резул-
тати след това. 

ОЦВЕТЯВАЩИТЕ ИМ ПИГМЕНТИ НЕ ПРОНИКВАТ ВЪТРЕ В КОСЪМА, А СЪЗДА-
ВАТ ЦВЕТНА „МАНТИЯ“ ОКОЛО НЕГОВАТА ПОВЪРХНОСТ, КОЯТО СЛЕД НЯ-
КОЛКО ИЗМИВАНИЯ НА КОСАТА МОЖЕ НАПЪЛНО ДА СЕ ОТМИЕ. ТЕЗИ ШАМ-
ПОАНИ НЕ СЪДЪРЖАТ ОКИСЛИТЕЛИ И АМОНЯК И ЗАТОВА СА ЩАДЯЩИ.

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТНЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ
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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

Ф
о

т
о

г
р

а
ф

и
я

 И
р

е
н

 Н
и

к
о

л
о

в
а

Традиционните цветове, в които се предлагат, са черве-
но, медно и златисто. Но това далеч не е пълният спи-
сък. Фенките на кафявото могат да си отдъхнат – на 
пазара има шампоани оцветители в шоколадови и кара-
мелови нюанси, а също така във вишневи и къпинови. А 
дамите с побелели коси не могат без шампоана оцвети-
тел в сребрист цвят. 

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ БОЯДИСВАНЕТО 
с шампоан оцветител зависи от изходния цвят на коса-
та ви. Чудеса обаче не очаквайте: не можете да изруси-
те кестенява коса с такъв шампоан.

ОСВЕН ЧЕ БОЯДИСВАТ КОСАТА, ТЕЗИ ШАМПОАНИ ПЕРФЕКТНО Я ИЗМИ-
ВАТ, ЗАТОВА СЛЕД БОЯДИСВАНЕТО С ТЯХ НЕ Е НУЖНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА 
Я МИЕТЕ.
В състава на добрите шампоани оцветители се използ-

ват растителни екстракти, които ухажват косата, ов-
лажняват и заздравяват косъма. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Шампоанът оцветител се нанася на влажна коса, равно-

мерно се разпределя по цялата є дължина и се оставя да 
подейства за 3–5 мин, след което се измива. Повторете 
тази процедура още веднъж, ако не сте доволни от ин-
тензивността на цвета. Колкото по-дълго средството 
остане на косата, толкова по-ярък и наситен ще е от-
тенъкът. Полученият цвят издържа най-много 4 измива-
ния след това. На петото се налага да повторите про-
цедурата. 

СЪВЕТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА

Ако се съмнявате в резултата от боядисването, тест-
вайте шампоана оцветитал на отделен кичур.
Нанасяйте го равномерно на косата.
 
Въздържайте се от използването му в продължение на 
поне 2 седмици след студено къдрене. През този пери-

од косата може да се боядиса неравномерно въпреки уси-
лията, положени от ваша страна. 
Шампоаните оцветители със сребристи оттенъци за 
побелели коси съдържат цветни пигменти, които неу-

трализират жълтеникавия оттенък на бялата коса. 
При драстично изрусени коси използването на шампоан 
оцветител може и да не доведе до желания ефект – 

доста е вероятно да се получи неравномерно оцветяване, 
защото косата е изтощена от изсветляването и струк-
турата на косъма е повредена. 

ОТЛИЧНО РЕШЕНИЕ ДА ПОСЕГНЕТЕ КЪМ ШАМПОАНА ОЦВЕТИТЕЛ Е МО-
МЕНТЪТ, КОГАТО КОРЕНИТЕ НА БОЯДИСАНАТА КОСА ВЕЧЕ СА ИЗРАСЛИ, 

НО ВИЕ НЕ ПЛАНИРАТЕ СКОРО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ФРИЗЬОР.
Редовното използване на шампоан оцветител прави цве-
та по-наситен и ярък, тъй като пигментите се нап-

ластяват върху косъма.
Шампоанът оцветител се различава от геловете оцве-
тители и от пените по това, че в него се съдържа 

голямо количество пенещо се вещество. Той се нанася по 
време на миене на косата, а геловете и пените се нана-
сят след измиване, на вече подсушена коса. Възможно е 
геловете и пените да придадат на косата по ярки отте-
нъци, но затова пък ефектът от използването на шам-
поан оцветител трае по-дълго. 

Симеон ВЕДЕВ,  стилист в студио за красота „Кали“



А
мерикански учени твър-
дят, че 80% от открити-
те в човешкия организъм 
„пластмасови“ вещества 

са попаднали там от строителните 
материали, но най-вече от опаковки-
те и пластмасовите съдове, в кои-
то се съхраняват хранителни проду-
кти. Родните производители на свой 
ред ни уверяват, че сертифицираната 
пластмасова посуда е съвършено без-

опасна. Това наистина е така, но с 
уговорката, че я използвате по пред-
назначение.  
Най-разпространените полимерни ма-

териали (пластмаси) са поливинилхло-
ридът (ПВХ), полипропиленът, полие-
тиленът, полистиролът и поликарбо-
натът. Сами по себе си полимерите 
са инертни, нетоксични и не „миг-
рират“ в храната. Но технологични-
те добавки, разтворителите, а също 

и продуктите от химическия разпад 
са способни да проникнат в храната 
и да окажат токсично въздействие 
на човешкия организъм. Този процес 
може да протече по време на съхра-
няване на продукта или при нагрява-
не. Освен това полимерните матери-
али са подложени на изменения (ста-
реене), в резултат на което от тях 
се отделят отпадни продукти. Раз-
личните пластмаси се оказват ток-
сични при различни условия – едни 
не бива да се нагряват, други да се 
мият и т. н.

ОПАСНАТА КРЕХКОСТ 
НА ПЛАСТМАСАТА 

Поливинилхлоридът (ПВХ) е полимер 
на основата на хлора. Широко раз-
пространен е по цял свят, тъй като 
е суперевтин материал. От него се 
произвеждат опаковки, бутилки, ту-
бички и кутии за козметика, за би-
това химия, пластмасови чинии и съ-
дове за еднократна употреба. С вре-
мето ПВХ започва да отделя вредно-
то вещество винилхлорид. Естестве-
но, от бутилките то попада в на-
питката, от чинията – в храната, 
а оттам – в човешкия организъм. 
Винилхлоридът е силно канцерогенен. 
Той започва да се отделя от бу-
тилката от ПВХ само седмица след 
като сме изляли и консумирали ней-
ното съдържание. След месец във во-
дата, която се съхранява в такава 
бутилка, се натрупват няколко ми-
лиграма винилхлорид. От гледна точ-
ка на специалистите онколози това е 
твърде много. 
Често пластмасовите бутилки се из-

ползват повторно за съхраняване на 
вода, чай и даже алкохолни напитки. 

х р а н е н е

ПЛАСТ
ТАМАСАНА

ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ

В БИТА НИ ПОРОЧНО НАВЛЯЗОХА ВСЯКАКЪВ ВИД ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ: БУТИЛКИ, 
ЧИНИИ, КОФИЧКИ И ПРОЧИЕ ПОСУДА. ЕДНОВРЕМЕННО С „ПЛАСТИФИКАЦИЯТА“ 
НА ДОМАКИНСТВОТО НИ ВСЕ ПО-ЧЕСТО СЕ ПОЯВЯВАТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО КРИЕ ТЯ. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ ПЛАСТМАСАТА ОТДЕЛЯ 
ТОКСИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, КОИТО ПОСТЕПЕННО СЕ НАТРУПВАТ В ОРГАНИЗМА.
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На женските пазари в стари пластма-
сови бутилки продават прясно мляко 
и т. н. Подобни бутилки са заменили 
ведрата и бидоните, с които пенсио-
нерите от години си наливат минерал-
на вода от банята до ЦУМ. Експер-
тите са единодушни – в пластмасови-
те бутилки, в които се продава вода, 
не бива да се налива повторно нищо 
освен вода. Да, и то не във всички. 
Повторно могат да се използват само 
РЕТ бутилките (вж. таблицата). 
Всяка пластмасова бутилка е без-

опасна до момента на отварянето 
є. Щом тя веднъж е отворена, под 

въздействието на кислорода водата 
в нея бързо променя свойствата и 
химичния си състав. След което и 
пластмасата неизбежно променя свой-
ствата си. А ако говорим  за светена 
вода, тя може да съхрани свойствата 
си само в стъклени бутилки. 
Как да различаваме бутилките от 

ПВХ от бутилките, изработени от 
по-безопасната пластмаса? Като раз-
гледате дъното на бутилката. До-
бросъвестните производители поста-
вят на дъното на опасните бутил-
ки знак – тройка в триъгълник, или 
изписват ПВХ на английски – PVC. 
Но бутилки с такива надписи са ряд-
кост. Вредната бутилка можете да 
разпознаете и по напластения налеп 
по дъното. Но най-сигурният начин е 
да я одраскате с нокът. Ако върху 
бутилката остане драскотина, значи 
тя е опасна. „Правилната“ бутилка 
остава гладка след одраскването.

УДОБНО, ПРАКТИЧНО, 
НО РИСКОВАНО

Време е за пикници и ние, за да све-
дем до минимум битовите неудоб-
ства, се запасяваме с пластмасови 
чинии и прибори. Безгрижно разлива-
ме по пластмасови чаши чая или ка-
фето от термоса или пък алкохол-
ни напитки. Това е евтино и прак-
тично, но не е безопасно. Пластмасо-
вите съдове за еднократна употреба 

РЕТ 
Полиетилентерефталат: 

бутилки за газирани на-

питки, вода, сокове, млеч-

ни продукти, растителни 

масла, козметични проду-

кти и др.

HDP
Полиетилен с висока плът-

ност: опаковъчни торбич-

ки, торби за смет

PVC
Поливинилхлорид: строи-

телни материали, мебели, 

обувки, медицински инстру-

менти, бутилки за вода, до-

макинско фолио

LDR
Полиетилен с ниска плът-

ност: бутилки за миялни 

препарати, играчки, тръби.

РР
Полипропилен: изделия за 

медицински цели, посуда за 

горещи блюда, опаковъчно 

домакинско фолио, водопро-

водни тръби

PS
Полистирол: чаши и съдо-

ве за еднократна употреба, 

кофички за мляко и млечни 

продукти

Други видове пластмаси: 

многослойни опаковки или 

комбинирана пластмаса

ДЕШИФРИРАНЕ

За обозначаване на видовете пластмаси е разработена международна марки-

ровка, която представлява триъгълник с изписана в него цифра. Цифрата по-

казва от кой тип е пластмасата, от която е изработено съответното изделие. 

Вместо цифра или под триъгълника едновременно с цифрата можете да срещне-

те и буквен код.

1

2

3

4

5

6

7

Полезни съвети
 Съхранявайте продуктите в стъклени и 

керамични съдове.

 Старайте се по възможност да избягва-

те продуктите в пластмасови опаковки. Ако 

в магазина имате възможност да избира-

те, отдайте предпочитание на същите про-

дукти, които се мерят на везни и се предла-

гат, увити в хартия.

 Отстранявайте горния слой на продукта, 

съхраняван в пластмасова опаковка.

 Купувайте напитки само в РЕТ бутилки и 

не ги използвайте повторно.

 Детски храни купувайте само в стъклени 

или в картонени опаковки.

 Не хранете детето си в пластмасови чи-

нии.

 Не съхранявайте водата дълго време в 

пластмасови кани с филтър. 

 Ако филтърната кана за вода е „помътня-

ла“ и е непрозрачна, изхвърлете я.

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.



струват стотинки. Но пластмасата 
е неустойчив материал и се напуква 
(става на микроскопични, трудно за-
бележими с просто око цепнатини) 
под въздействие на слънчевата свет-
лина и при нагряване. За да е по-из-
дръжлив, към пластмасата, която ще 
се използва за бита, се добавят ста-
билизатори. Така тя става по-здрава 
и... по-токсична. 
Полистиролът (обозначава се на ла-

тински с PS) например е „равноду-
шен“ към студените течности. Но 
ако налеете в такава чаша горещо 
кафе или коняк, от нея започва да 
отделя токсичното съединение сти-
рол. Чиниите от полистирол често 
се използват в кафенета и ресторан-
ти за бързо хранене за сервиране на 
скара. По този начин клиентът ос-
вен порция горещи кебапчета получа-
ва и доза токсини. 
Полипропиленовите чаши (маркиров-

ката на този материал е РР) издър-
жат до температура +100 °С, но не 
издържат на химическа атака. Ако 
от такава чаша консумирате алко-
хол, от нея се отделят формалдехид 
и фенол, които вредят на бъбреците 
и на зрението ви. Да не говорим, че 
формалдехидът се смята за канцеро-
генно вещество. 

ЕДНОКРАТНА ОПАКОВКА ЗА 
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА?!
За да бъде безопасна пластмасовата 

посуда, трябва да я използвате из-
ключително по предназначение. Различ-
ните видове „хранителна“ пластмаса 
притежават различни свойства. Ня-
кои полимери са предназначени за про-
изводство на бутилки за вода, други 
– за бутилки за газирани безалкохолни 
напитки, за направата на кофички за 
мляко се използва пластмаса, издръж-
лива на въздействието на млечните 
мазнини. А кофичките и кутиите, в 
които се съхраняват десерти и де-
сертни кремове, са устойчиви пък на 
въздействието на захарите. 
Затова експертите са категорични 

– в никакъв случай не трябва да из-
ползваме пластмасовите опаковки от 
храна в качеството им на контейне-
ри за съхраняване на друга храна. С 
други думи, многократната употреба 
на пластмасови съдове за еднократна 
употреба не е препоръчителна. Напра-
во е забранена! Еднократните опаков-
ки не са предвидени нито за повторна 
употреба, нито за миене. Пластмаса-
та реагира „зле“, когато е в контакт 
със съставки, за които не е предназна-
чена. Особено коварни са мазнините и 
киселините, които са в състояние да 
извличат и попиват свободните ток-
сични съединения от пластмасата. 
Отделянето от пластмасата на 

всевъзможни съединения многократ-
но се ускорява при нагряване. Затова 
в микровълнова печка можете да из-
ползвате само специални пластмасови 
контейнери, разработени единствено 
за тази цел. 

РАЗОПАКОВАЙ!
Много хранителни продукти се съх-

раняват в пакети от многопластово 
фолио. Изборът на това фолио зави-
си от свойствата на продукта, срока 
и условията за неговото съхраняване. 
Някои от ястията в такива опаков-
ки могат да се загряват в микровъл-
нова печка направо в пакетчето. Но 
специалистите съветват да се храни-
те с такива продукти по-рядко.
Бъдете внимателни при приготвя-

не на полуфабрикати в пластмасо-
вите съдове, в които се продават 
(чаша, пакет, чиния). Обърнете вни-
мание каква е опаковката. Макар сер-
тифициращите органи да следят за 
безопасността на материалите, много 
от производителите често използват 
полистирол. И когато такава опаков-
ка попадне в съприкосновение с горе-

ща вода, от нея започва да се отделя 
стирол. Затова е за предпочитане да 
пресипете продукта в керамични или 
емайлирани съдове и след това да при-
готвяте храната (да я притопляте 
или да я заливате с гореща вода).
Подходящи за замразяване и при-

топляне в микровълновата фурна са 
съдовете, произведени от полиетилен-
терефталат (PET). Неговите свой-
ства остават непроменени в диапазо-
на от – 40 до +250 °С. 

МАЛКИ ДОЗИ – ГОЛЕМИ 
ПРОБЛЕМИ

Как да определим какви са допусти-
мите безопасни дози химически веще-
ства, постъпващи в организма? Мне-
нията на учените се разминават по 
този въпрос. Едни твърдят, че ако 
на се надвишават допустимите гра-
ници, вреда няма да има. Необходимо 
е да изяждате повече от 2 кг кон-
серви на ден, за да се приближите до 
пределно допустимата доза. Други на-
стояват, че химикалите, които по-
стъпват в организма, се натрупват с 
години, и въпреки че няма симптоми 
на отравяне, токсините не са безо-
пасни за здравето. 
Пластмасата е навлязла в живота 

ни само преди някакви си 30 години. 
В момента расте първото „пластма-
сово“ поколение. Но за да се напра-
вят генерални изводи за влиянието на 
пластмасата върху човешкия органи-
зъм, трябва да се проследят минимум 
5 поколения.

ТАЙНАТА на 
консервната кутия

Всеки полимерен матери-

ал старее под влияние на 

светлината, при нагря-

ване и при контакт с 

различни вещества. 

Той помътнява, пое-

ма миризми и състав-

ки от съдържимото 

в него, като отделя 

токсични вещества. 

Производители на хранителни проду-

кти разясняват, че срокът за съхра-

нение на продукта се отнася не само 

за самия продукт, но и за опаковката 

му. Това важи най-вече за консервите. 

В тях при неправилно съхранение на 

продукта се отделя токсичното ве-

щество бифенол, което може да пре-

мине в съдържанието на консервата. 

ЗАТОВА:
 Откажете се от консервите в пол-

за на пресните продукти.

 Храната от отворените консервни 

кутии пресипвайте веднага в стък-

лени или порцеланови съдове. Под вли-

яние на кислорода кутията корози-

ра доста по-бързо, което „обогатява“ 

храната в нея с олово.

Важни маркировки
 Пластмасите, използвани за произ-

водство на изделия, контактни с хра-

на, задължително минават през сер-

тификация и проверка, дали са в съ-

ответствие със санитаро-хигиенни-

те норми. Ако производителят зая-

ви например, че изделието е предназ-

начено за съхраняване на минерална 

вода, то се проверява дали отговаря 

на условията за съхранение само на 

вода.  Производителят е длъжен да 

маркира продукцията си. На опаковка-

та трябва да бъде обозначено дали е 

подходяща за дълбоко замразяване и 

за използване в микровълновата фур-

на. Както и да бъде отбелязано в ка-

къв температурен диапазон тя е без-

вредна.  „Снежинките“ обознача-

ват, че контейнерът е подходящ за 

замразяване на продукти.  „Печка 
с вълни“ – че продуктът може да се 

размразява със съда в микровълнова 

печка.  „Чинийка под душ“ е знак, 

че контейнерът може да се мие в съ-

домиялна машина.
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а да сме в добро сексуално здраве, в менюто ни 
трябва да присъстват сьомга, морски дарове, бяла 
риба, тестени изделия, пържени картофи и много 
видове подправки. За десерт, разбира се, шоколад. 

По отношение на напитките – една или две чаши черве-
но вино или шампанско и... в леглото.

ПОВЕЧЕ ЦИНК, ПОВЕЧЕ СЕКС

Това се отнася най-вече за мъжа. При недостиг на цинк 
в мъжкия организъм голяма част от ензимите и хормо-
ните не функционират добре. Без него – сбогом на тес-
тостерона, спермата и сперматозоидите. Човекът усвоя-
ва най-добре цинка морските дарове (най-вече стридите), 
месото (и птичето) и яйцата.

ПОВЕЧЕ ВИТАМИН В3 – ПО-ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ

Този витамин е необходим за превръщането на консуми-
раните храни в енергия. Но преди всичко той повишава 
усещанията, чувствителността при сексуалната стиму-
лация. Съдържа се в зърнените култури (пшеница, ориз), 
в жълтъка, рибата, сушените зеленчуци и пшеничния за-
родиш.

ПОВЕЧЕ ВИТАМИН В6 – ПО-СИЛНО ЖЕЛАНИЕ

Витамин В6 управлява аминните киселини, елементите, 
които образуват протеините и някои хормони. Негова-
та консумация увеличава сексуалното желание. Съдържа 
се в черния дроб, бъбреците, боба, лещата, бананите и 
цветното зеле.

И ОЩЕ...

ЗЕХТИНЪТ КАТО ОВЛАЖНИТЕЛ

Той съдейства за разреждането на кръвта и за поддър-

жане на мрежата от артерии и вени, която я отвеж-
да и до най-крайните части на тялото. Доброто кръ-
воснабдяване на мъжките и женските гениталии е от 
съществено значение за сексуалното удоволствие. Зато-
ва за овкусяване на салатите използвайте зехтин вмес-
то олио.

ПОДПРАВКИ 
ЗА СТИМУЛАЦИЯ

Най-ценни са подправките, които „стоплят“ кръвта, 
като джинджифил, черен пипер и карамфил. Те разширя-
ват кръвоносните съдове и улесняват кръвотока.

ШОКОЛАД ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ

Теобромин, кофеин, фенилетиламин... Какаото крие в 
себе си антидепримиращи, освежаващи, успокояващи и... 
възбуждащи съставки. Яжте шоколад на корем, без да из-
питвате вина.

УБИЙЦИ НА СЕКСА

Лошите мазнини в червените меса са доста засищащи, 
но и доста вредни, защото влошават състоянието на 
сърдечносъдовата и половата система. Освен това пре-
дизвикват нарушения на хормоналната секреция (по-точ-
но на отделянето на тестостерон, най-важния хормон 
за либидото).

АЛКОХОЛЪТ Е КАПАН

Първоначално и в малки дози (не повече от две чаши 
дневно) той отпуска и разрежда кръвта. Но в големи ко-
личества прави половия акт невъзможен подвиг. Доказано 
води до смущения в ерекцията, а с течение на годините 
– и до пълна полова немощ при мъжете.

„ЧИНИЯТА“ 

НА ЖЕЛАНИЕТО

НА ЖЕЛАНИЕТО

КАКВО ДА ЯДЕМ ПО ПОВЕЧЕ, 

            
            

  ЗА ДА ПРАВИМ ПОВЕЧЕ СЕКС

БЛИЖА, ВКУСВАМ, ГЪЛТАМ... ДУМИТЕ, КОИТО СИ РАЗМЕНЯТ ЛЮБОВНИЦИТЕ, 
ИЗВИКВАТ ПРЕДСТАВАТА ЗА ИСТИНСКИ БАНКЕТ. ХРАНАТА И СЕКСУАЛНОСТТА СА 

ИНТИМНО СВЪРЗАНИ И НАУКАТА ПОТВЪРЖДАВА ТАЗИ ВРЪЗКА – НЯКОИ ХРАНИ 
ПРАВЯТ ПО-ПИКАНТНИ НАШИТЕ ЛУДОРИИ В ЛЕГЛОТО.
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НЯМА 
СТРАШНО, 
ИМА ЯСНО!

19 УСПОКОИТЕЛНИ ОТГОВОРА 
НА 19 ТРЕВОЖНИ ВЪПРОСА, 

СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО

ВРЕДНО ЛИ Е ЗА ХОРАТА ИЗЛЪЧВАНЕТО НА 
МИКРОВЪЛНОВИТЕ ПЕЧКИ И МОБИЛНИТЕ 
ТЕЛЕФОНИ? ТРЯБВА ЛИ ПЕРИОДИЧНО ДА 
ПРОЧИСТВАМЕ ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИНИ 
С ДРАСТИЧНИ МЕТОДИ, ИЛИ ТОВА Е 
ВРЕДНО ЗА ЗДРАВЕТО? ЗАДАДОХМЕ НА 
СПЕЦИАЛИСТИ ВЪПРОСИТЕ, КОИТО НАЙ-
МНОГО ВИ ТРЕВОЖАТ. ЕТО ТЕХНИТЕ 
УСПОКОИТЕЛНИ ОТГОВОРИ. 

1. КОЛКО ВИТАМИН D НИ Е НЕ-

ОБХОДИМ ДНЕВНО? НЕ Е ЛИ 

ВРЕДНО ДА ПРЕВИШАВАМЕ 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАТА НОРМА?

Днес специалистите предста-
вят все повече доказателства, 
че големите дози витамин D не 
само заздравяват нашите кос-
ти, но и понижават риска от 
рак на гърдата, яйчниците и 
стомаха. Мнозина страдат 
от дефицит на витамин D 
заради дефицита от слънчева 
светлина, защото витамин 
D се синтезира в кожата 
единствено и само под въз-
действието на слънчевите 
лъчи. Други пък страдат 
от липсата на витамин 
D заради отсъствието в 
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менюто им на храни, които го съдържат – мазни риби 
като сьомга, скумрия и риба тон; пълномаслено прясно 
мляко, а също и зърнени храни. 
Официално дневната препоръчителна доза от витамин 

D за хора между 50- и 70-годишна възраст е 400 МЕ (10 
мкг), но геронтолозите напоследък смятат, че тя трябва 
да бъде увеличена до 800–1000 МЕ. Но ако вие сте под 
50-годишна възраст и ежедневно консумирате препоръчи-
телните 200 МЕ (което съответства на две чаши пъл-
номаслено прясно мляко) и се излагате на въздействието 
на слънчевите лъчи поне по 10–15 мин на ден, оптимална-
та норма витамин D за вас е 400 МЕ дневно. 
2. ЗДРАВОСЛОВНО ЛИ Е СИСТЕМНОТО ГЛАДУВАНЕ С 

ЦЕЛ ПРОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИНИ?

Гладуването е голям стрес за организма. Това ще ви 
каже всеки добър лекар. Да не говорим, че то е проти-
вопоказно при някои заболявания. Затова, преди да реши-
те в полза на този радикален метод за очистване на ор-
ганизма, не е зле да се консултирате с лекар. Но даже 
и да гладувате под контрол на специалист и това да не 
ви навреди, не очаквайте големи чудеса – всеки лекар би 
ви казал, че добре работещите бели дробове, черен дроб, 
бъбреци и стомах повече от ефективно очистват вашия 
организъм и без да гладувате. Но все пак, ако решите да 
се подложите на жестоко гладуване, не забравяйте да пи-
ете достатъчно количество течности, за да избегнете 
обезводняването на организма. 
3. БЕЗВРЕДНО ЛИ Е ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВОДАТА ОТ ВО-

ДОПРОВОДА ЗА ГОТВЕНЕ И ПИЕНЕ?

Отговорът не е еднозначен. От една страна, практи-
чески всяка вода, течаща по градския водопровод, се об-
работва с хлор и/или хлорен двуокис. От друга страна, 
върху качествата на водата, постъпваща в къщите ни 
от градския водопровод, се упражнява строг контрол и 
по свойства тя почти не отстъпва на някои бутилира-
ни минерални води (стига да не живеете в къща с част-
но водоснабдяване).
Държавните закони и стандарти изискват водата да 

бъде перфектно прочистена, но някакви количества вред-
ни химични съединения могат все пак да останат в нея, 
а други да се образуват след контакта на водата с тръ-
бите (например тежки метали като желязо и цинк).
Филтрите могат да отделят много замърсявания, но 

за съжаление не всички. За да определите какъв филтър 
е най-ефективен за вашия водопровод, трябва да плати-
те, за да направят анализ на водата, която тече точно 
от вашата чешма. 
4. ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ВЛИЯЯТ 

РАЗРУШИТЕЛНО НА МОЗЪКА?

Това е малко вероятно. Но ако прекалено дъл-
го говорите по клетъчния телефон, използвай-
те устройството „свободни ръце“ или включе-
те високоговорителя, за да държите апарата на 
разстояние от главата си. Резултатите от едно 
изследване, в което участвали 420 доброволци 
на възраст до 21 години, доказва, че рискът 
от развитието на тумор в мозъка не е свързан 
с използването на мобилни телефони. Затова пък 
съществува друга, напълно реална опасност за фено-
вете на дългите телефонни разговори по мобилния, 

която няма никакво отношение към онкологията: ако го-
ворите по телефона, когато шофирате, вие попадате в 
същата рискова група, в която са и водачите на МПС, 
които карат в нетрезво състояние. Тогава вероятността 
да станете жертва на ПТП се увеличава до 80%.
5. ПРОВОКИРА ЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИКРОВЪЛ-

НОВИТЕ ПЕЧКИ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Не, разбира се. Механизмът на дейст-
вието на микровълните се изразява в 
това, че те привеждат в движение мо-
лекулите на водата, съдържащи се в 
хранителните продукти, и именно дви-
жението на тези молекули гаран-
тира подгряването на храната. 
Микровълновите печки създават 
не много силно магнитно поле и 
няма никакви доказателства за 
това, че то представлява опас-
ност за човека. 
6. ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ 48 ЧАСА СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПРИ-

ЕМА НА АНТИБИОТИЦИ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ЗАРА-

ЗИ ОКОЛНИТЕ?

В повечето случаи – да, и при условие че страдате от 
бактериална, а не от вирусна инфекция. Защото анти-
биотиците са безсилни при лечение на вирусни инфекции. 
Но пък ако прекъснете курса на лечение на бактериал-
ната инфекция с антибиотици, „недоубитите“ бактерии 
могат да стана устойчиви на антибиотика и лекарство-
то следващия път да не ви подейства. 
7. КОЛКО ЧЕСТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРОФЕСИОНАЛ-

НОТО ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИТЕ ОТ ЗЪБЕН КАМЪК?

Отговорът зависи от степента на поддържаната уст-
на хигиена, твърдят зъболекарите. Изследвания са дока-
зали, че на бактериите им трябват три месеца, за да 
се настанят трайно под венеца. Ако миете зъбите си 
два пъти на ден, можете да минете и само с два сеан-
са за професионално почистване на зъбен камък на годи-
на. Но ако сте по-немарливи към устната си хигиена или 
пък страдате от заболявания на венците, ще ви се на-
ложи да посетите зъболекаря поне 4–5 пъти през годи-
ната. Диабетът и приемът на антидепресанти изсуша-
ват устната кухина и могат да ускорят образуването 
на бактерии, тоест ще ви се наложи да чистите зъбния 
камък по-често. 
8. КАЗВАТ, ЧЕ НОСЕНЕТО НА ДРЕХИ, МИНАЛИ ПРЕЗ 

ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, МОЖЕ ДА ПРОВОКИРА 

АЛЕРГИЯ ИЛИ АСТМА. ВЯРНО ЛИ Е?

Процесът, който специалистите наричат „сухо чисте-
не“, в действителност въобще не е сух. Дрехите 
се накисват в перхлоретилен, който е устойчив 
токсичен химикал. Той е летлив и може да стане 

причина за световъртеж, задух и дори за спи-
ране на дишането. А след химическо чистене 
обикновено опаковат дрехите в полиетилено-
ви пликове, които не позволяват остатъците 
от този химикал да се изпарят. В резултат 
тази субстанция се изпарява от дрехата ви 
в продължение на цяла седмица след химиче-

ското чистене. 
Сведете влиянието на вредните химически изпа-
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рения до минимум: веднага махнете дрехата от опаков-
ката, след като я занесете вкъщи, и я окачете на чист 
въздух да се проветрява. В никакъв случай не я оставяй-
те опакована в топло помещение – топлината усилва от-
делянето на изпарения от перхлоретилена.
9. БЕЗОПАСНИ ЛИ СЕ КОНТРАЦЕПТИВИТЕ ОТ НОВО 

ПОКОЛЕНИЕ?

Да, ако ви ги е предписал вашият гинеколог. Доста жени 
отказват да пият противозачатъчни таблети заради слу-
ха, колко неприятни са страничните ефекти от тях – 
задух, ракови тумори, напълняване... Не е трудно да се 
предскажат резултатите – милиони аборти, раждане на 
деца в бедни семейства и деца сираци...
Има убедителни статистически данни за страничните 

ефекти от най-новите противозачатъчни препарати, съ-
брани от група холандски лекари. През 2007 г. те изслед-
вали около хиляда жени, използващи антибебе хапчета, и 
стигнали до извода, че препаратите от последно поко-
ление практически не оказват отрицателно влияние на 
здравето, ако се приемат под лекарски контрол. 
10. МОЖЕ ЛИ ПОСТОЯННАТА РАБОТА С КОМПЮТЪР 

ДА ДОВЕДЕ ДО ДРАСТИЧНО ВЛОШАВАНЕ НА ЗРЕНИ-

ЕТО?

Не. Продължителните компютърни сесии приличат на 
дълги разходки. Ако вие прекалено дълго вървите пеша, 
вашите крака ще се уморят, но това не означава, че сте 
ги повредили. Естествено, когато неотлъчно сте били 
пред екрана на компютъра и сте фокусирали дълго вре-
ме погледа си върху него, мускулите на очите ви се умо-
ряват. Освен това в този случай вие мигате по-рядко и 
очите ви бързо се изсушават. Решението на проблема е 
да отклонявате поглед от монитора толкова често, кол-
кото ви е възможно, и да го фокусирате на 20 крачки 
пред вас, след което да мигате бързо 4–5 пъти. 
11. ДОКОЛКО СА БЕЗВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО БЕЗАЛКО-

ХОЛНИТЕ НАПИТКИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ ДУМИЧКА-

ТА „ЛАЙТ“ СЛЕД ИЛИ ПРЕД НАИМЕНОВАНИЕТО СИ?

Ако става дума за това, дали кока-кола лайт или 
студеният чай „без захар“ могат да предизвикат 
рак, отговорът е категорично „не“. А диабет? 
Едва ли. Остеопороза? Възможно е, тъй като 
тези напитки съдържат фосфорна киселина, ко-
ято „отмива“ калция от костите, твърдят 
диетолозите. Енергийната стойност на чаша 
лайт напитка е най-много със 100 калории по-
малка от тази на обикновената безалкохолна на-
питка. В същото време лайт напитките съдържат 
заместител на захарта – аспартам. Преди няколко го-
дини се появи информация, че честата употреба на 
аспартама води до възникване на сериозни болести. 
Но за съжаление още не са приключили изследванията, 
които окончателно да потвърдят или да опровергаят 
тази информация. Достоверно е единствено, че пре-
калената консумация на подсладител може да доведе 
до стомашно-чревни разстройства. Не забравяйте за 
това, ако често дъвчете дъвка без захар. 
12. ДЕЙСТВИТЕЛНО ЛИ Е ТОЛКОВА НЕОБХОДИМА 

ПРОТИВОГРИПНАТА ВАКСИНА?

Повечето вирусолози я препоръчват практически на 
всички хора, но трябва все пак да се отчитат рискът 

от усложнения, състоянието на здравето на конкретния 
пациент, възрастта му и ред други фактори, когато се 
взима решение за нейното приложение. 
По мнението на изтъкнати специалисти ваксинацията 

ни предпазва ефективно от заразяване с грип, а даже и 
да се разболеете след ваксинирането, симптомите на бо-
лестта ще бъдат доста по-слабо изразени. Съществува 
обаче не много голям процент хора, при които поста-
вянето на ваксина не води до изработването на анти-
тела: това е особеност на тяхната имунна система. При 
тези хора е твърде вероятно да става дума и за сериоз-
ни имунни нарушения. 
13. ИМА ЛИ НАЧИН ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ БОЛЕСТТА 

НА АЛЦХАЙМЕР?

За съжаление, не. Но невропсихолозите твърдят, че мо-
гат да се предприемат някои действия в помощ на под-
държането на интелектуалната, социалната и физическа-
та активност във форма. 
Работата е в това, че физическите тренировки пови-

шават и общата, и мозъчната активност и стимулират 
растежа на нови мозъчни клетки. Много е важно също 
така да поддържаме и добри социални контакти: специа-
листи се кълнат в благотворното влияние на общуването 
с близки и приятели върху мозъчната дейност. Доказано 
е, че при възрастни хора, които водят живот на затвор-
ници, интелектуалната деградация настъпва по-бързо. Ос-
вен това в качеството на профилактика се препоръчва 
да се увеличи консумацията на плодове, зеленчуци и риба 
(най-вече на сьомга и сардина).
14. ОПАСНО ЛИ Е ДА СЕ ПОДЛОЖИМ НА ЛИПОСУК-

ЦИЯ?

Това си е хирургична операция, колкото и безотговорно 
и лековато да се отнасят някои хора към тази манипула-
ция. Затова след тази операция, както и след всяка хи-
рургична интервенция, са възможни странични ефекти и 
усложнения, твърдят хирурзи. Освен това тази процедура 
няма да ви избави от целулита и няма да ви помогне да 

поддържате стройна фигура за дълъг период от вре-
ме. Според резултати от едно изследване 43% от 
хората, които са си направили липосукция, мно-
го бързо са качили отново килограми и обем след 
това. Най-вече поради факта, че след операцията 
не са спазвали диета и не са спортували, разбира 
се. Така че за какво ви е липосукция. Ходете на 

фитнес и се хранете здравословно!
15. СЪЩЕСТВУВА ЛИ НАДЕЖДЕН МЕТОД ЗА ПРЕД-

ПАЗВАНЕ ОТ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Нито един. Страшната истина е, че дори и „правил-
ните“ хора, които водят безупречен здравословен начин 
на живот, не са застраховани срещу рака. Вредните на-
вици, разбира се, увеличават риска от поява на ракови 
заболявания. Пушачите са 1/3 от всички раково болни, 
а привържениците на строгите диети, както и обездви-
жените и страдащите от затлъстяване хора „запъл-
ват“ другата 1/3. 
16. АКО СЕ ЗАНИМАВАМ С ЙОГА, МОЖЕ ЛИ ДА 

ИЗПЪЛНЯВАМ И СИЛОВИ УПРАЖНЕНИЯ?

Специалистите по фитнес ни убеждават, че ако 
не успеем де заякчим мускулатурата си с упраж-
нения от йога, е добре да допълним тези зани-
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мания с по 20-минутни тренировки с тежести (напри-
мер обикновени гирички). Но е добре силовите упражне-
ния да се изпълняват само три пъти седмично, а не все-
ки ден (упражненията от йога се изпълняват всеки ден, 
за да имат ефект). 
17. ТРЯБВА ЛИ ДА СПРА ДА ХОДЯ НА ФИТНЕС, КОГА-

ТО СЪМ С НАСТИНКА?

Всичко зависи от степента на простудата. Ако симпто-
мите са кихане, кашляне и болно гърло, рискът при физи-
ческото натоварване е минимален. В умерени количества 
физическите упражнения даже помагат на имунната сис-
тема да се възстанови от настинката. Но ако симптоми-
те са локализирани по-надолу от главата (болки в тяло-
то и отривиста, суха кашлица, от която ви боли и гър-
бът), се налага да преустановите временно тренировките 
до пълното оздравяване. 
18. ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ ДЕЗОДОРАНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ 

АЛУМИНИЙ, СА ОПАСНИ?

Трябва да различавате дезодорантите, убиващи бактери-
ите, провокатори на миризмата на пот, от антиперспи-
рантите, запушващи порите. Няколко независими научни 
изследвания са установили потенциална опасност за здра-
вето именно при използването на антиперспиранти, за-
щото в тях се съдържа алуминий. По-добре е да избе-
рете дезодорантите. Но единно мнение по този въпрос 
в научните среди не съществува и докато не съществу-
ва, на нас ще ни се налага да правим този избор самос-
тоятелно. 
19. КОИ ПРОДУКТИ МОГАТ ДА СЕ НАРЕКАТ НАЙ-ПО-

ЛЕЗНИ ЗА ЗДРАВЕТО?

Важно е не само онова, което ядем, но и в какви съ-
четания го ядем, единодушни са диетолозите. Топ лис-
тата може да се оглави от най-обикновени хранителни 
продукти.

 БОРОВИНКА В нея се съдържат много ценни храни-
телни вещества – антиоксиданти, микроелементите лу-
теин и зеаксантин, полезни за очите и кръвоносните съ-
дове. Полезните свойства се запазват до 80% и в замра-
зените боровинки. 

 КАФЯВ ОРИЗ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ Въглехидратите 
са ценни за човешкия организъм, но само тези, които се 
усвояват бавно – от кафявия ориз, пълнозърнестия хляб, 
мюслито. Тези храни съдържат и много фибри. Помагат 
за понижаване на нивото на лошия холестерол, намаля-
ват риска от сърдечносъдови заболявания, диабет и зат-
лъстяване. 

 СПАНАК Той е пълноценен източник на желязо, вита-
мините С, А и К, както и на много полезни микроелемен-
ти, забавящи процесите на стареене на организма. 

 МАГДАНОЗ, КОПЪР И БОСИЛЕК Това трио зелени 
подправки е изключително полезно. Добавяйте по-обилно 
пресни зелени подправки към ястията!

 ПИЛЕШКО БЯЛО МЕСО То заедно с пуешкото филе 
е най-диетичното месо. В него няма почти никакви маз-
нини, но затова пък е пребогато на белтъчини и калций. 
Пилешкото месо е добър източник също така на селен 
и витамини от групата В, които активизират мозъчна-
та дейност.
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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

С
ърфирам си аз по празници-
те в интернет и попадам 
на следното – „2010 – Ев-
ропейска година на борба с 

бедността и социалното изключване“. 
Поглеждам да видя какво чета – стра-
тегически рамков документ на Евро-
пейската комисия (приоритети и насо-
ки за дейности, свързани с горното). 
Естествено, интересът ми веднага 

се засилва. Що ли пък да не стане 
чудо? И да заживеем след това охол-
но и доволно?! Гледам – предвидени 
са мерки, разработени са стратегии, 
мащабни програми. Освен това Евро-
пейският социален фонд щял да даде 
милиарди евро и отделно всяка дър-
жава на местно ниво – също. Въобще 
сериозна работа! 
Да, ама бедността не е само соци-

ално-икономически феномен. Тя има и 
психологически аспект, който се явя-
ва много важен фактор. 
Сигурно ще се усмихнете и ще ка-

жете: „Да, бе, да! Сега остава да 
пуснат екипи от психолози, които да 
ни препрограмират как да живеем в 
хармония с ниските си заплати и ви-
соките цени, та съвсем за боядисани 
канарчета да ни броят.“
Ако зависеше от мен, щях да ги 

сформирам тези екипи. Има нужда. 
Ние, българите 

ВИНАГИ СМЕ СЕ 
ИЗЖИВЯВАЛИ КАТО БЕДНИ 
Но нима народ с по няколко мобил-

ни телефона на глава от населението; 
с поне един, а на места и с няколко 
автомобила в семейство; с поне един, 

а на места и няколко имота в семей-
ство; с поне един, а на места и ня-
колко компютъра в семейство може 
да се нарече масово беден? 
Но тези неща са несъвместими с ис-

тинската бедност. Далеч съм от ми-
сълта, че в България няма достатъчно 
много истинска бедност или че стан-
дартът, с който живеем, е съизме-
рим с най-добрите стандарти в Евро-
па. Проблемът е, че някак си твърде 
масово българинът се определя субек-
тивно като беден. Има нещо нередно 
в това. Има и нещо много опасно в 
това. Бедняшкото мислене произвежда 

НЕЩО КАТО 
БЕДНЯШКА КУЛТУРА 

Бедняшката култура не е само ли-
чен, но и обществен проблем. Обще-
ството с бедняшко мислене носи ха-
рактерните черти на индивида с бед-
няшко мислене. Бедняшкото мислене 
въобще, ама, въобще не е образец за 
подражание. То не е ориентирано към 
постижения, към промени и към ино-
вации. То е застопорено в „тук и 
сега“. И жизнената задача, която си 
е поставя то, е сведена до това да 
се оцелее – днес, утре, в близко бъ-
деще. Самото бъдеще е мъгляво за 
бедняка. Беднякът не се осмелява да 
програмира това бъдеще, защото е 
далеч от идеята, че самият той е 
фактор за каквото и да било. Чове-
кът с бедняшко мислене рядко прие-
ма, че бъдещето зависи от него, за-
щото е склонен да отдава бедността 
си на обстоятелства извън себе си: 
политика, икономика, природни даде-
ности, съдба, късмет – все неща из-
вън неговия непосредствен контрол. 

МОЖЕ ЛИ

БЕДНОСТТА 
ДА СЕ ЛЕКУВА
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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.

Той често пъти е 

ОБЕЗВЕРЕН, НЕДОВЕРЧИВ, 
ИНЕРТЕН, ГНЕВЕН 

Човекът с бедняшко мислене се 
дразни дори когато чете тези редо-
ве, защото си мисли, че остава нераз-
бран, че някой го упреква. Затова по-
някога може да бъде изпълнен с омра-
за към другите членове на общество-
то и към институциите, които смя-
та за виновни за положението, което 
несправедливо му е отредено. 
Общество, в което бедняшката кул-

тура е придобила такава масовост, е 
лишено от огромна част от потен-
циала си за развитие и напредък, за-
щото тя същевременно се явява и 
като форма на социално поведение. 

КОМУ Е ИЗГОДНО ТОВА?
Реших да дам своя скромен принос 

към Европейската година на борба с 
бедността, като посветя  днес „Ча-
сът на психотерапевта“ на това яв-
ление, което икономисти и политици 
обичайно считат за своя тема. 
Знам, че истински бедният човек 

няма да може да си купи този брой 
на списание „Бела“, затова, след като 
го прочетете, дайте го на някого 
или просто скъсайте тези страни-
ци, подчертайте с ярък цвят израза 
„бедността се лекува“ и ги оставете 
там, където случайно някой може и 
да ги прочете. 

И ТАКА, БЕДНОСТТА 
ИМА СВОЯ ПСИХОЛОГИЯ 

И именно тя се явява най-голяма-
та пречка при справянето със сама-
та бедност. Тя държи своите носи-
тели в здрава хватка и прави измък-
ването невъзможно. 
Бедният човек се подчинява на оп-

ределени стереотипи на мислене и по 
специфичен начин възприема и отра-
зява света. В този смисъл бих казала, 
че бедността може да се разглежда 
и като синдром от психологически и 
поведенчески дисфункции. Тоест бед-
няшкото мислене може и трябва да 
бъде лекувано. 
Нека уточним що е бедност. В ико-

номически смисъл това понятие е дос-
та точно формулирано, но в психоло-

гически е по-сложно. Най-общо казано, 
човек може да се изживява като беден, 
когато доходите му са под нивото на 
неговите строго индивидуални базови 
потребности. Тук за базови потребно-
сти приемаме всичко, което този чо-
век смята не за разкош, а за атрибути 
на своето обичайно всекидневие. Това 
може да включва ходене на фитнес, 
купуване на книги, ходене на театър, 
осъвременяване на компютъра и дори 
ежедневното използване на парфюм. За 
всеки човек това е различно. 

А ПОРОК ЛИ Е БЕДНОСТТА?
Дълбоко в народното съзнание се е 

вкоренил митът за добродетелната 
бедност и порочното богатство. В 
приказките богатият обикновено е 
лош и глупав, несправедлив и алчен. А 
беднякът от народа е умен, честен и 
красив. Разбира се, накрая лошият бо-
гаташ бива победен, а героят е въз-
награден с богатство и почести. 
Но това е твърде противоречиво – 

богатството е порочно, но все пак 
по-добре да го има, отколкото да го 
няма?
Тоест бедността може да не е по-

рок, но във всеки случай  е недос-
татък, от който всеки би искал да 
се избави. 
И сега – лекува ли се бедността? 

Колкото и странно да изглежда, пси-
хотерапията би могла да помогне и 
тук. Хората с бедняшко мислене се 
отнасят към себе си със 

ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКО 
САМОУВАЖЕНИЕ 

отколкото другите. Те мислят така: 
„И без това мога.“ Те се стремят да 
се ограничат , да икономисат и дори 
да се лишат от нещо. А свиването 
на потребностите води до нищета, 
а оттам и до потискане на само-
чувствието.
Бедняшки мислещият е способен да 

обикаля по магазините, за да спести 
от цената, но не му идва наум да по-
търси начин за изкарването на повече 
пари. Той мисли, че това е невъзмож-
но, че той не е способен, че няма ус-
ловия, че няма да се получи и т.н. 
Нерядко мисли също, че това е 

свързано с прекалено много работа, 

с твърде много усилия. Тоест в него 
има и доза леност – кога по-малко, 
кога повечко. 
Друга характеристика на „бедняка“ 

е това, че е склонен да отлага неща-
та: започвам, но от понеделник, от 
другия месец, от догодина... И вина-
ги има някакъв извинителен аргумент, 
който изглежда логичен за това, че 
не е започнал нещо навреме. 
Освен леността, която му пречи, има 

и нещо друго, което го спъва – той не 
обича промените. Те му създават дис-
комфорт. Той се страхува да наруши 
създадения стереотип. А това си е 
проблем, особено за човека на солидна 
възраст. Затова той предпочита 

СИГУРНАТА ПРЕД 
ВИСОКОПЛАТЕНАТА РАБОТА

За своите неуспехи бедняшки мисле-
щият е склонен да обвинява социал-
ната система. Защо ли тогава в съ-
щата тази система някои хора успя-
ват да се справят по-добре? Правени 
са редица проучвания и е доказано, че 
по-заможните членове на едно обще-
ство се чувстват в много по-голяма 
степен отговорни за своето благосъс-
тояние, отколкото бедните.
Има и други белези на бедняшкото 

мислене. Не упреквам човека, който 
носи тези белези. Никой не си при-
чинява това нарочно. Но голяма част 
от причиненото е поправимо. Попра-
вимо, но при осъзнато желание за про-
мяна. Ако недоволството и фрустра-
цията са ви дошли до гуша, дейст-
вайте. Пасивността е характерна за 
бедняшкото мислене. Няма никакъв 
смисъл да потъвате в негативните 
емоции, по-добре насочете енергията 
си в друго русло – по-продуктивно. 
А ако и така ви е добре, не мърдай-

те, стойте си там, където сте. Ев-
ропейската комисия е измислила как-
во ще се прави...
Впрочем 2006 беше Европейска го-

дина на мобилността на работещи-
те. Тогава чаках, чаках да ме закачи 
някое мероприятие, но не стана. И 
в началото на 2007 г. си купих кола. 
Ей, родих се, ви казвам!
А ако усетите порив, докато че-

тете тези редове, значи за вас има 
шанс. 
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

ШЕРЛОК ХОЛМС
КАК ГАЙ РИЧИ, РОБЪРТ ДАУНИ-МЛАДШИ И ДЖЪД ЛОУ 
ПРЕПРОЧЕТОХА АРТЪР КОНАН ДОЙЛ

И
ма ли някой, който да не е чувал за Шерлок Холмс? 
Любимата история не само на малки и големи, но и 
на цяла плеяда сценаристи и режисьори, се появява 
на бял свят през 1887 г. Най-известният детектив 

на всички времена е главен герой в четири романа и 56 
разказа и като че ли не е слизал от екрана. Напоследък 
обаче го бяхме позабравили. Но Гай Ричи в своя пост-ма-
дона период реши да ни разкаже едно от неговите при-
ключения. И ни обещава, че никога 

НЕ СМЕ ВИЖДАЛИ ШЕРЛОК ХОЛМС ТАКЪВ 
В ролята на митичния детектив е Робърт Дауни-млад-

ши, а в тази на верния му спътник д-р Уотсън – неус-
тоимият Джъд Лоу. Историята засега е обвита в пълна 
мъгла, но сценаристите твърдят, че тя е наистина уни-
кална. Не е сигурно, че ще видим Брад Пит в ролята на 
злодея Мориарти, който ще се появи във филма, за да за-

гатне за продължение. Засега това са само слухове. Едно 
е сигурно обаче –  лошите момчета Гай, Робърт и Джъд 
май са решили да загърбят пороците и прегрешенията си 
и полагат доста усилия да няма разочаровани.
„Идеята ми бе да направим филм, подобен на „Буч Ка-

сиди и Сънданс Кид“, в който Холмс и Уотсън са равно-
поставени герои – обяснява Ричи. – Холмс е екшън герой, 
както и Уотсън, имайки предвид миналото му на вете-
ран от войната. Исках Уотсън да бъде женкар, много по-
голям, отколкото Холмс.“ 
Робърт уточнява: „Трябваше да изиграя образа по най-

странния начин, за да може да си проличи, че не аз съм 
любимецът на жените, а Уотсън. Макар и Холмс да пред-
почита да води битки на психологическо ниво, когато си-
туацията загрубее, той с удоволствие прибягва към бой-
ните изкуства. Мисля, че Гай има вина за това, нали е 
ревностен фен на джиуджицу.“ 

Той така и не можа да свикне с това определение. И до днес 

Гай Ричи твърди, че никога не се е чувствал като знаме-

нитост, макар доскоро да бе женен за една от най-знамени-

тите жени на планетата. Бракът му с Мадона продължи по-

малко от осем години и не му липсваха нито безумна близост, 

нито жестоки скандали, нито дори опити за физическа само-

разправа. Само година след като Мадона нарече Гай „емоци-

онален малоумник“, той се опита да ни увери, че още я оби-

ча, макар че е... „бавноразвиваща се“. Въпреки тези „любов-

ни обяснения“ двамата уж запазиха добрите си отношения и 

се грижат заедно за 9-годишния Роко и осиновения малавиец 

Дейвид.

Макар и да си е създал имидж на кораво момче, обсебено от 

подземния свят, всъщност се оказва, че Ричи произлиза от 

кралски род. Той винаги е бил обвиняван, че нарочно прикрива 

знатния си произход. Семейството му разполага с богатство 

В ЕКШЪН СТИЛ
В ЕКШЪН СТИЛ

БИВШИЯТ МИСТЪР МАДОНА
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Последната му роля като Хамлет събра всевъзможни суперлати-

ви и успя да превърне Шекспировата класика в хит на „Бродуей“. 

Наскоро пък стана ясно един любопитен факт за Джъд Лоу – родът 

му произлиза от известни пекари. Дали именно на това се дължи не-

устоимото желание на жените да го... схрускат?! Всъщност Лоу 

често си пати от специалното внимание на нежния пол, но пък и 

самият той лесно се поддава на изкушения. Затова новината, че е 

станал баща за четвърти път, май не беше толкова изненадваща. 

Изненадваща обаче беше реакцията на бившата му съпруга Сейди 

Фрост. Жената, която го обвиняваше за какво ли не, след като ста-

на ясно, че той є изневерява със Сиена Милър, сподели, че той е чу-

десен човек и винаги ще го подкрепя. 

Първоначално Лоу твърдеше, че не иска да има нищо повече с ак-

трисата Саманта Бърк, но ще се грижи за нейното и на дъщеря 

им София финансово състояние. Все по-усилено се говори, че сега 

Джъд се чувства раздвоен и че е на прага да се види с малката си 

дъщеричка. Саманта и Джъд се срещат в нощен 

клуб и преживяват кратка, но бурна авантю-

ра. Той упорито отрича плъзналите слухове, 

че се е събрал отново със Сиена Милър, 

а и папараци го щракнаха с неизвест-

на русокоса красавица. Макар че му се 

носи славата на Казанова (нали не сте 

забравили, че сред неговите „жертви“ бе 

и бавачката на децата му), Джъд раз-

кри рецептата за жената, с която би 

прекарал остатъка от живота си: тя 

трябва да има чувство за хумор, да е ин-

телигентна и да бъде страхотна готвач-

ка. „Майка ми бе страхотна готвачка и аз 

обичам вкусната храна, обожавам и сам 

да готвя.“ Затова, дами, ако отго-

варяте на тези изисквания, 

пригответе най-добра-

та си баница и заед-

но с книжка с анекдо-

ти поемайте в посока 

Бродуей! Иначе Джъд 

е въодушевен от иде-

ята да играе дясната 

ръка на Холмс – д-р 

Уотсън. „Двамата са 

двете части на едно 

цяло и изключител-

но зависими един от 

друг.“

Всеизвестна истина е, че холивудските звезди изгря-

ват и залязват със скоростта на светлината. И чес-

то дори и да получат втори шанс, трудно успяват да се 

завърнат под прожекторите, особено ако са се отда-

ли на своите пороци. Но не и Робърт Дауни-младши. Про-

изхождайки от артистично семейство, Робърт бързо се 

нарежда сред младите надежди на Холивуд след участи-

ето си в някои от култовите тийн филми на 80-те. Но 

той показва, че може много повече, и бе номиниран за 

„Оскар“ за магическото му превъплъщение като Чаплин 

в едноименния филм. Оттам обаче следва пътят надолу 

– наркотици, арести, алкохол, арести, наркотици. Един-

ственият светъл лъч от този черен период е участието 

му в сериала „Али Макбийл“. И когато всички го бяха от-

писали, Робърт нанесе големия си удар през миналата го-

дина. Най-напред с участието си в екранизацията по ко-

микса „Железният човек“ като милионера су-

пергерой Тони Старк, а след това като 

актьор, превърнал се в истински не-

гър в „Тропическа буря“, донесъл му 

нова номинация за „Оскар“. Дауни-

младши вече приключи снимките на 

„Железният човек 2“, който се оч-

ертава като един от хитовете на 

2010 г. Той никога не е бил по-голяма 

звезда, отколкото е в момента, и 

„Шерлок Холмс“ ще затвърди това. 

„Гледам на Холмс като кръстоска 

между Тони Старк и Чаплин – споделя 

Робърт. – За мен той е първият супер-

герой, първият интелектуален герой, 

макар и появил се преди повече 

от 120 години. Холмс е 

един от най-раз-

познаваемите 

символи по це-

лия свят. До 

такава сте-

пен, че много 

хора всъщ-

ност си ми-

слят, че той 

е истински 

човек.“

от над 20 милиона паунда, а самият той е далечен наследник 

на Едуард I. Отраснал в богатство и разкош, Гай от малък по-

стоянно е източник на проблеми.  

Изключват го от няколко училища за лошо поведение, шляе 

се с улични банди и се хвали, че е пробвал всички видове нар-

котици. Спасява го страстта му към киното и най-вече към 

спагети уестърните на Серджо Леоне. Ричи започва в киното 

като режисьор на реклами и видеоклипове, за да дебютира с 

един от най-успешните британски филми на 90-те – „Две ди-

мящи дула“. След касовия хит „Гепи“ обаче дойде катастрофа-

та „Отнесени от бурята“ с Мадона, направен най-вече за да 

угоди на бившата си съпруга. След известен срив Гай показа, 

че отново е във върхова форма с „Рокенрола“, а свидетелство 

за творческия му подем ще бъде „Шерлок Холмс“. „Опитах се 

да направя филм за забавление, да избегна прекомерно тъмни-

те елементи – обяснява режисьорът. – А и самите романи на 

Конан Дойл са такива – насочени към масовата публика. На-

шият герой трябваше да бъде достъпен, макар и свръхинте-

лигентен.“
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ИЗДЪНКИТЕ НА РОБЪРТ 
ОСТАВАТ В МИНАЛОТО

ДЖЪД ЛОУ – ЖЕРТВА 
НА ИЗКУШЕНИЯ
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П
рез изминалата година към 
всички възможни български 
и множество международ-
ни писателски награди той 

прибави и Вазовата – за цялостен 
принос в родното високо слово. Не-
говият успех в литературата обаче 
се измерва с любовта и доверието 
на читателите. Всеки българин, ако 

трябва да назове имената на некол-
цина съвременни български писатели, 
неизбежно ще оглави списъка с него-
вото име. 
През изминалата година политикът 

Дончо Цончев напусна парламента. 
Казва, че търси оттегляне към себе 

си. Но писателят не спира да вярва 
в разума, в доброто и в говоренето, 

особено когато става дума за лич-
ни истории. Затова потърсих имен-
но него, за да си поговорим за изми-
налата година и за тези, които ни 
предстоят – в литературата, в Бъл-
гария и в собствения ни живот. За 
това, как човек може смислено, спо-
койно, щастливо и ведро да живее 
живота си.

– КАК БИХТЕ РАЗКАЗАЛИ СЕБЕ 

СИ С НЯКОЛКО ДУМИ...

–  Така, че да изглеждам добре на 
другите. Не толкова в очите им, 
колкото в умовете и в душите им. 
Всъщност това ми е професията, 
цял живот го правя с голямо удо-
волствие. И с неугасващата надеж-
да, че има по-добър начин да се от-
насяме един към друг, отколкото го 
правим.
Дълбоко съм убеден, че към всяко 

нещо съществуват поне сто ракурса 
и толкова версии. Аз съм за краси-
вата версия. Тя се ражда от разума 
и доброто. Това ме прави щастлив и 
ме осмисля по някакъв начин. Поня-
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ДОНЧО 
   ЦОНЧЕВ

ТОЙ Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ МИСИЯТА 
СИ – ДА БЪДЕ РАЗКАЗВАЧ. И 
НЕОПРЕДЕЛЕН – ОТ ВИДИМАТА 
СВОБОДА НА НЕГОВОТО ПИСАНЕ. 
РАЗКАЗВА МНОГО ПРЕМЕРЕНО И 
ВЪПРЕКИ ТОВА ГРАБВА ЦЯЛОТО 
ВНИМАНИЕ, ЗАЩОТО В ГЛАСА МУ 
ИМА КЛАДЕНЧОВА ДЪЛБОЧИНА.

„СЪС СЪДБАТА СМЕ ПОЧТИ В 
ЛЮБОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 
ПОНЯКОГА МЕ Е ЦЕЛУВАЛА.“
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кога си въобразявам, че тъкмо тук е 
отговорът на въпроса, защо ми вър-
ви, с каквото и да се захвана. 
Няма нормален човек, който да не 

иска красивата версия – за себе си, 
но и за околните.

– КАКВО НЕ ЗНАЯТ ХОРАТА ЗА 

ДОНЧО ЦОНЧЕВ?

– Недостатъците ми не знаят. Ку-
сурите ми. Старателно се стремя да 
ги прикривам, за да не развалям леген-
дата, че съм „готин пич отвсякъде“. 
Няма съвършени живи хора. Но мои-
те най-близки – семейството ми и до 
известна степен старите ми истин-
ски приятели – ако си отворят ус-
тата... Те отблизо познават чудови-
щето в мен, звяра и отнесения, пиян 
не, но опиянен със сигурност, маниа-
кален бърборко. Слава на Бога, тази 
характеристика с времето лекичко се 
облагородява. Биологията ли се обаж-
да отвътре, физиологията ли, но има 
нещо като съзряване в духовната ми 
същност като цяло.

– А КАКВО ЗНАЯТ ХОРАТА ЗА 

ДОНЧО ЦОНЧЕВ?

– Красивата ми версия. С налудни 
амбиции и каторжен труд съм искал 
да я изградя. Даде Бог да се полу-
чи нещо такова. От много време на-
сам получавам например шише ракия, 
а вместо етикет лепнато стихотво-
рение, посветено на мен. Трогател-
но. Не сме се виждали с този човек, 
но той ме знае. Духовни братя сме 
– така го чувства. Може да е негра-
мотен, млад или стар – няма никак-
во значение. 
„Ела бе, бай Дончо, имам страхо-

тен хотел, знаеш го, настанявам те 
в президентския апартамент, изоб-
що не мисли да плащаш каквото и да 
било тука.“ Ето още един, заради ко-
гото си заслужава човек да пише ху-
баво и честно до дъното. 
Преди тридесетина години в „Гос-

тиница Плевна“ – Ростов на Дон, си 
допаднахме с дядя Миша. Шолохов 
имам предвид. По едно време отидо-
хме до тоалетната. Той ми намигна 
после и тръгнах с него, към част-
ния му самолет „Чесна“. Погледнато 
отвън – и двамата юнашки почер-

пени с казака. Литнахме към дома 
му, той беше решил да идем на лов. 
Никакъв лов, разбира се (жена му – 
велик човек!) – на другия ден се по-
несохме към Москва; КГБ вече ни 
издирваше. Михаил Шолохов знаеше 
повече за мен, отколкото цялата 
наша казионна литературна крити-
ка. Както и аз за него. 
Днес Антон Дончев, Любо Левчев, 

Иван Гранитски, Стефан Цанев и 
Тошо Тошев знаят едва ли не всич-
ко за мен. И Виктор Пасков го знае-
ше, Бог да го прости. Веждичката го 
знае, Васко Сотиров и още неколцина, 
Бог да ги поживи. Оттук и може би 
не достатъчно тактичното ми при-
знание, че съм щастлив човек. Всъщ-
ност какво лошо или грозно има в 
това, че го казвам?
Има хора, които наистина ме позна-

ват, на тях дължа ведрия си дух. И 
те ми стигат. 

– ЧЕЛА СЪМ МНЕНИЕТО ВИ ЗА 

НИКОС КАЗАНДЗАКИС. И ЗА АВ-

ТОЕПИТАФИЯТА МУ В ИРАКЛИ-

ОН: „ОТ НИЩО НЕ СЕ СТРАХУ-

ВАМ, НА НИЩО НЕ СЕ НАДЯ-

ВАМ, СВОБОДЕН СЪМ.“ ОСМЕЛЯ-

ВАМ СЕ ДА ПОПИТАМ ЗА ВАША 

АВТОЕПИТАФИЯ. АКО ИСКАТЕ, 

ОТГОВОРЕТЕ. 

– Искам. Няма кофти въпрос. Беда-
та обикновено идва от отговорите. 
Ето какво бих приел да се напише на 
камъка ми: „Тук почива един добро-
намерен човек.“ Но не с големи бук-
ви от бронз, защото ще ги открад-
нат. Случи се и на брат ми, от па-
метника на съпругата му откъртиха 
всичко. Брат ми ме помоли да от-
крия крадците, да им кажа да ги вър-
нат, месинговите големи букви, той 
ще им ги плати тройно. Въобразява-
ше си, че имам безкрайни връзки от 
помията до върховете в общество-
то. Никой не може да има истински 
връзки освен със себеподобните. Пи-
тай ме нещо по-ведро, де. Ти си на-
борка на внучката ми. Давай. 

– ОТКЪДЕ ТАЗИ ВАША НАИСТИ-

НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ВЕДРОСТ?

– От Бога, разбира се. Както от 
сатаната – мракът. Много просто 

е. Има един бръмбар лайнар – така 
се казва. Все търси и намира го-
веждото лайно, та се захваща за 
работа. Действа сръчно, енергично 
и майсторски. Прави топчета от 
този тъй важен за него материал 
и ги търкаля към убежището си. С 
тях се храни. Това обича. Дай му че-
рен и червен хайвер, всякакви дели-
катеси – отвръща глава и си търси 
лайното човекът. 
Макар и късно, научих се да не уп-

реквам нищо, което съществува реал-
но. Не съм сценарист на Господа. Не 
съм и режисьор на природата. А със 
съдбата сме почти в любовни взаимо-
отношения. Каквото тя е решила, за 
мен е закон. Понякога ме е целувала. 
За разлика от онзи бръмбар аз се 

старая да избирам благородни мате-
риали за това, което пиша. Много 
сила има в тях. Впрочем „във всич-
ко има всичко“ – любима моя ми-
съл – както в един кубически ме-
тър океанска вода се съдържа цяла-
та Менделеева таблица. На всичко-
то отгоре ние също като химиче-
ските елементи си имаме изотопи 
на самите себе си. Аз най си харес-
вам ведрия изотоп. На моменти на-
ивния, та до лекомислие. Урежда ме. 
Стремя се да го пазя, дори да го 
правя още по-красив въпреки възрас-
тта. А може би – поради. 
Впрочем „възраст“ е биологично по-

нятие. А духовността, не много леко 
нещо за всички ни – как се измерва? 
А душата?
Млъквам. Което е голяма рядкост 

при мен. Размишлявам – което се 
оказа реалното състояние, където се 
чувствам най-добре. И все по-дълбоко 
се убеждавам, че не е добре да даваш 
съвети. Или да отсичаш оценки. Това 
е работа на Бога. А ние – все по-
незнаещи и все по-несъвършени, дори 
бедните Му асистенти, е по-доре да 
се обърнем към Смирението.

P.S. ВСЕ ПО-СМИСЛЕНО 
МИ СЕ СТРУВА ТОВА ОТТЕГЛЯНЕ 

КЪМ СЕБЕ СИ. ВСЕ 
ПО-МАЛКО ИНТЕРВЮТА ДАВАМ. 
НО СЕГА ГО ПРАВЯ НАИСТИНА 
С КЕФ. И НЕ СЪМ ДЛЪЖЕН 

ДА ОБЯСНЯВАМ ЗАЩО.

„НЕ УПРЕКВАМ НИЩО, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА. 
НЕ СЪМ СЦЕНАРИСТ НА ГОСПОДА. 

НЕ СЪМ И РЕЖИСЬОР НА ПРИРОДАТА.“
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Много народи използват хляба като 

символ за различни обреди. За бъл-

гарина освен ритуален хлябът е и сим-

вол на гостоприемство. У нас хлябът 

винаги е заемал почетното място на 

трапезата. И е прието да се консуми-

ра с всяко основно блюдо. 

Седем хиляди години преди новата ера 

хората започнали да смилат житни 

зърна и да ги размесват с вода. Полу-

чената кашица те консумирали в су-

ров вид. По-късно се научили да пекат 

прясно тесто на нажежени камъни и да 

правят тънки питки. Оттогава изми-

нали още няколко хилядолетия, докато 

открият воденичните камъни и започ-

нат да добавят мая в тестото. Смя-

та се, че воденичният камък е изобре-

тение на египтяните. Както и че в древен Египет за първи път са били отгле-

дани високодобивни сортове пшеница. Именно тук са се научили за първи път да 

приготвят фино брашно, както и да добавят мая в тестото.  

Хлябът освен хранителен е и много полезен. От него ние ежедневно получаваме 

почти половината от необходимите ни калории. Най-ниска енергийна стойност 

има ръженият хляб – около 180 кал на 100 г продукт. Най-висока калоричност има 

бялата пшеница – отколо 360 кал на 100 г продукт. Освен това в пшеничния хляб 

белтъчното вещество и нишестето са повече, отколкото в ръжения. 

Хлябът съдържа много необходими на човешкия организъм минерални вещества и 

витамини – В1, В2, РР, Е, С.

Психолози от американски научен институт направили любопитен експери-

мент. Поставили преграда в аквариум с рибки и рибките трябвало да преодо-

ляват препятствието, за да стигнат до хранилката си. В продължение на някол-

ко дни те свикнали да се движат по новата траектория, за да достигат храна-

та. Какво било удивлението на учените, след като отстранили препятствието? 

Рибките продължили да плуват по същата сложна траектория, определена от 

преградите, без значение че прекият път бил отворен. 

Поразително е, че същият ефект се наблюдава и при хората. Психолозите про-

вели подобен експеримент и в научен интитут в САЩ. На учените предложили 

да решават еднотипни математически задачи, като всички задачи били с един и 

същ алгоритъм, състоящ се от три действия. След известно време математи-

ците трябвало да решат подобна задача, но с много по-просто решение, до кое-

то можело да се стигне само с едно математическо действие. Това обаче забе-

лязали само 10% от участниците в изследването.
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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З
абила поглед в чинията, тя 
ръчка с вилицата парчета са-
лата. Той пък внимателно изу-
чава столчето на своята чаша 

за вино. Времето сякаш е застинало. 
Спокойна съботна вечер в ресторан-
та. Създадена за удоволствия, насла-
да и почивка, създадена, за да се на-
сладят тези двамата на вечерята, на 
мига, един на друг... А те скучаят. 
На всекиго от нас сигурно му се е 

случвало да види такава двойка, ско-
вана от някакво странно безразличие. 
Защо става така? Как е възможно 
двама души заедно да изпитват оно-
ва, което е приоритет за самотни-
ците и единаците?

ЧОВЕЩИНКА...
Отегчението е чувство, което от 

време на време изпитва всеки човек 
– неприятно и много болезнено. В та-
кива моменти натискът на времето 
става непоносим, всяка секунда ни се 

струва цяла вечност. Това усещане 
никак не прилича на безгрижието на 
с нищо необремененото дете. Нито 
на бавното лениво течение на време-
то в неделен уютен следобед. Истин-
ската скука проверява издръжливост-
та на нашите отношения със света. 
Философите наричат това състоя-
ние „междинна спирка“ – ние буквал-
но не можем да помръднем, сковани 
от очакване, угнетени от усещането 
за собствената си празнота и безпо-
лезност. Вкусът към живота изчезва 
и ние нищо не можем да направим, за 
да го върнем тутакси. 
Действието на този механизъм на 

загуба на интерес и смисъл става по-
ясно, когато сме фиксирани върху ня-
какъв обект. Нерядко кристалите на 
скуката покриват и стягат в сил-
ната си прегръдка и отношенията в 
една двойка. Ние започваме да ги въз-
приемаме като еднообразие. Скуката 
провокира чувство на умора и неудо-

влетвореност от отношенията като 
цяло. Тя много прилича на носталгия 
по отминалата любов: ние вече зна-
ем и кътните зъби на човека, с ко-
гото сме в момента, и сме убедени, 
че той няма с какво да ни изненада 
и ние няма какво повече да му ка-
жем. „Скучно ми е“ означава „Повече 
не те обичам“ или „Прекалено добре 
те познавам“, или „Не ме интересу-
ваш вече“... 
Не, да мислите така, е грешка, тъй 

като е невъзможно да опознаете един 
човек до дъно. Както впрочем да 
опознаете изцяло и самите себе си. 

КОГАТО НИ Е СКУЧНО, Е ДОБРЕ 
ДА СИ СПОМНИМ, ЧЕ

неудовлетвореността е едно от свой-
ствата на психиката на човека, фор-
ма на нашето съществуване. Тя не е 
свързана нито с нашето неумение да 
живеем, нито с несъвършенствата на 
друг човек и затова не бива да виним 

Любовта свършиЛюбовта свърши

Колко скучно!

НЕ, ЗА НИЩО НА СВЕТА НЯМА ДА СТАНЕМ ТАКИВА КАТО ОНЕЗИ ДВАМАТА, КОИТО ОТ ЧАС СЕДЯТ НА СЪСЕДНАТА МАСА В РЕСТОРАНТА, 
ГЛЕДАТ СЕ И НЯМА КАКВО ДА СИ КАЖАТ. НО ВИНАГИ ИДВА ПОДЛИЯТ МОМЕНТ, КОГАТО СКУКАТА СЕ НАСТАНЯВА МЕЖДУ ДВАМА ДУШИ, 

КОИТО ДО ВЧЕРА СА СЕ ОБИЧАЛИ СИЛНО И СА СИ БИЛИ ИНТЕРЕСНИ ЕДИН НА ДРУГ. ДА НЕ БИ ПЪК ТОЧНО ТОВА ДА Е ЗНАКЪТ, 
КОЙТО НИ ПОДСЕЩА, ЧЕ БРАКЪТ ИЛИ ВРЪЗКАТА НИ ТРЪГВАТ КЪМ ДЪНОТО?
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никого за това, че ни е скучно. Днес 
дългите моногамни връзки се възпри-
емат от западното общество като 
олицетворение на безжизнена рутина, 
баналност и инертност. Ние всич-
ки сме в плен на тази асоциация. Но 
трябва ли да започнем да сменяме 
партньорите, работата и интереси-
те си като носни кърпи, за да спре 
да ни е скучно?!
Съвременният живот се управлява 

от думи лозунги, най-повтаряната от 
които е „успех“. Смята се, че ако чо-
век, откакто се помни, се занимава с 
едно и също и спи с един и същ чо-
век, значи животът му не е успешен, 
че той е никой и този стереотип 
трябва бързичко да бъде разрушен. В 
такъв момент точно човек е скло-
нен да каже, че му е скучно. Повече-
то любовни връзки се разпадат имен-
но поради скука. 

ЛЮБОВТА Е ОЩЕ ЖИВА

Истинската скука е чувство на не-
поносима умора от битието. Но до-
като думите на единия партньор на-
мират отклик в другия, любовта е 
още жива. Да, скуката се просмуква в 
живота на двама души, но не е задъл-
жително те да престанат да се оби-
чат. Това, което усещаме като изо-
ставеност или липса на чувства, по-
скоро е знак, че се нуждаем от нови 
източници на енергия, от генерална 
житейска промяна. В края на краи-
щата всички двойки все някога пре-
живяват моменти на съмнения: може 
би между нас повече няма да се по-
лучи така, както беше в началото... 
И от това състояние има само един 
изход – да разговаряме един с друг. 
Двама души винаги трябва да тър-
сят обединяващия ги „език“, уверени 
са психотерапевтите. Заедно да гле-
дат някой филм и въобще да прежи-
вяват нещо заедно. Общо хоби, игри, 
домакински занимания, посещение на 
басейн... Даже съвместното участие 
на партньорите в някаква обществе-
нополезна инициатива може значител-
но да подобри качествата на отно-
шенията помежду им.

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ЧУВСТВА

Но ако нито общите, нито инди-
видуалните действия и увлечения на 
партньорите не ги вдъхновяват да 
общуват помежду си, ако вкъщи все-
ки се връща с тежка въздишка на 

уста и с тягост в душата, тогава 
скуката наистина е знак, че любовта 
си е тръгнала. „Една вечер излязохме 
с Влади до кафенето и изведнъж ме 
връхлетя тежкото чувство, че сме 
станали от онези скучни двойки, ко-
ито никой не забелязва. Просто ня-
махме вече какво да си кажем. Добре 
че в кафенето свиреше музика. Ста-
на ми не тъжно, ами, направо ужасно 
тъжно. Нещо в мен се счупи.“
От този момент до раздялата си 

Виктория и Владимир останали заед-
но само половин година. Какво се е 
случило? „На мен ми стана пределно 
ясно, че никога повече в бъдеще няма 
да мога да постигна онова приятно 
сливане с Владимир, което ме накара 
да се влюбя в него. Това, естествено, 
беше много болезнена констатация за 
мен, но реших, че не можем повече да 
останем заедно. Предложих му да се 
разделим“ – разказа ни Виктория. 
Това е мигът на истината – едно 

силно чувство на пустота, разбиране 
за това, че повече не можеш нищо, 
нищичко да очакваш от другия човек 
и от себе си заедно с него. Чувство 
на нелюбов. Крачка над пропаст... 

КОЙ Е ВИНОВЕН?
На него/на нея му/є е скучно с мен... 

Такова откритие може да подкоси 
краката и душата не всеки, пред ко-
гото е изречено. 
„Една събота ние с Юлия си бяхме 

останали вкъщи, просто се въргаля-

хме по дивана – разказва 28-годишни-
ят Сашо. – Аз я попитах защо тя 
така често мълчи в последно време. 
Смутена, тя си призна, че скучае с 
мен. Сякаш някаква стена се срути 
вътре в мен. От този момент ната-
тък аз започнах да чакам момента, в 
който тя ще ме напусне.“
Любовта на другия оправдава наше-

то съществуване, но отивайки си, 
тя отнася и всичко онова, което ни 
е давало това чувство и преди всич-
ко определението, че аз съм ценно съ-
щество за някого... Всемогъществото 
на детето, което любовта връща на 
всекиго, изведнъж си отива, когато 
любовта си тръгне.
Но ако двама души няма повече как-

во да си кажат и не им е интерес-
но да се изслушват, не е ли това, за-
щото са престанали да се вслушват 
в самите себе си? И не е ли това 
онзи момент, когато си струва да се 
обърнете към себе си и да се попи-
тате откъде е дошла скуката в жи-
вота ви? Защо всичко онова, заради 
което си е струвало да живеем преди 
(всички наши планове и желания), днес 
ни се струват безполезни? Скуката е 
полезна с това, че ни дава ясен сиг-
нал: „Нещо се е променило и ние два-
мата повече няма да можем да гледа-
ме на света така, както сме гледали 
на него преди. Но как тогава да го 
гледаме? Да намери отговор на този 
въпрос, е по силите на всеки от нас, 
но готова рецепта няма.“ 

Добре би било да се отнесем внимателно към онези особености на на-

шите отношения, които сериозно повишават риска от възникване на 

застой в двойката, смятат психолозите.

СВРЪХОЧАКВАНИЯ Влюбвайки се, ние неволно идеализираме партньо-

ра, приписваме му качества, които той не притежава, а той на свой ред 

се държи така, че да изглежда по-добър в очите ни. Когато романтична-

та влюбеност отмине, ние виждаме реалния човек, идеалният образ се 

разрушава. Обземат ни разочарование и неудовлетвореност. 

ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ „Важно е да се посветя на децата или на урежда-

нето на бита, а не да губя време за развитие на отношенията“ – тако-

ва едно разбиране подкопава устоите на близостта.

ЦЯЛОТО ВНИМАНИЕ – КЪМ ДРУГИТЕ Прекаленото отдаване на един 

от партньорите в други отношения (професионални, приятелски, род-

нински) води до това отношенията в двойката да започнат да се „за-

дъхват“.

ИНДИВИДУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ Едни от нас са по-склонни от дру-

ги да изпадат в състояние на скука, което дори може да прерасне в де-

пресия. Ако на човек му е скучно със самия себе си, ако нито работата, 

нито хобито му го вдъхновяват, то на него би му било трудно да предло-

жи нещо по-интересно на друг човек. 

От какво се ражда скукаскука

ССССС
р

с

р

ДДДД
н

в

ЦЦЦ
о

н

ИИИ
г

п

Бела, брой 1 (143), 2010 49



ЛЪЖЕЦЪТ 
Лъже, както диша. А когато 

не лъже, вдъхновено фантазира, 
измисля си. И по-често не ста-
ва дума за това, че той се чув-
ства виновен за нещо и си фаб-
рикува алиби – не, той прос-
то не умее да изрича истина-
та. Патология някаква. Дори и 
да го уличите в лъжа, той няма 
да си признае, че ви е излъгал, 
а ще започне да плете още по-
странни нови лъжи. Да възста-
новите „картината“ на негово-
то минало или на настоящето 
му, можете само с помощта на най-добрите му приятели, 
макар че и те не знаят цялата истина за него. 

ЗАЩО Е ТАКЪВ Във възрастта между 3 и 5 години на 
всички деца е присъщо т. нар. магическо мислене. Тяхна-
та логика силно се различава от логиката на възрастни-
те. Например детето може непоклатимо да вярва, че на 
цялото семейство се е наложило да се премести от една 
къща в друга само защото то не си е измило ръцете пре-
ди ядене и с това свое действие е предизвикало този ка-
таклизъм. В такъв случай, ако възрастните не му помог-
нат да „прогледне“, ако се възхищават на фантазьорства-
та му и не ги опровергават, детето ще запази желание-
то си да мисли магически до много късна възраст. 
Има и друг случай, когато възрастният човек може да 

е обзет от странен стремеж да говори неистини – ако 
в детството са го ругали твърде много и само съчиня-
ването на някаква небивалица е било спасение от пред-
стоящото наказание. Но вие не сте му майка – не го 
ругайте, горкичкия.

ХИЩНИКЪТ
Той следи жертвата от своето укритие, след което се 

приближава бавно и тихо към нея, облизва се и с едно 

точно движение є се нахвър-
ля. Засища глада си и си тръг-
ва. Това описание не е измисли-
ца, а сурова истина от живо-
та на един типичен сваляч и 
разбивач на женски сърца, кои-
то обаче той изяжда на закус-
ка, на обяд и на вечеря. Да не 
се поддадете на чара му, е не-
възможно. Но да му вярвате, е 
все едно да вярвате, че тази 
година Дядо Коледа ще ви по-
дари „Лексус“.

ЗАЩО Е ТАКЪВ Специфична 
особеност на западната култу-
ра е, че на малките момченца 
е прието да се говори така: 
„Какво си се размрънкал като 
момиче?“ От което крехките 
създания от мъжки пол си пра-
вят следния извод – да плаче, 

да мрънка, а също и да проявява нежност, любов и про-
чие чувства, истинският мъж няма право. Мъжете могат 
да съблазняват, да покоряват и да разбиват сърца, но не 
и да обичат! Възрастният силен мъж може да направи 
чудеса от храброст на работното място и да сменя же-
ните като чорапите си, но никога не се чувства щаст-
лив в личния си живот. Колкото и жената до него да се 
опитва да го ощастливи със своята голяма, силна, нежна 
и чиста любов, която изпитва към този мъж. Едва ли 
Хищникът може да направи и някоя жена щастлива, ако, 
разбира се, въпросната жена не търси само една нощ, пъл-
на с... незабравим секс. Впрочем повечето мъже от този 
тип са алкохолици. Само алкохолът и прочие стимуланти 
им помагат да се отпуснат (случва се изключително ряд-
ко!) и да изразят чувствата си. 

АВАНТЮРИСТЪТ
Днес той е тук, с вас, а утре – някъде в разход в Сан 

КРАТКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА

негодниците
ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА СИ ВСЯКА ЖЕНА Е СРЕЩАЛА НЯКОЙ ЧАРОВЕН, НЕУСТОИМ И... 

БЕЗОТГОВОРЕН МЪЖ. И СЕ Е ВЛЮБВАЛА ДО ПОЛУДА В НЕГО, ЯДОСВАЛА СЕ Е С НЕГО, 
ЧАКАЛА ГО Е, НАДЯВАЛА СЕ Е, ЧЕ ТОЙ ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ... ЗА ДА ВИ СПЕСТИМ ТОВА 

ЗАГУБЕНО ВРЕМЕ, ЩЕ АНАЛИЗИРАМЕ ДЕСЕТ КЛАСИЧЕСКИ ТИПА НЕГОДНИЦИ И ЩЕ ВИ 
ОБЯСНИМ ЗАЩО ТЕ СА НУЖНИ НА ЖЕНИТЕ И КАК ДА СЕ ОТНАСЯТЕ С ТЯХ.

Чарът на Андрей Миронов е 
да спретва опашати лъжи 
във всяка своя роля

Хищникът Джеймс Бонд не 
прощава на своите „жертви“
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Франциско или в Куба. С него една жена не може да ску-
чае. Той измисля най-интересните развлечения на света. 
Авантюристът има милион приятели и познати, купчи-

на от планове и море от енергия. 
Постоянно му хрумват оригинални 
идеи (макар и за повечето здраво-
мислещи хора тези хрумвания да 
са шантави, за чиято реализация 
той е готов да направи всичко 
възможно. Принципно е невероятен 
мъж, най-добрият на света. Поч-
ти. Има само едно „но“ – на него 
въобще не може да се разчита. 
Във всяка една минута Авантю-
ристът може да позвъни на вра-
тата, да произнесе няколко крат-
ки изречения, да целуне своето мо-
миче по челото и да изчезне. А 
кога ще се появи отново, никой не 
знае. Даже и той самият.

ЗАЩО Е ТАКЪВ Той е стран-
ник, който върви, без да избира 
пътищата. Впрочем той не върви, 
а бяга. От какво? От блиостта с 
която и да е жена. 

Може би в детството си е бил принуждаван да бяга от 
вкъщи при приятели, защото родителите му са се кара-
ли жестоко. И този навик да бяга е станал негова вто-
ра природа впоследствие. Или пък бащата му е бил мо-
ряк, военен, дипломат и семейството му се е местело 
от град на град Или бащата е починал рано... Или пък 
изведнъж е напуснал майката без никакви обяснения. И 
той, бъдещият малък мъж, твърдо е повярвал, че няма 
смисъл да се привързва към хора и да свиква с тях, тъй 
като разделите са неизбежни и са толкова болезнени, че 
по-добре никога да не ги преживява в живота си. 

МЕНТОРЪТ
Той знае всичко и може да го обясни. Поръчвате си риба 

в ресторанта, а той веднага ви залива с подробности 
за вида в чинията ви. Ако, не дай си боже, се разболее-
те случайно, той ще влезе в ролята на фармацевт кон-
султант. 
Вярно, след време може да 

се окаже, че трябва винаги да 
окачвате душа на точно оп-
ределено място и да завърта-
те крана на ваната до края, 
да купувате домати само от 
един специален магазин и си-
рене – от една само марка, 
защото то според него било 
по-богато на калций. Той ще 
ви каже какви книги трябва 
да четете, какви филми да 
гледате. Няма две мнения по 
никой въпрос: едното е него-
во, а другото – неправилно. 

ЗАЩО Е ТАКЪВ Сигурно 
от 3-годишна възраст са му 

Защо са в живота ни
Може до безкрайност да разчленявате мъжа на със-

тавните му части, но това занятие далеч не е 

толкова благодарно, отколкото отговорът на въпро-

са „Защо той ми харесва?“. Защото причината за наше-

то предпочитание към този или онзи негодник трябва да 

търсим първо в себе си.

С корен в детството У всяко момиче дреме неосъз-

нато желание да обича и да бъде обичано. Но често се 

случва така, че всяка следваща кандидатура за любов е 

все по-омразна и по-омразна. Колкото и абсурдно да зву-

чи, това момиче несъзнателно се стреми да бъде не-

щастно! Защо? Има няколко причини и всички те се коре-

нят в детството. Ако майката на момичето не е имала 

мъж, напълно възможно е дъщерята да повтори тази ис-

тория – т. е. да не създаде семейство. Но ако родители-

те и до този момент са щастливи заедно, тогава при-

чината за неуспехите на дъщерята в любовта трябва 

да се търсят в това, какви директиви и предписания са 

давали те на своите деца. Момиче, което в детството 

е било призовавано да се стреми към съвършенството, 

трудно би намерило щастието, като порасне – в личния 

живот то би избирало само най-сложните и дори невъз-

можни варианти за връзка. Защото как може да се стре-

миш към съвършенството, ако всичко ти е наред, ако 

си постигнал хармония в семейния живот? Никак, което 

значи, че трябва да свържеш живота си с такъв, с кого-

то никога и при никакви обстоятелства не би могла да 

постигнеш хармония.

Източниците на любовта към човек, който ви обижда, 

можете да търсите във вашите отношения с бащата. 

Ако той е бил груб и е обръщал внимание на дъщеря си 

само когато му се е искало да я наругае, когато тя пора-

сне, ще търси подобни отношения със своя приятел или 

мъж. Отношения, основани на негативизма, страдания-

та и мазохизма. 

И още. За негодниците трябва да се грижите, да ги спа-

сявате, да плюете на интересите си и чувствата си. 

Изглежда, в тези занимания има нещо увлекателно. Ето 

какво е то: когато човек напълно е погълнат от това 

да спасява някого другиго, той забравя, че носи отговор-

ност за самия себе си. Занимава се с чуждите пробле-

ми, а своите пренебрегва. Дори и да претърпи фиаско 

в спасителните операции, вината може винаги да прех-

върли на другия, като каже: „Направих всичко, което мо-

жах, а той не успя да се промени.“ Спасението на няко-

го другиго е прекрасно извинение за онези жени, които ги 

мързи или се страхуват да поемат отговорност за своя 

собствен живот. 

Те могат ли да се променят? По принцип всеки един 

от изброените типове мъже може да стане по-добър. 

Ако поиска! А да поиска да се промени, той може  само 

ако осъзнава своя проблем. При какви условия може да се 

случи това? Например ако житейските обстоятелства 

се наредят не по най-добри начин: той истински се влю-

би и/или срещне жена, която няма да се церемони с него 

и при първото проявление на неговия фатален недоста-

тък ще му затръшне вратата под носа. И ако е доста-

тъчно самокритичен, той ще предприеме някакви крачки 

към промяната, но колко далече ще стигне по пътя към 

усъвършенстването си и решаването на личните си про-

блеми, никой не знае. Освен неговия психотерапевт, из-

винете!

Капитан Джак 
Спароу – класическият 
авантюрист

Уди Алън е мъж, в чието мнение 
е добре да се вслушате
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набивали в главата, че той е вече възрастен, значи не 
бива да играе с играчки, а да постъпва като разумен чо-
век – да посвещава цялото си време на ученето и про-
чие полезни занятия. Менторът е свикнал да се вслушва 
не в своите желания, а в препоръките на мама. С възрас-
тта той просто забравя, че има желания. Този нещаст-
ник е твърдо убеден, че в този живот има само добро 
и лошо. И то лошо не за него лично, а за родителите 
му, за жената, която е до него... С времето той започ-
ва да проектира върху околните този свой навик да се 
ограничава. Е, има право човекът. Само той ли ще е ба-
ламата, който живее целесъобразно? Трябва и останалите 
да разберат какво му е на него. Най-неприятното е, че 
този тип мъж много се страхува да изпусне юздите, с 
които уж контролира света. На него му е удобно да жи-
вее в свят, където всичко е обозначено и надписано, къ-
дето всяко нещо си има етикет – като в супермаркет, 
където човек ходи веднъж седмично. Да му предложите 
да си спомни за своите желания, е все едно да изпрати-
те педантичен англичанин на виетнамския пазар да купи 
продукти за закуска. 

МАЧОТО
Той е ехиден, ироничен. Не му подавайте пръст, защото 

ще ви отхапе ръката. Той се пъчи с мъжките си хобита 
– спорт, лов, мотоциклети. На пръв поглед ви се стру-
ва, че е въплъщение на мъ-
жествеността – агресивен и 
напорист е в разговорите и 
не позволява да бъде обиден 
от никого: нито той, нито 
жената, с която е в момен-
та. Вкъщи обаче също не е 
бяло пухкаво зайче, а груби-
ян. Способен да нагруби же-
ната до себе си с повод и 
без повод. 

ЗАЩО Е ТАКЪВ Най-веро-
ятно защото бърка поняти-
ята „мъжественост“ и „ти-
рания“. И сигурно като ма-
лък не е имал баща до себе си. Балансирайки на границата 
на иронията, той се бори със страшната неувереност в 
себе си като мъж. Именно затова и в леглото често е 
подчертано невнимателен и дори груб към партньорката 
си. И ако вие много внимателно изучите неговата сексу-
алност, е твърде възможно да откриете нещо, което на 
него никак няма да му хареса – я бисексуалност, я ла-
тентна хомосексулност. Сигурно сте забелязали, че най-
заклетите хомофоби много често говорят колко са ужас-
ни гейовете. Такава една настойчивост по темата издава 
подсъзнателна заинтересуваност. 

НЕРЕШИТЕЛНИЯТ
Мек, отзивчив, разбиращ и спокоен – този мъж изглеж-

да идеален. Но не умее да взима решения и има един 
недостатък – да прави предложения и въобще някакви 
крачки напред, той въобще не бърза. Отначало това не 
ви напряга особено – мислите си, че прави паузи между 

вижданията ви, сякаш за 
да изостри любопитство-
то ви до критична точка. 
Подарява ви цветя и ху-
бави подаръци, задава пра-
вилните въпроси и много 
внимателно изслушва от-
говорите ви. Но на мяс-
тото на това приятното 
очакване идва неприятно-
то мъчително чакане, кое-
то се превръща в наказа-
ние. Става ясно, че той 
например не ви звъни не 
защото се придържа към 
някакъв план за съблазнява-
не, а просто заради собст-
вената си плахост и разни-
те му там комплекси. Взи-
мането на решения е него-
вото слабо място.  

ЗАЩО Е ТАКЪВ Възпитан от силна и доминираща май-
ка, той от детството си е свикнал да слуша жените 
и да не проявява инициатива. В любовницата той търси 
лидер – някой, който да го командва, да дава предложе-
ния и да му заповядва да действа. В замяна този феми-
низиран мъж е готов да сложи своята преданост и по-
слушание в краката є.  

МОМЧЕТО, КОЕТО СЕ ОПЛАКВА
Той е много добър, само дето хората не го разбират 

съвсем. Първо се оплаква дълго и напоително, а след това 
очаква да го прегърнете и 
приласкаете. Точно това 
не му достига в живота – 
нежност и разбиране. 
Когато започне да разказ-

ва за себе си, на благодар-
ната слушателка є изби-
ват сълзи заради царящата 
в света несправедливост. 
Имал е тежко детство с 
много душевни (а сигурно 
и с физически) травми и 
не по-малко тежко юноше-
ство. Правел е всичко, ко-
ето е могъл, за да се чув-
ства щастлив, но обстоя-
телствата са били против 
него. Затова вие сега сте 

готови да направите за него всичко, което той ви помо-
ли. Както се казва, обичате го заради това, че е тъжен, 
а той вас – заради състраданието ви към него. 

ЗАЩО Е ТАКЪВ Още в ранното си детство това мом-
че е разбрало, че да играеш с хората на „мъчно ми е“, е 
доста по-изгодно, отколкото да бъдеш енергичен, пред-
приемчив и инициативен. Само помислете. Какво можеш 
да му вземеш на бедния, гладния или на инвалида? Нищо, 
него само можеш да го пожалиш. Този мъж е нещо като 
професионален неудачник, който не само получава внима-

Адриано Челентано е образец за 
италианска мачовщина

Всички герои на Хю Грант взeмат 
решения трудно

Тъжният поглед на Леонардо Ди 
Каприо би разчувствал всяка жена
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нието и грижите на околните, но и оправдава и проща-
ва на самия себе си леността и нежеланието да поеме 
отговорност. Той си живурка много добре, в живота му 
няма сътресения. Докарва всички дотам да му съчувст-
ват и манипулира близките си хора с понякога мнимото 
си страдание за нещо. 

ЕНЕРГИЧНА МАШИНА
В него е трудно да не се 

влюбиш. Успял е в професи-
ята, на външен вид изглеж-
да супер, а куртоазното му 
поведение привлича жените 
като магнит. Странно, н той 
не се възползва много-много 
от това. Той би могъл да е 
донжуан, но по-често остава 
верен на една, максимум на 
две жени. Свикнал е да дър-
жи всичко под пълен контрол, 
включително и личния си жи-
вот. Той – и само той! – знае 
кога да ви позвъни следващия 
път, в кой ресторант да ви 
заведе и колко точно часа, 
дни, седмици или месеци да 
ви пусне в живота си. Кога-
то му се стори, че прекалено 
дълго сте се задържали там,  
той незабавно прави крачка 
назад. Или две. Или три. 

ЗАЩО Е ТАКЪВ Отношенията с майка му са били по-
сложни и затова той не е свикнал да се доверява на же-
ните. Той много добре помни колко скъпо е платил в 
детството си, когато е разкривал душата си пред майка 
си, надявайки се на нейното съчувствие и поддръжка. А 
сега като възрастен той не би допуснал подобна непред-
пазливост. Той има таланта да сключва сделки за мили-
они, да върти политика, да рискува и винаги да печели и 
дори да практикува екстремни спортове, но панически се 
бои от едно нещо – близостта. Може даже да остане ве-
чният ерген или пък любовник на някоя скучаеща омъжена 
жена, която няма да изисква от него нищо друго освен 
секс веднъж седмично и подаръци за празниците. 

НАРЦИС
Той може да бъде манекен и при това (за щастие!) да 

не е гей! Невероятен външен вид! Всички биха завиждали 
на жената, до която той се разхожда. От една страна, 
с него ти е сигурно като със скъп аксесоар, но от друга 
– постоянно мислиш как да опазиш това съкровище от 
крадци. Не само че е красив, ами, и колко хубаво се об-
лича! Вярно че има един проблем – прави го доста дълго 
и туткаво. Почти толкова време, колкото и вие стои-
те пред огледалото, та даже и повече. А за купуване на 
дрехи губи повече време, отколкото вие. Но по-важно е, 
че понякога ви се струва, че собственото му отраже-
ние в огледалото го интересува повече, отколкото от-
ношенията с вас. 

ЗАЩО Е ТАКЪВ На пръв 
поглед изглежда, че този мъж 
е влюбен безумно в себе си. 
Но това не е вярно. Всъщ-
ност самолюбуването говори 
по-скоро за ниска самооценка 
и за болестна взискателност 
към самия себе си. И това 
е само едната част от про-
блема на този мъж. Друга-
та е, че той се отнася към 
околните така, както към 
себе си, тоест зле. А това 
означава, че колкото и да го 
хвалят тези нищожни хори-
ца, на него все няма да му 
е достатъчно. Нарцисът, от 
една страна, е зависим от 
чуждото мнение, а от дру-

га – не му се доверява. Затова е патологично нещастен 
– като объркано дете, което постоянно очаква похвала, 
одобрение и подкрепа. 

НЕНОРМАЛНИКЪТ
Той не е със света, както се казва – образован и умен 

е, но при по-внимателен „прочит“ човекът, който общу-
ва с него, би усетил инту-
итивно, че нещо при този 
мъж не е наред. Послушайте 
вътрешния си глас, особено 
ако сте жена и се каните да 
изберете този мъж за баща 
на децата си. Да, да, любо-
питството ще ви привлича 
със страшна сила към този 
екземпляр. И ще се заредят 
едни извънредно странни сре-
щи и пътувания до някак-
ви затънтени местенца. Но 
най-много от всичко на све-
та ще ви хареса не забавле-
нието, което той ви предла-

га, а фактът, че този загадъчен човек нещо крие от вас. 
А кой може да го разбере по-добре от вас?! Кой може да 
стигне до тайните му по-лесно от вас?! Никой! 
Докато един ден, съблазнявайки ви и напивайки ви с 

класно вино, той в най-отговорния момент ще си при-
знае, че е... садист, зоофил, преоблечена лесбийка или 
нещо още по-лошо.

ЗАЩО Е ТАКЪВ  Най-вероятно са скъсвали от бой не-
нормалника, когато той е бил дете. Може да уточни-
те кой точно – бащата или майката – го е бил повече 
и ако това е била майката, вие ще си направите ведна-
га извода, защо в събота сутрин той обича да се раз-
хожда из вкъщи по чорапи и наметало. Впрочем, даже и 
разбрали причината за неговото странно поведение, вие 
не може да го спасите от тези девиации. Ако обаче ис-
кате да останете с него и след като вече сте разбра-
ли що за птица е, тогава трябва да се замислите защо 
точно вие сте с него.

Тузаря винаги кипи от енергия. 
Сигурно затова го обича Кари 
Брадшоу

Сексапилът на Джъд Лоу често 
му носи лош късмет

Ханибал Лектър е истински 
гений, който обаче има и свойта 
тъмна страна
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– Нали съм ви разказвала за един мой приятел фотограф, който има три деца? На първия учебен ден на сина му учителката попитала де-цата какво работят родителите им. Синът на моя приятел отгово-рил: „Тати снима голи жени.“ 
– Аз пък бях скоро на изложба на приятел фотограф. Поне от 40 го-дини снима този човек и е изумителен професионалист и добър човек. Много ми харесаха думите му при откриването на изложбата. Той каза: „Благодаря на най-старите от приятелите ми за хубавите раз-говори. Защото от разговорите за фотографията започна всичко.“– Да, разговорите са голяма работа, нали това се опитваме да до-кажем с тази рубрика.

– Вече има много хора, които са като японците 

и непрекъснато пътуват, за да снимат още по-не-

прекъснато. Нали имаше един лаф, че те едва ко-

гато се приберат вкъщи и започнат да разглеж-

дат снимките, разбират къде са били. 

– Това е аномалия. Прецедент. Аз не знам на как-

во се дължи тази японска фотомания. Щракмания 

да я наречем. 

– Освен това е много досадно за останалите. 

Колкото и да викаме, че фотографията е миг, ако 

си в компания с фотограф и трябва да го изча-

каш да си направи снимките, снимането трае цяла 

вечност. Случвало ми се е. 

– Има хора, които снимат заради професионални цели. Например 

треньори, инструктори, учители. Снимат с фотоапарат или камера 

някакви събития и после използват заснетия материал при трениров-

ки, репетиции и прочие.

– Това е методика. 

– Но сега повечето хора снимат без никаква методика. Като луди 

снимат.

– Да. Просто щракат с едно копче. И децата могат да го правят. 

Разликата между това да управляваш старите фотоапарати и тези, 

с които се снима сега, е огромна. Сега на практика нищо не правиш.

– Хайде! Фотографията. Кой ще 

каже едно стихотворение за фотогра-

фията?

– Аз съм единствената неизкушена 

от фотографията. 

– Какво значи това? Не обичаш да си 

обект или не обичаш да снимаш?

– Не обичам да снимам.

– Защото не пътуваш. Самите мес-

та те карат да снимаш, когато пъте-

шестваш.

– Аз пък пътувам много, но не обичам 

да снимам, защото не искам да пропус-

на нищо. Предпочитам да гледам с две-

те си очи, вместо да гледам през „око-

то“ на фотоапарата. 

– Според други обаче, когато снимаш, 

не само че не пропускаш нищо, но и пе-

челиш повече, защото, снимайки, съхра-

няваш преживяването.  

– Когато правих интервюто с Георги 

Тошев, той ми каза нещо, което напъл-

но споделям. Каза, че за него важен е 

емоционалният спомен, а не това, кое-

то снимката може да запечати.

– Да поговорим за разликата между киното и фото-графията. Фотографията е застинал образ.
– Но има и фотографии, от които разбираш, че фото-графията е застинал образ, но също така и че не е. За-щото тя е като жива и движеща се тази фотография. – Отделните кадри са застинали образи. На практика за една секунда виждаш 24 застинали образа. Нали 24 кадъра има в една секунда?
– Да. 
– Това пък за пръв път го чувам. Знам за 24-карато-во злато. 
– В киното секундата е 24-каратова. Пардон, кадрова. – Фотографията има повече общо с действителност-та, отколкото с киното. 
– Зависи от жанра. 

– Това, за което говорим обаче, не е фотография. Да ходиш някъде и да снимаш или да се снимаш, не е фотография...
– Това е като във фейсбук. „Щрак Марийке на портрет“, по-точ-но казано.
–  Имам познания за кино, литература, но нямам познания по фо-тография и до ден днешен си задавам въпроси за нея. Например фо-тографията какво е? Не е точно изкуство, нали?
– Изкуство и занаят.

За фотографията

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– До този момент си мислех, че фото-

графът има нещо изкривено в погледа, че 

е любопитен към света. Аз също съм лю-

бопитна към света, но не съм фотограф.

– Ами, нямаш доказателства, че си лю-

бопитна. Доказателството на фотогра-

фа са снимките му. Аз пък искам да ти 

кажа, че има много хора, които са фото-

графи, но нямат тези характеристики – 

да са любопитни и т.н.

– Аз мога да кажа какво бих снимала, 

но не искам да го снимам. Ето например 

мартеницата на това дърво. Видяхте 

ли я? През декември виждаш една оцеля-

ла от март мартеница. Виждам снимка-

та, но не я правя. 

– Значи фотографията е нещо цялост-

но, завършено. Фотографията не е само 

идея за снимка, а и самата снимка. 

(В този момент една от нас изваж
да 

от дамската си чанта елеган
тна чер-

вена обувка, докато т
ърси звънящия си 

мобилен телефон. После
 ни обяснява, че 

носи обувката със себе
 си, защото има-

ла намерение днес да си потъ
рси чанта 

в същия цвят.)
– Ето пак идея за снимка.

– Винаги съм се чудела на хората, които се спукват от 

снимки. „Щрак Марийке на портрет“ и са много доволни. Аз 

пък не обичам да ме снимат.

– Да, но когато гледаш снимки, можеш да научиш различ-

ни неща за себе си. Виждаш се отстрани и ако не се плашиш 

от този акт, е хубаво да се разглеждаш. 

– Човек се вижда отстрани и когато той снима. Не е нуж-

но непременно да присъства той самият върху снимката. 

– Нежеланието да се снимаш е свърза-
но със суетата. Когато правих интервю с 
Лили Иванова и я попитах дали е суетна, 
тя ми сподели, че се е снимала 16 пъти за 
паспорт. 
– Аз до шест пъти съм го докарвала.

– И сега тази история с фейсбук не я разбирам. Това же-лание на хората да се показват, да разглеждат албуми на другите. Не съм нито психолог, нито социален антрополог, но не мога да я приема съвсем. 
– Фейсбук е една възможност все пак. Но тази въз-можност пречи на хората да отсяват истински важни-те неща. Това е същият механизъм, според който понеже имаш 1000 безплатни минути и говориш като идиот праз-ни приказки по цял ден. Със снимането е същото. Всеки може да си снима с телефона и с фотоапарата. И снима ли, снима... Това е фейсбук – празни приказки и празни снимки. – Възможността на всички да снимат, достъпността на снимането има и добра страна. Но може би трябва да мине малко време, за да настъпи равновесие и хората от-ново да започнат да снимат моментите, които наистина са ценни и които искат да съхранят. 

– Тъпа голотия е фейсбук.
– Хайде, стига, де! На мен пък ми харесва.

– Преди в снимането имаше някаква тържественост, ри-

туалност. Хората викаха фотограф за рождения ден, за 

сватба. Сега няма такова нещо. Кой ще снима сватбата? 

Пешо от махалата.  

– Снимането и фотографът преди бяха на пиедестал. По 

това, дали е извикан фотограф, се определяше значимост-

та на събитието.

– Ние пък бяхме извикали фотограф на златната сват-

ба на баба и дядо и си направихме семеен портрет пред го-

лемия часовник. Обаче фотографът беше много смотан. 

После, когато станаха снимките, видяхме как една част 

от фамилията е по чорапи, друга – с пантофи, а трета – с 

обувки.

– Фотографията има общо с изобразителното изку-ство също. С живописта, с графиката...
– Сега се сещам и се чудя защо винаги когато хора-та искат да обидят някоя картина, казват: „Прилича на фотография.“ А когато искат да обяснят колко е хубава дадена снимка, казват: „Прилича на живопис.“ – Сигурно защото при картината има повече на-трупвания, по-дълъг е творческият процес и в карти-ната трябва това да личи.

– Кога за последен път сте снимали и какво?
– Трябва да си погледна апарата, но мисля, че 

снимах Албенчето (графичния дизайнер на списа-ние „Бела“ – бел. ред.) с Кака Веска (коректора на списание „Бела“ – бел. ред.) в офиса. 
– А каква е последната снимка, която са ви пра-вили на вас?
– Албенчето ме снима с Кака Веска.
– Не каза ли ти нещо негативно за това „Щрак Марийке...?
– Гледай си работата.
– На мен последните ми снимки са от Банско. 
– Не е вярно, след това аз те снимах в офиса ня-колко пъти. Как обядваш, после с Краси от „Усури“. – Дааа. О, снимки, о, нрави!
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П
реди много години инженер Зафер Галибов изоставя 
сериозната си професия на дипломиран специалист 
и се посвещава на фотографията. Автор е на мно-
го  самостоятелни фотоизложби у нас и в чужби-

на. (На 14 януари 2010 г. предстои откриване на негова 
фотоизложба в кметството на Тел Авив. Работното є 
заглавие е „Лица и събития по дългата улица между Со-
фия и Тел Авив“ и е посветена на 100-годишнината от 
създаването на Тел Авив.) Интересите му във фотогра-
фията са насочени и към сценичната фотография, джаза, 

танца, театъра, голото тяло, пейзажа, фоторепортажа. 

Дълго време се е занимавал с журналистическа фотография, 

но днес работи в Института по математика и информа-
тика на БАН, в секция „Информационните технологии в 
помощ но хуманитарните науки“. Преподава пресфотогра-
фия във факултета по журналистика към СУ. 
Казва, че фотографията не му е професия. Нарича я 

своя любовница, която го вдъхновява да вижда. 

– В твоята професия кои са по-добри?

– А коя е моята професия? 
– Фотографията?!

– А, фотографията – тя ми е любовница. Събужда се-
тивата ми. Снимките са част от изказа ми. Всичко, 
свързано с мен, е свързано с фотографията.  

– Тя изкуство ли е?

– Да, от много отдавна. Когато през 1839 г. Доминик-
Франсоа Араго обявява във Френската академия на нау-
ките откритието фотография (или светлопис), един от 
най-известните художници – Дьолакроа, скача и се прови-
ква: „От днес живописта е мъртва.“ Но това не се случ-
ва. От тогава досега сме свидетели на много преплита-
ния, метаморфози и заимствания между тези два изобра-
зителни способа. Фотографът може да внуши многократ-
но своите вълнения на неограничен брой зрители. Това е 
критерий за изкуство. 

– Кои снимки са хубави?

– Непринудените, направените без предварителна под-
готовка. 

– Различно ли виждат действителността мъжете и 

жените?

– Определено да. Женският поглед е по-бърз, по-емоци-
онален, по-жизнеизригващ. Мъжкият – по-аналитичен, по-
критичен и по-самокритичен.  

– Работил си в различни редакции...

– За съжаление у нас фотографите са все още кукли 
на конци в редакциите. Талантливи фотографи често се 
управляват от некадърни редактори, които пренебрегват 
гениални фотографски идеи и не „пускат“ изискани и зна-
менити снимки. 

– Работил си навремето в модното списание „Лада“. 

Фешън фотографията не убива ли истинската фото-

графия? 

ЗАФЕР ГАЛИБОВ: 
„ФОТОГРАФИЯТА 
          МИ Е ЛЮБОВНИЦА“
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– И да, и не. Фешън фотографията е родила големи 
имена. Така както един моделиер реализира мечтите си в 
направения от него модел, така един фотограф пресъзда-
ва мечтите на моделиера. Аз наричам тази фотография 
постановъчна, което означава, че част от параметри-
те є, част от очакванията за нея са зададени предвари-
телно. Но за разлика от сценичната фотография, която 
също има зададена постановка, осветление, мизансцен, при 
фешън фотографията има свобода. Можеш да влезеш в 
съблекалнята, да хванеш модела на улицата, да го притес-
ниш в негов интимен момент, да го снимаш по време на 
дефилета... За мен това е невероятно преживяване. 

– Каква е разликата между правенето на фотография и 

преподаването?

– Няма разлика. Човек винаги когато прави фотография, 
се учи. А когато преподава, се учи два пъти. Много са 
интересни младите хора, защото те влизат във фото-
графията с идеи, с желания, които искат бързо да сбъ-
днат. Така, без да искат, понякога разчупват познати-
те пътища. 

– Каква е разликата между обектива на стария профе-

сионален фотоапарат и на дигиталната камера? 

– Почти няма разлика. Просто цифровите апарати са 
автоматизирани. Варио обективи се движат не ръчно, 
както е при аналоговите апарати, а автоматично. Но-
вите цифрови камери имат почти неограничен ресурс. С 
тях практически фотографът може да експериментира 
безкрайно много, нарушавайки правилата (когато те вече 
са научени обаче!), в търсене на нюанса, линията или 
точката... Най-модерните камери имат и опция да сни-
мат и черно-бяло. А също и да снимат в тон сепия, т. 
нар. класик фотография. 

– Ретрото модерно ли е във фотографията?

– Ретрото е част от възможностите на фотография-
та да се превъплъщава. То е един от изказите във фо-
тографския език. Така както фотореализмът е един от 
изказите на живописта. Зависи какво искаш да напра-
виш. Има цял стил във фотографията, наречен садо-ма-
зо ретро фотография – телата трябва да изглеждат де-
формирани, и то съвсем непредубедено. Това е една дру-
га модерност.

– Човекът зад камерата винаги ли очаква възторг?

– Не всички. Аз очаквам отношение от определен кръг 

Сама жена на път Продавач на свирки

Страст

Хоро
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хора, които ме ценят и познават. Но когато излагам 
мои фотографии на публично място, това вече не е за-
дължително. 

– С какво те привлича черно-бялата фотография?

– Не ме привлича само черно-бялата фотография. Тя е 
една част от изказа, който търся – да създаваш движе-
ние и конфликти с подчертани сенки. 

– Какво обичаш да снимаш?

– Всичко. Няма нещо, което да ми е чуждо във фото-
графията. Аз търся, аз знам какво би могло да се слу-
чи. Когато нещата става случайно, те не стават случай-
но. Аз съм подготвен. Тоест това, което би се случило 
за някой случайно, за мен изобщо не е случайно. Става за 
изключително малка част от времето, но аз го виждам 
и знам, че другите просто на са го видели. То е като 
светкавичка – за миг, и никога повече не се повтаря. В 
такива моменти съм истински щастлив. Аз съм направил 
нещо, което се е случило само за мене, аз съм си го за-
служил. И трябва да го приема и да го покажа. 

– Помниш ли първите си снимки?

– Като малък, през 1960 г., бях на гости на баба си в 
Израел. Оттогава са първите ми снимки. Снимал съм Бен 
Гурион и Ицхак Рабин. Оттогава, вече 50 години, маги-
ята в прозрачното да се появи образ е навлязла в кръв-
та ми. 

– Ако някой те попита какъв фотоапарат да си купи, 

какво ще го посъветваш? 

– (Смее се.) Такъв въпрос са ми задавали хора от поко-
лението на твоите родители. Казват ми: „Да знаеш как-
ва „Смяна“ имахме едно време, какви снимки сме прави-
ли...“ И аз им казвам: „Да, най хубавият апарат е апара-
тът на вашата младост. Такъв апарат си купете.“ Мар-
ката няма значение.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив

Марките Dental и DeBа 

с отличие Superbrands 

Марките Dental и DeВа на водещата козме-
тична компания Rubella Beauty получиха прес-
тижната международна награда Superbrands за 
изключителни постижения в брандинга. Те за-
воюваха  правото на участие в официална-
та публикация за България Superbrands 2009–
2010 г. след регламентиран процес на селекция 
и оценяване, който протече в два етапа: чрез 
конфиденциално гласуване на независимото екс-
пертно жури – борда на Superbrands Bulgaria 
– и чрез национално гласуване на потребите-
лите в интернет. Проектът е част от гло-
балната програма Superbrands, която оперира 

в над 80 страни и представя водещите мар-
ки на националния пазар, както и добрите биз-
нес практики.
Проучването на потребителския сегмент на 
българския пазар бе проведено в началото на 
2009 г. с партньорството на GFK България. 
Dental и DeВа бяха номинирани в категори-
ята „Козметика и продукти за лична хигие-
на“, където се състезаваха заедно с утвърде-
ни  световни брандове. „През последните годи-
ни Rubella изцяло преструктурира бизнеса си в 
съответствие с европейските норми на рабо-
та. Продължаваме да разработваме и внедрява-
ме иновативни и качествени продукти и сме 
изключително горди, че продуктите ни Dental 
и DeВа заслужено бяха избрани сред номини-
раните за Superbrands България 2009–2010 г.“, 
коментира Красимир Митев, изпълнителен ди-
ректор на Rubella.

Фризьорска верига Stephan 
отвори първия си салон в България 
Фризьорска академия и салони Stephan стар-
тира предлагането на франчайзинговия си мо-
дел и ноу-хау в обучението на фризьори и раз-
витието на центрове за красота в България. 
Франчайзинговият модел е подкрепен у нас 

от ексклузивния партньор на марката L’Oreal 

Professionnel. Това, което категорично разли-
чава академии и салони Stephan от другите 
предложения на пазара е уникалният микс меж-
ду фризьорския метод на работа и обучение и 
ефективния модерен маркетинг, за който се 
грижат консултантите на марката.
Stephan обяви официалното отваряне и на 
първия си салон у нас. Това е т.нар. мастър 
франчайз, който олицетворява философията на 
марката и показва как трябва да изглеждат, 
работят и да се развиват салоните, част от 
веригата. Първият салон Stephan е разположен 
в сърцето на София, на ъгъла на ул. „Г.С. Ра-
ковски“ и бул. „Васил Левски“.  
От 2007 г. в България работи и академия 
Stephan, която ще отговаря за подготовката 
и непрекъснатото усъвършенстване на фри-
зьорите от веригата.

Красиви новини

Стъпки
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Ф
отографът е по-голям егоист от всички дру-
ги, посветени на изкуството; във всеки чо-
век има нещо интересно за снимане; на снимка 
грозната жена може да мине отвъд границата 

на грозотата; не е важно какво е видял фотографът, а 
какво виждат другите на снимките му; добрите снимки 
не се правят само с гледане, а и с усет – живото дока-
зателство за това е един сляп японски фотограф, кой-
то снима великолепно... Тези и други неща за душата на-
учих от разговора си с фотографа Димитър Владимиров, 
който с няколко изречения разби представата ми, че чо-
векът зад обектива снима аурата на нещата: „Фотогра-

фът не се занимава с аури. Няма време за това. Той просто се 

опитва да улови момент, невидим за очите на другите. Поня-

кога се получава, понякога – не толкова добре.“ 

– Какво е твоето определение за фотография – онова, 

което не можем да прочетем в учебниците?

– Тя е егоизъм. Един вид желание за притежание на 
действителността. Фотографът иска да има този или 
онзи образ за себе си...

Да, никога не ми беше хрумвало. Фотографът е ловец на об-

рази. Той ги събира като трофеи и се хвали с тях: „Тази сним-

ка е моя.“ Но все ми се струва, че фотографията е нещо пове-

че от обикновен егоизъм.

– Няма ли и още...

– Фотографията е най-необективното изкуство. Снима-
нето е все едно да гледаш с едното око, ама, цял живот. 

Чак сега разбирам 

какво искаме да ка-

жем, когато се вайка-

ме: „Леле, колко грозно съм 

излязъл!“ Човек вижда, че не при-

лича на онова, което е на снимката. И никога не може да при-

лича. Просто в някакъв момент свиква да се гледа на снимки и 

си казва: „А, сега съм излязъл хубаво.“  

– Кой ти е любимият фотограф?

– Много са. Но има две имена, емблеми в жанрово от-
ношение... Единият е Анри Картие-Бресон, който с те-
леметрична камера снима по улиците хората в неочаква-
ни ситуации. Без подготовка и без хората да знаят. Той 
е ловец на мигове. Другият – Хелмут Нютон – е точ-
но противоположното на Бресон – той показва другото 
лице на фотографията. 

– Теб кой те научи да снимаш?

– Във ВИТИЗ – професор Румен Георгиев, който е опе-
ратор по образование и първият професор по фотогра-
фия в България. Той почина.

– Ти самият си водил курсове по фотография... Не е ли 

трудно да се преподава фотография?

– В началото, когато обясняваш как се работи с фо-
тоапарата, е лесно. По-трудно е да се изправиш пред 
десет души и като преподавател да определиш кой от 
тях накъде да тръгне – по стъпките на Картие-Бресон 

Най-добрата визитка за един фотограф са не-

говите снимки. Можете да видите „визитки-

те“ на фотографа Димитър Владимиров на ад-

рес www.belightstudio.com. Пак там можете да 

прочетете и стандартната информация, че 

Димитър Владимиров се е обучавал за фото-

граф в НАТФИЗ, във факултет по екранни изку-

ства, специалност художествена и приложна 

фотография, в курса на проф. Румен Георгиев. 

През 2008 г. заедно с фотографа Владимир Ка-

дънков създават BeLight фотографско студио...

Визитка

Да гледаш 
с едното око, 

ама, цял живот
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ли, или пък на Хелмут Нютон. На един му приляга пове-
че да търси екшъна, да е обут в маратонки и от пан-
талоните му да висят карабини – онези приспособления, 
които използват алпинистите... В неговите ръце фото-
апаратът прилича на оръжие. Друг пък би правил по-до-
бри снимки в студио... 

– Какво те отведе теб лично при фотографията? 

– Снимките на дядо ми Владимир, който беше фото-
граф. Той е починал, когато аз съм бил на невръстните 
четири годинки. Много ме е снимал обаче. В съзнателна-
та си възраст го опознах чрез тези снимки. 

– И какъв можеш да кажеш, че е той, когато разглеж-

даш снимките му?

– Фотограф. А да бъдеш фотограф по негово време, е 
било доста трудно.

– Е, да, сега има дигитални фотоапарати...

– За мен рисунъкът на изображенията, създадени с 
филм, носи нещо повече от дигиталните. Но човек, кой-
то е започнал да снима, откакто има дигитална фото-
графия, не таи никаква носталгия към старите сним-
ки. Предимството на дигиталната фотография е пък, че 
дава повече свобода.

– С това ли си обясняваш големия интерес напоследък 

към фотографията? Под път и над път хората започ-

наха да я превръщат в свое хоби.

– Днес фотографията наистина стана много лесна. Нуж-
но е едва ли не да имаш само желание, за да направиш 
една снимка. Но „не е лесно да се снима лесно“, казваше 
моят професор. Така че нищо че е толкова лесно – мал-
цина са хората, които успяват да направят снимката, 
която искат да направят. Защото, въпреки че е момент-
но изкуство, фотографията изисква да є посветиш много 
време, много от своето време. Не вярвам, че някой може 
да направи хубава снимка случайно. Дори и да не си учил 
фотография, за да направиш хубава снимка, задължително 
трябва да имаш житейски опит, нещо зад гърба си. 

– А ти разбираш ли веднага, след като си натиснал бу-

тона за „щрак“, дали си направил хубава снимка?

– Не. Понякога се усеща дали снимката се е получила, 
но не и ако си в студио и снимаш модели. Когато сни-
мам предмет, тогава знам какво търся и ми е по-лесно 
да определя дали съм направил хубава снимка. Предметът 
не е суетен – както го представиш, така... Една кибри-
тена кутия мога да я направя да изглежда като локомо-
тив. В основата си фотографията е сюрреализъм. Нере-
ална реалност. Абсурдна реалност. Снимката на футбол-
на топка до чадър например е абсурдна. 

– Предметите по-лесно ли се снимат от хората?

– С хората можеш да комуникираш, с предметите – не. 
Но това, че можеш да комуникираш с човека, не означа-
ва, че можеш да го контролираш. Разговорът не е едно-
странен, а двустранен, понеже и другият човек може да 
говори. И затова е по-трудно да се снимат хора. Думите 
по-скоро пречат на фотографията. Макар че има момен-
ти, когато є помагат.

– Виждала съм те, когато снимаш, ти си по-скоро мъл-

чалив...

– Е, понякога и мълчанието пречи. Зависи от модела – 
дали той има нужда да му говориш. Познавам обаче фо-
тографи, които толкова много говорят, че пречат. Все 
пак за мен фотографията е мълчаливо средство за изра-
зяване. Тя е тишина.

– Връзката между кино и фотография... 

– Заснемането на фотосесия прилича малко на правене-
то на филм. Общото между тях е сценарият. Но дотук 
с приликите. Много рядко може да се случи да си пуснеш 
филм без звук и да го разбереш...

– А филмите на Чарли Чаплин?

– При него е така поради една-единствена причина – 
трябвало е, по-скоро налагало се е, да прави филмите без 
звук. Не е имал друг шанс. Но и немите филми не си 

Кое е по-важно? Какво е видял фотографът, когато е 

снимал нещо, или какво виждат тези, които разглеж-

дат снимките му. Ще усложним още повече нещата, ако 

попитаме какво пък вижда фотографът на своите снимки. 

А дали неговите отговори ще имат нещо общо с отгово-

рите на интервюиращата го? Вижте какво се получи от 

тази игра. А после вижте какво вие виждате на снимките. 1

2 3

1Димитър Владимиров: Хората не подозират, че са част от кадър. 

Мариана Янева: Виждам призрачна подреденост, почти 

      невъзможно спокойствие. Една хармония, за която светофарът 

     винаги свети червено.

2Д.В.: Предметите се подчиняват на светлината. 

М. Я.: Пасват си като ин и ян, като капак и тенджера, като 

      чифт обувки...

3Д.В: Работата с модели е непредсказуема.

М.Я.: Тази манекенка сякаш казва: „Искам да съм лошо момиче и 

      да живея в лукс, но не ми достига свобода да го постигна.“

Кажи ми КАКВО виждаш
Снимки © BeLight Studio
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приличат с фотографията. Киното е времево изкуство. 
Там няма момент... На екрана зрителят вижда как чо-
век разлива чаша с вода, но не може да види моменти-
те на това разливане. В киното има време, а не момент. 
Киното разказва буквално, а фотографията – по-симво-
лично. Дори и в документалното кино, което е твърде 
близо до действителността, няма момент, пак има раз-
каз. Във фотографията също има разказ, но този разказ 
води до един-единствен кадър – този човек се усмихна, 
този човек си обу панталоните и така изглежда, след 
като ги обу... 

– Оптимист ли си? Първо грозното или първо хубавото 

виждаш от действителността, когато снимаш?

– Мисля, че съм оптимист, но също така мисля, че 
песимисти в живота няма. Те са в лудниците. Фактът, 
че човек си купува нови обувки, вече означава, че той 
е оптимист. А иначе няма грозно. Чешкият фотограф 
Ян Саудек например снима голи дебели жени, показва ги 
максимално такива, каквито са те в действителност, 
не ги разхубавява. Но на снимките му тези жени ми-
нават отвъд грозотата. Последното нещо, което виж-
даш в тях, е, че са грозни. Всеки човек е интересен с 
нещо за снимане. Въпросът е другите какво ще видят 
в снимката.

Оглеждам се в ресторанта, в който сме седнали, и виждам 

до нас саксия с поувехнало голямо цвете. 

– Това цвете например как ти се струва? Как би го сни-

мал? 

– Когато снимам увехнало цвете, колкото и да се вър-
тя около него, то ще си остане увехнало. Ако го снимам 
буквално, без да се намесвам, и покажа след това сним-
ката на десет души, на един цветето ще му се стори 
тъжно, на друг – грозно, на трети – красиво, четвърти 
ще си каже „Есен е, затова е пожълтяло“, пети  пък: 
„Абе, няма ли кой да го полее това цвете?!“ 

– Ти май не обичаш да се намесваш много-много, когато 

снимаш?

– Предпочитам да снимам буквално, да. 

– Е, не ти ли се иска да те смятат за модерен фотограф?

– Човек не бива да се стреми да е модерен. Защото, 
дори да не иска да е модерен, той пак си е модерен, след 
като е част от обществото. А едно общество днес ви-
наги е модерно. Аз днес съм по-модерен от онзи, който 
е снимал преди мен. 

– Какво ти е най-трудно да снимаш?

– Цветя. Много са... бъбриви. Като ги гледам, си казвам: 
„Тази извивка трябва да уловя, не, не – онова листенце... 
А, не, трябва цялото да го снимам...“ Побърквам се.

– С какво би се занимавал, ако, не дай си боже, ослепееш?

– Има един японски фотограф, който е сляп. Което до-
казва, че фотографията е усет. Тя е присъствие, което 
съумява да регистрира други присъствия. Не ти ли се е 
случвало да влезеш в някаква стая и веднага да усетиш, 
че въздухът трепери, че има нещо в тази стая...

– Не, но ми се е случвало да улавям нечие присъствие, без 

да се обръщам.

– Ето в такъв момент си заслужава да се обърнеш на-
зад и да снимаш. Може дори да снимаш със затворени 
очи. Важното е да насочиш фотоапарата в посоката, къ-
дето нещо става. Така стават добрите снимки. 

– В крайна сметка фотографът трябва...

– ...Да знае какво означават нещата, тоест да има спе-
цифично светоусещане.

– Светът зад обектива какъв е според теб? Кажи го с 

една дума обаче.

– Прост. 
Интервю на Мариана ЯНЕВА

По стъпките на първите: AEG
Кой не разпознава 
тези три главни 
букви? През 
годините AEG се 
превърна в част 
от индустриалната 
култура на Германия. 
Основата е положена 
от берлинския 
инженер Емил 
Ратенау, който през 
1883 г. придобива 
лиценз за патента на 

електрическата крушка на Едисон и създава 
Deutsche Edison Gesellschaft (DEG), германска 
компания „Едисон“ в Берлин. През 1885 г. 
компанията получава първите си поръчки, 
през 1887 г. се преименува в Allgemeine Elec-

tricitats Gesellschaft (AEG), обединена компания 
за електроенергия. Две години по-късно AEG 
представя първите електрически домашни 
уреди на изложба в Берлин, посветена на 

предотвратяване на домашни инциденти: 
сред тях са ютии, чайници, уреди за варене 
на яйца и маши за коса. Оттогава AEG 
продължава да подобрява своя технологичен 
профил, създава иновативни продукти и налага 
индустриални стандарти от гледна точка 
на форма и функционалност. Домашните 
уреди AEG винаги са изпреварвали времето 
си и въплъщават културата на германския 
дизайн и термини като „корпоративна 
идентичност“ далеч преди дефинициите за 
тях да бъдат намерени. През 2003 г. изця-
ло ново поколение от уреди стъпи на пазара 
с нов слоган „Перфектност във форма и 
функция“ и изразява класическите стойности 
на бранда – модерна естетика, качествени 
материали, прецизна изработка и фокус върху 
функционалността и ергономичността на 
уредите.

Serenage – благодат за зрялата кожа
Благодарение на петнадесетгодишния си опит 
дерматологични лаборатории Avene успяха да 
разработят специализиран продукт за специ-

фичните нужди на зрялата кожа. Serenage въз-
връща плътността, жизнеността и комфор-
та на зрялата кожа благодарение на иноватив-
ната съставка гликолеол в съдържанието си. 
Гликолеолът предизвиква по физиологичен пъти  
дългосрочно ежедневния систез на основните 
липиди в епидермиса. 
Другата важна състав-
ка в Serenage – H.A.F. 
(фрагментирана хиалуро-
нова киселина), е с из-
разен anti-age ефект. Тя 
съдейства за уплътня-
ване на съединителната 
тъкан на зрялата кожа. 
Термалната вода Avene 
успокоява кожата и съз-
дава усещане за мекота 
и свежест.
Само срещо 56,60 лв. 
вие получавате коприне-
на и изключително неж-
на на пипане кожа. 

Шарени новини
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Цветът съхранява обичайна-
та яркост и зрелищност 
на живота. Отсъствието 
на цветове в черно-белите 

снимки насочва вниманието върху ва-
жните акценти на битието. Но не-
зависимо какво е въздействието на 
едното и на другото, никой от про-
фесионалистите не обича да проти-
вопоставя цветната на черно-бялата 
фотография. Не е необходимо вие да 
го правите.
Коледа и Нова година са празници, 

които е добре да отразяваме и съх-
раняваме в цветове. 

ПИЩНАТА ЧЕРВЕНА ОДЕЖДА 
НА ДЯДО КОЛЕДА

официалните облекла и гримът на да-

мите, както и цялата тържественост 
на украсата... Какво биха били те без 
цвета? Черно-белите фотографии око-
ло новогодишните празници са просто 
допълнение. Те обаче често биват по-
сполучливи. Черното и бялото могат 
да се окажат незаменими помощници и 
да прикрият някои дефекти на набър-
зо организираното тържество. 
Представете си например следната 

ситуация: за център на събитието е 
определен Дядо Коледа и той трябва 
да се отличава като главен герой на 
снимките, което е и вашето основно 
задължение като фотограф. 

ДРЕХИТЕ НА ГОСТИТЕ 
на празника обаче се оказват далеч по-
пищни от облеклото на добрия ста-
рец. Ето ви случай, при който дори 
професионалният фотограф би изпи-
тал затруднение. Понякога цветната 
фотография се оказва „нефотогенич-
на“ по отношение на главните обекти 
на едно тържество. Именно в тези 
моменти идва на помощ черно-бялата 
фотография, която премахва акцента 
от цвета и го поставя върху емоци-
ите. Точно в подобни случаи организа-
торите на събития около новогодиш-
ните празници, които първоначално са 

се отнасяли скептично към подобен 
род снимки, после виждат в тях спа-
сението на тържеството. 
Ето защо главна и неотменна гри-

жа на всеки снимащ е да се опита 
да предвиди всички възможни изнена-
ди още преди тържеството. 

ЧЕРНО-БЕЛИТЕ ФОТОГРАФИИ 
присъстват в работата на много из-
вестни художници, особено на запад-
ните. Какво означава това? Че ста-
ва дума за мода? Не. Тези снимки 
се харесват на всички. Не трябва да 
се заблуждаваме, че това харесване се 
дължи единствено на умората ни от 
цветното, която се засили благода-
рение на научно-техническия прогрес. 
Всеки може да съди по себе си. Ако 
се замислите, ще видите, че непрекъс-
нато откривате нещо ново в пали-
трата на черно-бялото. В черното и 
бялото е заключена философията на 
мирозданието. Борбата и единството 
на противоположностите, диалектика-
та на прехода на качеството в коли-
чество, отрицанието на отрицанието. 
Оттук и нашето трепетно възпри-
емане на черно-белите стари фотогра-
фии. Всеки, който ги е държал в ръце-
те си, вероятно се е усещал в плен на 
някакво странно чувство. Разбирал е, 
че фотографията не предава просто 
някаква материална информация, а и 
ни кара да домислим и допочувстваме 
какво точно е било представено върху 
нея. Ето защо черно-бялата фотогра-
фия винаги е била обект на особено 
поклонение и вдъхновение на фотогра-
фите художници. Нейното очарование 
е в това, че освен реализма тя носи в 
себе си и идеалистична окраска. 

ИЗБОРЪТ Е ВАШ 
Помнете още, че никой от присъст-

ващите не е дошъл на тържеството, 
за да бъде измъчван от вашия фотоа-
парат. Не е необходимо да карате хо-
рата непрекъснато да ви позират. Не 
прекалявайте с изискванията си към 
тях и се заредете с фантазия, за да 
изпитате удоволствие от снимането.

АЗ ЩЕ СНИМАМ

цветноПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ЗНАНИЯ ЩЕ 
ВИ БЪДАТ ОТ ГОЛЯМА ПОЛЗА, АКО 
СТЕ РЕШИЛИ ТОЧНО ВИЕ ДА БЪДЕТЕ 
ФОТОГРАФЪТ В НОВОГОДИШНАТА НОЩ. 
НЯКОИ СМЯТАТ, ЧЕ ЧЕРНО-БЕЛИТЕ 
СНИМКИ ПРИДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ЕФЕКТНОСТ НА ВСЯКО СЪБИТИЕ, ДРУГИ 
СЕ КЪЛНАТ ВЪВ ФОТОАПАРАТИТЕ СИ, 
ЧЕ НЯМА ПО-ГОЛЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ОТ ТОВА НА МНОГОТО ЦВЕТОВЕ. НИЕ 
ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМ 
В РЕШЕНИЕТО, КАК ДА СНИМАТЕ 
ПРАЗНИКА – ЦВЕТНО ИЛИ ЧЕРНО-БЯЛО.

Бела, брой 1 (143), 2010 63



Писане със... светлина
 Фотографията е писане със светлина. Първообраз на фотоапара-

та е т. нар. камера обскура (от латински – тъмна стаичка). Поняти-
ето означава тъмна кутия или друго съоръжение, в което светлина-
та прониква през много малък отвор в едната стена, като проек-
тира на противоположната стена (като на екран) обърнатото изо-
бражение на предметите, които се намират пред отвора.  Фран-
цузинът Дагер открил закрепването на образа върху метална плоча, 
покрита със светлочувствителен материал. Това е т. нар. дагеро-
типия, първият практически осъществим фотографски метод. От-
критието било докладвано във Френската академия на науките на 9 
януари 1839 г. – дата, която се смята за рождена на фотографията. 
Дагер създал първия фотоапарат за дагерови снимки, който тежал 
6,5 кг.  През 1841 г англичанинът Талбо заменил металната плоча 
с хартия. Тази техника Талбо нарекъл калотипия. Тя се състояла в 
нанасяне на сребърен хлорид върху хартиен лист с цел получаване на 
негативен образ като междинен етап. За разлика от дагеротипия-
та, която създавала уникални, еднократни образи, калотипният нега-
тив можел да се използва за копиране на неограничен брой позитивни 
снимки.  По-късно хартиеният негатив бил заменен със стъклен, за 
да се стигне до създаването на „съвременната“ лента. За баща на фотографската лента се смята Георг Истман, 
чието откритие е обявено през 1884 г.  Преди да отмине времето на фотографския филм, напредъкът във фо-
тографията е вървял в две посоки – в усъвършенстването на фотоапарата и в усъвършенстването на материала, 
върху който се снима. Днес лентата е почти на изчезване, но напредъкът във фотографията отново се опира 
основно на две неща – на подобряване качествата на апарата и на повишаване на уменията на снимащия.

РЪЦЕТЕ Ръцете и особено китките изглеждат вяло и безжизнено върху фотографиите. Вместо да се снимате с 
отпуснати до тялото ръце, опитайте да ги сложите върху бедрата 
си, а лактите да бъдат леко издадени назад. 
НОСЪТ Търсеният и правилно намерен ъгъл на снимане ще ви по-
могне да прикриете много от недостатъците си. Ако например 

имате дълъг нос, лицето ви трябва да бъде обърнато съвсем леко 
встрани от обектива и леко повдигнато нагоре. С тази лесна маневра 
носът ви ще изглежда по-малък. Ако пък носът ви е тумбест, трябва 
да се снимате с лице право към обектива. Профилът ви само ще под-
чертае обема на носа. 
ПОГЛЕДЪТ Ако ви е направило впечатление, че винаги на снимките из-

лизате със затворени или полузатворени очи, то вероят-
но правите една често срещана грешка. Когато ви сни-
мат, гледате право в обектива. Необходимо е да гле-

дате малко над обектива, за да не мигате, докато 
щрака фотоапаратът.

ГРИМЪТ Забравете за фон дьо тените със 
златисти или седефени отблясъци. Ефек-

тът от подобна козметика върху сним-
ката ще е синкав тен на лицето. Вни-
мавайте и с молива за очи. Очертаните 
със син или зелен молив (или очна линия) 
очи изглеждат доста грубо на снимка.

ФОТОИСТОРИЯ

ПРЕД ОБЕКТИВА
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„Б
елязана“, „окрилена“, „подета“, „пребродена“, „неу-
таена“, „дъхтяща“, „заслонена“, „всесилна“... „бла-
годат“. „Букетче“, „съдбини“, „цветчета“, „нежни“, 

„отивам“, „свивам“... „моретата“. „Погалиш“, „запалиш“, 
„седефен пясък“, „слънчева диря“... „отблясък“.
Ако искате да я погледнете в очите, трябва да разгър-

нете стихосбирките є.
Взех думи от нейните стихотворения и ги подредих, 

както намерих за добре. Иначе не можех да пристъпя 
към представянето на тази жена. Вижте колко прекрас-
ни и деликатни са дефилетата на думите, които тя ли-
рично е избирала.
Не искам да се впускам в размишления, дали поетично-

то е документално, само малко се тревожа дали от моя 
документиран разговор с нея ще можете да придобиете 
усещането, което неминуемо възниква при всеки контакт 
с тази жена. Затова ще ви кажа на какво ми прилича об-
щуването с нея. Бяло е и е леко. Като перце. Взимаш го 
внимателно с едната си ръка, слагаш го в дланта на дру-
гата. А то те гали. После свиваш ръка и го запазваш.   

ПОЕТЕСАТА 
Румена Шиндлер-Коларова е българка, която живее в швей-
царския град Тун, който пък е побратимен с българския 
град Габрово. В Тун е учредено швейцарско-българско дру-
жество и всеки швейцарец, който членува в него, знае за 
България и участва в различни проекти, свързани с на-
шата страна. Впрочем подобни регионални инициативи 
имат дълбоки традиции в Швейцария и отдавна са дока-
зали своята полезност.

РУМЕНА Е РОДЕНА В РУСЕ

завършила е английска и френска филология, а ако се заче-
тем в тези от стиховете є, които определя като био-
графични, можем да обобщим: „Родният си град напуснах / 
преди петдесет години; / родната страна – / преди пет-
найсет; / любимият – / ще станат / два пъти по двай-
сет. / Децата, като мене, / заотлитаха от вкъщи“...

ОТСЕДНАЛА В ХОТЕЛ 
когато през пролетта на тази година се завърнала в Бъл-
гария, за да представи две от стихосбирките си...

(Пълния текст можете да прочетете 

на www.bela.bg в раздела ВИпЗИТА на Хотел РОДИНАТА)

bela.bgbela.bgbela.bg

Спомняте ли си приказката на Братя Грим за принцесата, 

открила истинската любов, след като целунала превър-

нат в жабок красив принц? 

Сега тази прелестна исто-

рия е разказана по нов начин 

с много музика и лудешки ху-

мор в стил „Уолт Дисни“. В 

„Принцесата и жабокът“ ре-

зултатът от тази целув-

ка е доста различен. Тиана 

няма време за романти-

ка и мечти, обича да гот-

ви и планира да стане пре-

успяваща ресторантьор-

ка, приготвяйки гозби по 

наследените от баща си 

рецепти. В нейния град 

пристига весел джаз фа-

натик – кралската из-

дънка принц Навийн. 

Разглезеният и безотговорен краса-

вец е превърнат в жаба от злия ма-

гьосник Фасилие и единственият му 

шанс за спасение са Тиана и нейната 

целувка. А какво ще стане, ако тя все 

пак го целуне, но в резултат се превър-

не на свой ред в жаба? И въобще има ли 

шанс двамата да загърбят своите раз-

личия, наистина да се влюбят и да раз-

валят проклятието? 

Възможно ли е ефектът от една целувка да е толкова пора-

зителен? Превръща ли вашата целувка в принц или принцеса 

човека до вас?

Ако наистина е така, споделете я с нас.

Списание БЕЛА и ФОРУМ ФИЛМ ви канят да се включите в 

нашия фотоконкурс „ЗАПЕЧАТАНО С ЦЕЛУВКА“!

ИЗПРАТЕТЕ НИ СНИМКА НА НАЙ-СТРАСТНАТА, 

НАЙ-ШАНТАВАТА ИЛИ НАЙ-ЗАБАВНАТА ЦЕЛУВКА 

НА BELA@BELA.BG. 

Авторитетно жури ще избере най-сполучливите снимки, кои-
то ще можете да разглеждате на сайта на списание „Бела“. 

За авторите на най-оригиналните снимки ще има награди.

ХОТЕЛ РОДнИНА неМИЛИ-неДРАГИ ВИпЗИТА ЛОБИ форум БАРАААХОТЕЛ РОДИНАТА

РУМЕНА ШИНДЛЕР-КОЛАРОВА: „АЗ СЪМ ЕДНА ПРЕЛЕТНА ПТИЦА“
от Мирослава ИВАНОВА, Снимка Личен архив

„Децата ме зареждат 
с бодрост, аз ги зареждам 
с борбеност.“

ЗАПЕЧАТАНО С ЦЕЛУВКА
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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО
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„Т
ози ме бройка.“ Не знам 
вие какво значение влагате 
в тези думи, но в жаргона 
на не особено интелигент-

ните жени това означава, че някой 
мъж ги сваля. Тоест иска да прави 
секс с тях. До съвсем скоро бях го-
това да се закълна, че в моя живот 
няма такива простотии, има само 
невероятен секс и изключителна лю-
бов. Какво обаче се случва, когато 
нещата опрат до въпроса: 

„С КОЛКО ПАРТНЬОРИ 
СТЕ ПРАВИЛИ СЕКС?“

Въпросът е подвеждащ и един раз-
говор ме убеди в това. Зададох го на 
приятели, с които пиехме бира една 
вечер след работа. „С колко партньо-
ри сте правили секс?“, попитах аз. 
„Трима“, каза една от приятелките 
ми. „Неее. Не с колко си правила секс 
наведнъж, а с колко мъже си била до-
сега. Общо колко?“ – „Трима“, отново 
каза тя и уточни, че е разбрала как-
во питам. После един от компания-
та „вдигна летвата“ и каза: „Десе-
тина. Бил съм с десетина каки (той 
така нарича всички жени).“ Другият 
присъстващ мъж не пожела да каже 
колко са неговите партньорки, след 

което аз изтърсих: „Била съм с око-
ло трийсет мъже.“ След моето из-
казване настъпи кратка оглушителна 
и засрамена тишина. Този с десетте 
каки започна да се оправдава вместо 
мен. „Е, ти не си омъжена, нормално 
е да имаш различни партньори. Не си 
на осемнайсет, а си на трийсет годи-
ни. Освен това си живяла в различни 
градове.“ – „Какво, като съм живяла 
в различни градове“, мислех си аз. И 
защо се чувствам като 

АБСОЛЮТНА ДОЛНА КУРВА 
С МОИТЕ ТРИЙСЕТ МЪЖЕ

при положение, че много по-млади 
момичета от мен са спали с по 
триста?
Бройката може да е поколенчески 

въпрос, може да е въпрос на възпита-
ние, а може и да е въпрос на градове, 
както и на късмет, както и на хора, 
които си срещал. Реших, че не тряб-
ва да търся оправдание, а по-скоро 
трябва да се опитам да намеря исти-
ната. Затова започнах да броя. 

Едно, две, три. 

Преброяването е доста инфанти-
лен акт, който ни връща в ранните 
тийнейджърски години, когато сме си 
казвали: „Три пъти съм правила секс.“ 

Това може да означава три пъти с 
един мъж, но може да означава и три 
пъти с трима мъже, което прави по 
един секс на мъж. Сексуалният ни 
опит е бил толкова малък, че брой-
ката си я знаехме наизуст. 

Четири. 

А как, по дяволите, да  ги подредя 
след челната тройка – по впечатле-
ния или по азбучен ред? И, о, боже, 
цялата азбука ли ще изреждам?! Тол-
кова са много, че началните им букви 
ще стигнат за една нова дълга секс 
азбука. А-сексуален, Би-сексуален... Не. 
Това е за друго преброяване. 

Пет, шест, седем, осем, девет, десет. 

От друга страна, всичко това те 
кара да се чудиш броенето доколко 
е признак на по-голяма инфантилност 
– броенето до 5, до 10 или до 100. 
Спомняте ли си как като деца сте 
се питали едни други: 

„А ТИ МОЖЕШ ЛИ ДА БРОИШ 
ДО СТО? АЗ МОГА!“ 

Единайсет, дванайсет. 

Всяко преброяване показва, че в 
досиетата на някои мъже не пише 
нищо друго освен „веднъж“. Дори има 
такива, с които не е било едно цяло 
веднъж, а само едно цяло фелацио. 

СексСекс
НА БРОЙКАНА БРОЙКА
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Или пък е било веднъж на не знам си 
колко месеца. 

Тринайсет, четиринайсет, петнайсет, 

шестнайсет, седемнайсет. 

Броенето не ми носи покой. 
Аchtzehеn. 

Имам и един германец. 
Деветнайсет. 

Броих мъжете няколко дни, защото 
знаех, че няма да се сетя за всички 
наведнъж. „Деветнайсет“ първи път. 
„Деветнайсет“ втори път. 

„ДЕВЕТНАЙСЕТ“ ТРЕТИ ПЪТ

Това са. Всъщност може и да са с 
двама или трима повече. Но наисти-
на дни наред не се сетих за други. 
Край! Трябва моментално да събера 
приятелите си от онази вечер и да 
им кажа, че дори не са двайсет мо-
ите сексуални партньори, а са само 
деветнайсет. Дали да ги събирам? Не 
са ли пак много? Според мен девет-
найсет пак са прекалено много и въ-
обще не отговаря на една от фор-
мулите на дзен будизма, че по-малко-
то е повече. 
Може би ако бяха десетина, щеше 

да бъде по-оправдателно...
Не, ще ги събера. Държа все пак да 

им споделя изводите от срещата ми 
с бройката. 
Успокоението ми е, че тази бройка 

е навъртяна в едни по-ранни години, 
когато съм опознавала света, взаимо-
отношенията между мъжете и жени-
те и т.н. 

СЕГА СЪМ СПРЯЛА ДА БРОЯ

Преброяването е като складиране, 
а складираш всичко, което не искаш 
да изхвърлиш, но на практика точ-
но това си направил – изхвърлил си 
го  в склада. Така преброени, мои-
те мъже приличат на монети от по 
един лев, които, дори да събереш на 
едно място, пак си остават дребни 
пари. Освен това в някакъв смисъл 
тези деветнайсет са били умножени 
по нула деца и семейство. Какво озна-
чава това? Че сексът с тях не е на-
преднал и не се е превърнал в любов. 
Или че децата и семейството не опи-
рат до секса? Или че щом си преста-
нала да правиш бройка, значи искаш 
да имаш дете? Мисля, че точно това 

означава. Искам дете. Ако това не е 
моята истина, със сигурност щях да 
броя поне до трийсет и девет. 
Тези мъже не могат да бъдат съби-

рани на едно място по никакъв повод. 
Когато са заедно, те се обезсмис-
лят. Преброяването и подреждането 
един до друг според случайното сеща-
не, възникнало в мисълта, някак си 
обиждат изключителните мъже, кои-
то са ми се случвали. 
Вероятно трябва да съм била със 

съвършено подменена самоличност, че 
да реша да се занимавам с точно 
трима от тях. Всичко, което съм 
правила с всички останали 

Е БИЛО ДОСТОЙНО И КРАСИВО

В своя защита искам да кажа още, 
че никой от тях не е бил такъв го-
лям простак, че да каже след секса с 
мен „Бройнах една мадама“. 
По някакъв начин ги обичам всич-

ките. Дори тези, за които се сетих 
най-накрая. Дори и тези тримата, с 
които наистина и сега се чудя как 
съм могла да го направя. 

Мирен СЛАВОВА



ДЕЦАДЕЦАДЕЦА
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М
акар че всички деца обичат 
да им ръкопляскат, далеч не 
всички обичат да участват 
в новогодишни тържества. 

Защо изявите на сцена не са им по 
вкуса? И как да постъпят родители-
те, че детето им да не се разочаро-
ва от празника? 

ТРУДНОТО СТИХОТВОРЕНИЕ

Винаги е имало деца, които изпит-
ват силна тревога, когато им се на-
ложи да рецитират стихотворение 
на Дядо Коледа или да участват в 
представление, да танцуват и пеят 
пред публика. Някои от тях са тол-
кова уплашени от подобна перспекти-
ва, че отказват да научат дори еле-
ментарно четиристишие. 
Различен е случаят, когато детето 

не може да преодолее своята сте-
снителност – научава новогодишно-
то стихотворение с желание, но в 
сублимния момент, когато се изправи 
пред публика, забравя всичко и дума 
не може да промълви. Защо става 
така? Детето наистина може да се 
разстрои в присъствието на толко-
ва много непознати възрастни хора. 

Едно е, когато научи стихотворе-
ние и го рецитира вкъщи пред мама, 
тате, баба и дядо. И съвсем друго 
– на сцена, пред толкова много зри-
тели. Особено ако още няма такъв 
опит и се изправя пред публика за 
първи път. Първото излизане на сце-
на може да не протече така глад-
ко, както им се иска на родители-
те. Но това не трябва да се прие-
ма като сериозен проблем. Рано или 
късно детето ще спре да се притес-
нява, ако му се наложи да се изявява 
пред други хора. Разбира се, не всички 
ще станат професионални актьори и 
красноречиви оратори, но най-малко-
то, когато тръгне на училище, дете-
то ще се научи да разказва уроците 
си пред класа. 
Другият случай е, когато дете-

то пристъпи на сцената и го скове 
страх. И този страх не е страх от 
самата публика, а 

СТРАХ ОТ ГРЕШКИ

Детето се бои, че ще забрави сти-
хотворението или песента или ще 
каже нещо, което не очакват от 
него. И това вече е сериозен проблем, 

чиито корени трябва да се търсят 
в поведението на... родителите! Да, 
именно родителите, често съзнател-
но или не, формират у детето си по-
добни страхове. Обикновено това се 
случва, когато детето трябва да на-
учи песен или стихотворение за тър-
жеството и мама и тате се зах-
ващат сериозно за... работа. А как 
иначе, нали не искат детето им да 
се изложи пред родителите на дру-
гите деца?! Но вместо да му помог-
нат, като му вдъхнат увереност и 
му покажат, че се интересуват от 
предстоящото тържество, те изис-
кват от него безупречно изпълнение. 
При това, ако детето не се справя, 
го нападат с упреци, заплахи и дори 
наказания. То започва още повече да 
се притеснява и загубва всякакво же-
лание да се появи на сцена. Обзето е 
от тревогата, че ще го накажат и 
ще му се карат, ако се запъне и се 
изложи пред публиката. Това състо-
яние на тревожност не само че не 
помага на детето да запомни стихо-
творението, но и помрачава цялото 
предпразнично настроение. И дори ако 
то успее да назубри стихотворение-

НЕ ИСКАМ НЕ ИСКАМ 

НА СЦЕНААА!НА СЦЕНААА!

З А Щ О  М А Л К И Т Е  Н Е  О Б И Ч А Т  П У Б Л И Ч Н И Т Е  И З Я В И ?
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то по настояване на родителите си, 
има голяма вероятност точно зара-
ди това състояние на тревожност да 
се запъне на сцената и да загуби дар 
слово от вълнение. 

ВИЕ ТАНЦУВАЙТЕ, А АЗ 
ЩЕ ВИ ПОГЛЕДАМ...

В детската градина и в училище 
тези репетиции често приличат по-
вече на дресура, отколкото на ра-

достна подготовка за празника. Раз-
бира се, всичко много зависи от музи-
калния педагог и от всички възраст-
ни, които работят с децата. За съ-
жаление някои от тях са в състоя-
ние да уплашат децата и да им вну-
шат пълна неувереност, вместо да 
им помогнат да научат танца.
Така че, ако детето отказва да взе-

ме участие в тържеството, това 
още не означава, че то е неадаптив-

но и неспособно за публични изяви. Не 
се опитвайте да го заставите да из-
лезе на сцената на всяка цена. Опи-
тайте се да разберете какво прежи-
вява то и какви са причините за не-
говия отказ. 
Понякога самите родители са спо-

собни да убият желанието на дете-
то си да се изявява на сцена. Напри-
мер по време на тържество в детска 
градина майка, която вижда, че си-
нът є танцува в двойка с друго мом-
ченце (просто в групата момчетата 
са два пъти повече от момичетата), 
спира танца и шумно започва да ру-
гае учителката, че е допуснала та-
кова „извращение“. Тази майка, която 
е вложила свой „възрастен“ смисъл в 
невинната ситуация, разваля празника 
и настроението не само на педагога и 
на себе си, но и на своето дете. 

НОВОГОДИШНИ 
(РАЗ)ОЧАРОВАНИЯ

Нова година е време за дългоочаква-
ни подаръци и приятни изненади. Но 
някои майки и бащи са в състояние 
да развалят усещането за празник на 
детето си. И после се учудват защо 
то не е в настроение и отказва да 
се весели с останалите. Например ако 
с приближаването на 31 декември по-
стоянно и натрапчиво напомнят на 
детето си, че то трябва да се дър-
жи прилично, иначе Дядо Коледа ще 
го остави без подарък, неговото на-
строение няма как да не се влоши. 
Още по-зле постъпват родители, кои-
то заплашват с думите: „Дядо Коле-
да ще ти даде подарък само ако ха-
реса стихотворението ти!“ 
Често по този начин се манипули-

рат децата и в детската градина. 
При някои деца този метод работи, 
но при други – не. 
И ако детето започне да се терзае 

дали наистина е било послушно и дали 
заслужава да получи подарък, то това 
би могло да означава, че възрастни-
те са засегнали най-болното му мяс-
то – детската вяра в приказки и в 
чудеса. 
Детето е обхванато от страх да 

не направи нещо нередно. С наближа-
ването на празника тревогата и на-
прежението му растат. А дълго ча-
каният подарък се възприема по-ско-
ро като свидетелство за неговото 
послушание, отколкото като приятен 
празничен ритуал. 

З
а възрастните приготовленията за празника често се свеждат до раз-

точително отрупаната с храна трапеза. За малките обаче празникът 

са преди всичко силните емоционални преживявания и новите впечатле-

ния. А за да бъдат те позитивни, детето трябва да се предразположи. Какво 

трябва да направят родителите, за да превърнат училищното тържество в 

истински празник не само за детето, но и за цялото семейство?

1. 
ЗАМИСЛЕТЕ СЕ Защо за вас е толкова важно детето да излезе на сце-

на? Искате ли то да изпита удоволствие от изпълнението си, или на-

стоявате да изпълни нещо, водени единствено от родителското си самолю-

бие? Имайте предвид, че това, което е добро за вас, невинаги е добро и за 

детето ви.

2. 
ЗАПИТАЙТЕ СЕ Длъжно ли е всъщност детето да учи стихотворение за 

пред Дядо Коледа, да танцува в кръг, или да пее песничка пред елхата? 

Нали от това не зависи животът му, нито отношенията му с вас. Ако го зас-

тавите да върши нещо, което не му харесва, няма да го направите по-увере-

но в себе си. 

3. 
ДОРИ И НЕ СИ ПОМИСЛЯЙТЕ да заплашвате детето си и да го принуж-

давате да учи стихотворение. Дядо Коледа (независимо от това, дали 

вярва детето ви в него, или не) не може да се превърне в средство за манипу-

лация и педагогическо възмездие.

4. 
ОТНАСЯЙТЕ СЕ непринудено към подготовката. Не е необходимо да на-

тягате обстановката с изтощителни домашни репетиции. Ако превър-

нете ученето в увлекателна игра, на детето ви ще му е лесно и интересно.

5. 
ПОМНЕТЕ, че не всички деца ще станат професионални актьори. На 

много от тях им се налага първо да преодолеят страха си от сцената. 

Но това е невъзможно да стане 1–2 дни преди празника. 

6. 
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че ако искате да възпитате свободно дете, което 

да не се бои от сцената, не трябва да ограничавате общуването му. По-

ощрявайте го да общува както с връстниците си, така и с възрастните. Ако 

то пожелае да организира домашни представления, когато имате гости на-

пример, не го спирайте. Но само ако то само е пожелало! Не го принуждавай-

те за това! И не забравяйте да го хвалите за всяка негова инициатива.

7. 
АКО ДЕТЕТО по време на представлението се разплаче и потърси уте-

ха в прегръдката ви, не се опитвайте да го отблъснете и да го върне-

те на сцената. Поставете се на негово място – страх ви е, от всички стра-

ни ви гледат десетки непознати очи, а белобрад старец очаква от вас сти-

хотворение. 

8. 
ПОСТАРАЙТЕ СЕ да намерите време да присъствате на тържеството 

на детето си. Децата на първо място излизат на сцена именно пред вас 

– мама и татко, а не заради аудиторията. Обърнете внимание, че когато де-

тето ви излезе на сцената, то ви гледа в очите и търси вашето одобрение. 

Я си представете, че ви потърси с поглед и не ви намери в публиката!  

9. 
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ Нова година е само веднъж в годината. Това не озна-

чава, че детето е длъжно да споделя ентусиазма на възрастните и да 

участва шумно в празника. Разрешете му да бъде просто себе си. Дори ако за 

него това означава да не излезе на сцената, а до края на тържеството да си 

седи тихичко на стола. 

Готови ли сте за празника?
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ГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛА

© Igor Normann – Fotolia.com

Т
ова беше любимият лаф на 
моята учителка по геогра-
фия. Ако трябва да конкре-
тизирам какво и как ни пре-

подаваше другарката Гунева, бих ка-
зал – икономическа география на чув-
ствата. Не се връзва, нали? И не 
защото от 1974 до 1977 г. бяхме 
богати на чувства и бедни на въз-
питанието им. Както казваше дру-
га моя учителка, физичката другарка-
та Дамянова: „Василе, разбери – кога-
то няма какво да сложиш на масата, 
и душата ти отива на кино.“ Така 
и не прочетох нито ред от написа-
ния на „китайски“ учебник по физи-
ка, но на кино ходех често и с Да-
мянова обсъждахме филмите... Не си 
спомням да съм изпитван по физика. 
А имах шестица.
Да се върнем на географията. Бях 

сътворил един възхитителен 

ЗЛОБОДНЕВНИК НА КЛАСА 
с който години по-късно се кикоте-
хме със съучениците ми на разни-
те срещи на випуска – 3, 5, 7 го-
дини от завършването... Ето какво 
представляваше злободневникът – бял 
лист хартия, нагънат на хармоника, 
и срещу номера на съученик/съучени-
ка/учител пишеше какво прави всеки 
в мига, когато го погледна в часа по 
география например: Петък, 12 април, 

1977 г. 15.18 ч., № 1 – Валя Петрова 
Дилова – гълта страници от геогра-
фията (не буквално, разбира се, Валя 
просто си беше един зубър). 15.28 ч. 
Другарката Гунева – „гуни“ се и пов-
таря: „Абе, хора...“ Това „гуни се“ го 
въведох аз в обращение и означава-
ше, че Гунева отново е гушнала ня-
каква книга или учебник и като че 
ли я беше страх някой да не є го 
задигне..
Харесваше ми в географията това, 

че по едната карта (физическа напри-
мер) можеш да направиш съчинение 
за обществено-икономическото разви-
тие на даден район, страна, общ-
ност, континент... 

И НА ТАЗИ МАГИЯ 
НИ НАУЧИ ГУНЕВА 

Трябва само да ти щрака мозъкът и 
да мислиш логично (не са малко тези, 
които мислят патологично). От кар-
тата виждаш географското положе-
ние, релефа, водните басейни, полезни-
те изкопаеми и... готово. Другарката 
Гунева стигаше по-далече. Тя четеше 
непрекъснато, имаше сериозни позна-
ния по западноевропейска, руска кла-
сическа и славянски литератури, по 
история, философия и педагогика. Об-
вързваше и тълкуваше самобитност-
та, оригиналността и значимостта 
на дадена литература или автор с 

особеностите на географското поло-
жение на местопребиваването им.
Не си спомням в час по география 

да е имало скандали, да са ставали 
издънки. Бележките пишеше в зависи-
мост от конкретната ситуация. Чес-
то ни „кредитираше“ – без обезпече-
ние. Имаше и двойки, но носителите 
им не си и помисляха да ги оспорват, 
ами навиваха ръкави 

И СЕ ХВАЩАХА 
ДА „ГЕОГРАФСТВАТ“

„Абе, хора, хора... Какви сте хора!“ 
Това възклицание, изречено от Гуне-
ва, беше всичко друго, но не и упрек. 
Колкото и да се опитваше да скрие 
майчинското си отношение към нас, 
другарката Гунева изпитваше истин-
ско задоволство, когато някой се из-
явяваше блестящо – било в нейните, 
било в часовете на другите даскали.
А аз, някогашният ученик от 118-о 

ЕСПУ в София, є свалям шапка:
„Животът е такова нещо, 
че като го погледнеш 
както трябва, ще ти хвръкне
шапката наместо главата...“

Това е откъс от стихотворение на 
члена на Световната академия за по-
езия поета Николай Кънчев. А моята 
учителка по география го беше про-
зряла преди него.

Васил НАСТЕВ

БЕЛА предлага своето приятелско рамо не само на онези, които искат да поплачат на него (по-ефективно би било да поплаче-

те 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 разкажат нещо, да намерят солидарност или пък да проверят дали са на прав път в мисли-

те 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 съмишленици 

по темите, които ви вълнуват, посетете електронния ни адрес www.bela.bg. „Говори с Бела“ я има и там! 

АБЕ, АБЕ, 
ХОРА...ХОРА...
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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“.
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Н
атрупаните разочарования, преживените несправед-
ливости водят до загуба на надежда, че нещо добро 
и хубаво ни очаква днес, и до още нещо по-страш-
но – до загуба на уважението към самите нас. Ня-

как си 

НЕ УСПЯВАМЕ ДА ХВАНЕМ МИГА 
и да бъдем полезни на себе си и на другите.
Настоящето е мост между миналото и бъдещето ни. 

Ако се целим единствено в бъдещето, правим настояще-
то безплодно. Ако сме фиксирани в миналото си, правим 
настоящето си отровно.
Логично е всеки да мечтае за по-добро бъдеще. 

КАТАСТРОФАЛНО Е, КОГАТО НЕПРЕКЪСНАТО ПОДЛАГАМЕ НА СЪМНЕНИЕ 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВСЯКО НАШЕ РЕШЕНИЕ.

„Няма да започна тази работа, защото не съм убеден, 
че това е моето призвание. Не е време да сключвам брак, 
а още по-малко да имам деца, защото финансово не съм 
стабилен. Сега е най-неподходящият момент да си купя 
и жилище“ – с тези думи тревожните хора отлагат не-
щата, които трябва да предприемат сега, за по-късно и 
така не правят нищо. 

НЕСИГУРНОСТТА 
в правилността на избора ни парализира. Продължаваме 
да бъдем онези малки деца, върху чиито плещи тежат ро-
дителските очаквания. Деца, пораснали в отровната сре-
да на свръхгрижовност или насилие. 
И цялото ни усилие е посветено на някакъв бъдещ, ли-

шен от смисъл, недостижим идеал.

ДА РАЗМИШЛЯВАШ ЗА ПОСОКАТА НА ЖИВОТА, Е НЕОБХОДИМО, НО В 
ЕДИН МОМЕНТ ТРЯБВА ДА СПРЕШ ДА СИ ЗАДАВАШ ВЪПРОСИ И ДА ЗАПО-
ЧНЕШ ДА ЖИВЕЕШ. 

Или пък да си зададеш един-единствен въпрос: „Ако 
утре е денят ми за умиране, какво бих направил днес?“
Понякога се отделяме от настоящето чрез емоционална 

бариера, сякаш за да се предпазим от реалността, коя-
то ни кара да страдаме. Ако сме претърпели загуба или 
болка, се опитваме 

ДА СТОИМ НАСТРАНА ОТ ЖИВОТА

– отказваме да се радваме на настоящето от страх да 
не пострадаме отново в бъдещето. 

ВКОПЧВАНЕТО В МИНАЛОТО Е ОТКАЗ ОТ ЖИВОТ. ТОГАВА НАСТОЯЩИТЕ 
НИ ДЕЙСТВИЯ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ПОВТАРЯЩИ СЕ СЦЕНАРИИ, ОТ КОИТО СЕ 
ЗАДУШАВАМЕ.

Те очертават познати пътеки, чието извървяване нико-
га не поставяме под съмнение. Миналият опит и свърза-
ните с него вярвания трябва да бъдат ревизирани с по-
мощта на терапия, за да се отворят нови възможности 
пред нас. Стъпка по стъпка трябва да открием онази 
динамичност на настоящето, която ще ни позволи да из-
живеем смислено живота си по-нататък.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

ДА ЖИВЕЕМ днесДА ЖИВЕЕМ днес
ЗАБЪРЗАНИ ИЛИ ОТПУСНАТИ, НАСТЪРВЕНИ ИЛИ АПАТИЧНИ, 
НЯКОИ ОТ НАС НЕ МОГАТ ДА УСЕТЯТ НИТО РАДОСТ, НИТО ИНТЕРЕС 
КЪМ НЕЩАТА, КОИТО ВЪРШАТ. ЖИВОТЪТ ИМ СЕ ВЪРТИ В КРЪГ. 
ЗАМРЪЗНАЛИ ИЛИ ПРЕВЪЗБУДЕНИ, ЗАБРАВЯТ ДА ДАДАТ СМИСЪЛ 
НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ, НЕ УСПЯВАТ ДА УСЕТЯТ ВКУСА НА 
НАСТОЯЩЕТО. СЯКАШ СА НАТИКАНИ В НЯКАКВА СПИРАЛА НА 
НЕДОВОЛСТВОТО, ОТ КОЯТО ИЗЛИЗАНЕ НЯМА.
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Аа-яоуoууу!...  Aa-яоуоууу!!!...  

Т
ова е горе-долу непрекъснатият, вбесяващ и, честно 
казано, непоносим крясък, с който португалската те-
нисистка Мишел Ларчър де Брито прави все по-ус-
пешни опити да побърка напълно и съперничките си, 

и публиката. Колкото и да е толерантен човек, е почти 
невъзможно да издържи да гледа цял мач на португалката, 
без да започне да губи разсъдъка си. Казват, че на „Ролан 
Гарос“ тази година писъкът є е ударил 109 децибела. Съ-

перничката є се видя принудена да поиска прекъсване и да 
помоли съдията да се намеси. Де Брито обаче продължи 
невъзмутимо да кряска с още по-гръмотевична сила, ся-
каш при всеки форхенд раждаше носорог. В края на мача 
полуоглушалата публика я изпрати с освиркване. Крясъци-
те на Мишел де Брито, естествено, са само малка част 
от все по-очевидния проблем, свързан с 

ВИКАНЕТО В ЖЕНСКИЯ ТЕНИС 
Моника Селеш беше страхотен играч и едва ли има чо-

век, който да не съжалява за трагичния инцидент, съси-
пал кариерата є. Но ако има нещо, за което съм склонен 
да обвинявам Моника, това е, че тя навярно сложи нача-
лото на модерната в момента тенденция на оглушител-
ното пищене всеки път, в който ракетата направи кон-
такт с топката. Вопълът на Моника бе изключително 
особен и досаден и започваше тихо и измамно лаконично 
със звука „ъ“, за да се стовари със стихиен звукопад от 
топовни гласни върху многострадалната є противничка: 
„Ъ-йоуиияаа!“ На езика на маорите това означава: „По-
мощ! Без да искам, глътнах скопено марабу!“ 
Проблемът и с де Брито, и със Селеш е, че крясъкът 

им започва малко преди удара и продължава да се носи 
над корта дълго след като топката прелети над линия-
та на мрежата. Който е играл тенис, знае точно какво 
означава това. Контактът на топката с ракетата про-
извежда звук, които има определена тоналност и е част 
от играта. По неговото вибрато опитните тенисисти 
могат да определят плътността, фалца и понякога дори 
посоката на пристигащата топка и да подготвят под-
ходящото връщане. 

КРЯСЪЦИТЕ МАСКИРАТ УДАРА 
и създават некоректно предимство. Навремето и Марти-
на Навратилова, и Дженифър Каприати направиха отча-
яни опити да насочат вниманието на длъжностните лица 
към кръвосмразяващите стонове на Селеш. 
Тенисистките твърдят, че освен всичко друго викането 

създава нажежена  психологическа атмосфера и нарушава 
ритъма им на игра. Тогава оплакванията им бяха оставе-
ни без последствия, но ето че днес, в навечерието на „Ю 
ес опън“, Женската тенис асоциация е на път да пред-
приеме драстични мерки срещу някои от най-големите 
си звезди. Мария Шарапова, която притежава най-мощен 
маркетингов потенциал в света на тениса, е също при-
тежателка на пронизителен, високооктавен писък, кой-
то би накарал Чък Норис да си изплюе бъбреците от 
страх. На „Уимбълдън“ специалисти установиха, че сила-
та на крясъка є е 101,2 децибела, или горе-долу колкото 
децибелите, които излъчва двигателят на малък реакти-
вен самолет. 
Съперничките є роптаят от години, но тенис асоциа-

цията не смееше да предприеме нищо срещу най-голяма-
та си звезда. Сестрите Уилямс също обичат да пукат 
тъпанчета. 
Особено Серина, чийто вик изригва с грохот от могъ-

щия є гръден кош като от кратера на действащ вулкан. 
Но чашата на търпението като че ли започна да прелива 
след „Ролан Гарос“ и фиаското с Мишел де Брито. Крис 
Евърт и Мартина Навратилова отново натиснаха офици-
алните лица и изискаха конкретна промяна в правилника, 

П И С Ъ К 
в нощта
П И С Ъ К 
в нощта
КОЙ КРЕЩИ И ЗАЩО КРЕЩИ 
НА ТЕНИС МАЧ
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ÌßÑÒÎ ÇÀ ÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ, ÏÐÎÌÎÖÈÈ,
ÐÎÆÄÅÍÈ ÄÍÈ,ÒÈÌ ÁÈËÄÈÍÃ È 
ÄÎÁÐÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ!

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

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

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

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

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

GALAXY BOWLING CLUB   galaxybowling@galaxybowling.bg



която поне малко да ограничи 

ОРГАЗМЕНАТА КАКОФОНИЯ ПО КОРТОВЕТЕ 
Заваляха и гневни писма от хиляди зрители, така че има 

голяма вероятност още от следващата година да бъдат 
наложени наказания от загубени точки и дори геймове за 
прекалено викане. 
Някои физиолози и треньори оправдават крясъците с 

обяснението, че това е метод за ефикасно освобождава-
не на енергия при нанасяне на изключително силен удар. 
Добре, но защо тогава един Енди Родик например веднъж 
не е изпищял като настъпен тюлен, въпреки че блъска 
двестакилометрови сервиси? Федерер също намира начин 
да доминира с относително безмълвна прецизност. Също-
то се отнася за повечето велики тенисисти. Сампрас, 
Граф, Борг, Лендъл и много други не намираха за необходи-
мо да се дерат при всеки удар. Сред мъжете най-голяма 
„сирена“ имаше Джими Конърс, но нито той, нито по-къс-
но Агаси могат да се сравнят с гласните струни на же-
ните тенисистки. Надал проявява тенденции към викове, 
особено в петия сет, но на него му е простено, защото 
форхендът му е толкова силен, че по всяка вероятност 
болезненият крясък не идва от него, а от ракетата му. 
Разбира се, има логика в това активното издишване да 
става в момента на максимално усилие. Има ги и оп-
равданите крясъци в някои спортове, но тенисът не е 
нито вдигане на тeжecти, нито чупене на керемиди с 
гола ръка. Тенисът е джентълменски спорт и междуна-
родната асоциация винаги се е опитвала да продава как-
то атлетичния компонент в имиджа му, така и интелек-
туалния, шахматен елемент, заложен в играта. Това все 
пак е спорт, в който от публиката се изисква да при-
тихне преди сервис 

А КОМЕНТАТОРИТЕ ДА ШЕПНАТ

Играта на нерви е голяма част от двубоя. Предста-
вяте ли си, ако гросмайсторите започнеха да се надвик-
ват?! Топалов атакува дръзко коня с пешка на С-4: „Аа-
яоуоууу!“ 
Крамник, леко разстроен, успява да дръпне коня на Б-6: 

„Ъъъъйоуиияаа!“ 
Казват, че злият гений, който стои зад цялото това 

маниакално виене в тениса, е самият Ник Болитиери. 
Критиците на легендарния треньор твърдят, че точно 
той е в основата на оглушителната мода и не може да 
е случайно, че повечето „викачи“ са излезли именно от 
неговата школа във Флорида. Действително сред възпи-
таниците му личат имената на Селеш, Шарапова, Мишел 
де Брито, сестрите Уилямс и много други гръмогласни 
тенисистки. Самият Болитиери отрича, че целенасочено 
учи играчите си да крещят, и твърди, че те го правят 
инстинктивно. 
Аз обаче съм бил в академията в Бредентън, и то по 

време на тренировки на момичетата. Трудно е да се опи-
шат дисонансните истерични писъци, които се носеха от 
кортовете. Ако си затвориш очите и не знаеш, че ста-

ва дума за тенис, може да помислиш, че ято настинали 
чайки снима порнографски филм. Вярно, че Болитиери го 
нямаше, но 100% от девойките се подготвят по негова 
методика и той носи поне чacтична 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВОКАЛНИТЕ ИМ ИЗСТЪПЛЕНИЯ 
Истината е, че всеки издиша при удар в тениса, и 

така трябва да бъде. Аз лично нямам особен проблем и 
със слушането на викането. Това, което е неоправдано 
и трябва да бъде регулирано, е преувеличаването на кря-
съка с конкретна цел. Брус Ли го правеше във филмите 
си за драматичен ефект. Аксъл Роуз го правеше за музи-
кален ефект. Дивото животно го прави, за да парализи-
ра жертвата си или да обезкуражи кръвожаден хищник. 
Всички те имат солидни оправдания. Мишел де Брито 
oбaчe го прави, за да обърка съперничките си и да спече-
ли преимущество. Според мен публиката на „Ролан Гарос“ 
усети именно това намерение и затова обърна гръб на 
младата тенисистка. Феновете бяха недоволни от тази 
стратегия и не се поколебаха да изразят отношението 
си. Това настроение бе осезаемо и на „Уимбълдън“. Хора-
та не искат да ходят на стадиона с тапи за уши. Зву-
ковият фон на един тенис мач е съществена част от 
преживяването и истинските фенове не искат да го за-
губят. За тях писъкът на Де Брито е като фалшива ци-
гулка във Виенската филхармония. 
Тенисът винаги е поддържал много тясно взаимоотно-

шение със собствения си класически етикет и традиции. 
Затова ми се струва, че ни 

ПРЕДСТОИ ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА

Не бих искал да видя драстични мерки, които да от-
немат от индивидуалността и колорита на играчите, 
но нещо просто трябва да бъде направено. Ако не бъ-
дат предприети никакви мерки, гарантирам ви, че малко 
по малко тази тенденция ще се превърне в методика на 
подготовка. Майсторството ще се измерва не само със 
силата на сервиса, форхенда, бекхенда, ретурите, играта 
от задната линия и на мрежата, а и с децибелите на кря-
съка. „Викачите“ ще стават все по-добри и по-добри. Ще 
бъде само въпрос на време пищенето на някоя тенисист-
ка да навлезе във високочестотния диапазон и да накара 
мозъците на всички кучета в района около корта да екс-
плоадират. От друга страна, късовълновият писък може  
да бъде засечен от радиолюбител на друга планета:
„Адмирал Гррр, засякохме съобщение от Земята!“
„Хайде де! Сигурен ли си, Фррр? Живот на Земята? С 

тази атмосфера? Какво гласи съобщението?“
„Явно загиват, господин адмирал. Сигурно е късно да 

им помогнем. Посланието им е просто ужасяващ вик на 
предсмъртна агония. Ако не ми бяха здрави и трите сър-
ца, нямаше да го издържа.“
„Колко тъжно, Фррр. Би ли ми пуснал записа?“
„Разбира се. С огромно неудоволствие. Ето го:
„Аа-яоуоууу!... „Аа-яоуоууу!“

Иво Иванов, Канзас

ХОРАТА НЕ ИСКАТ ДА ХОДЯТ НА СТАДИОНА С 
ТАПИ ЗА УШИ. ЗВУКОВИЯТ ФОН НА ЕДИН ТЕНИС 
МАЧ Е СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ПРЕЖИВЯВАНЕТО И 
ИСТИНСКИТЕ ФЕНОВЕ НЕ ИСКАТ ДА ГО ЗАГУБЯТ.

КАЗВАТ, ЧЕ ЗЛИЯТ ГЕНИЙ, КОЙТО СТОИ 
ЗАД ЦЯЛОТО ТОВА МАНИАКАЛНО ВИЕНЕ 
В ТЕНИСА, Е САМИЯТ НИК БОЛИТИЕРИ.
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„Залавянето 
на Вълка от 
Уолстрийт“
„Станах милионер от борсови спе-

кулации на 26 години, на 36 бях за-

творник. Купонясвах като рокзвез-

да, живях като крал и едва оцелях. 

Тази книга е историята на възхода 

и падението ми като легендата на 

американския предприемач“ – пише 

Джордан Белфърт.

Авторът е преуспял бивш борсов 

манипулатор, който пише въз ос-

нова на личните си преживявания 

през десетте години на финан-

сов възход. Преуспелият спекулант 

дава в някои отношения и отговор 

на въпроса, къде се корени днешно-

то спукване на световния финансов балон. Днес бившият затворник е 

автор на бестселъри, а Мартин Скорсезе подготвя филм за живота му 

с Леонардо ди Каприо в главната роля.

„Балсам 
за душата“
Ако прекарваме времето си, като 

отделяме повече внимание на мъд-

ростта на сърцата си и понякога 

пренебрегваме логиката и разума 

си, ще бъдем щедро възнаградени. 

Това съветва д-р Сийгъл, който 

успешно съчетава познанията на 

професионалните медици с техни-

ките на източните науки. Рецеп-

тите в неговата книга съдържат 

синтезирани послания, малки къ-

счета мъдрост, представени по 

достъпен начин, който съответ-

ства на нашия забързан ден. Вся-

ко дневно предписание се стреми 

да те съпътства с любов, търпение и разум през трудностите, които 

можеш да срещнеш по пътя си. Всяка от подбраните рецепти може да 

промени деня ти и да ти помогне да изцериш своя живот и живота на 

близките си.

„Американски 
девственици“
След една шеметна нощ живо-

тът на една заклета девстве-

ница вече няма да бъде същи-

ят. Присила Уайт има кристал-

но чиста репутация и печели ко-

лежанска стипендия от група-

та за въздържание от секс „Не 

насилвай любовта“. Когато оба-

че тя отива да учи в колежа „Пе-

нингтън“, всичко се обръща с 

краката нагоре. Присила попада 

в една стая с разюзданата Нау, 

съгласява се да отиде на раз-

юздан купон, пие алкохол, взима 

наркотици, подхвърлени от коле-

гите є, танцува полугола, и то 

пред камерите на шоуто „Диви мацки“. След като изтрезнява, момиче-

то разбира, че е станало жертва на манипулацията на гадния проду-

цент на шоуто. Сега то трябва да си върне уличаващия я запис с по-

мощта на новите си приятели.

„Магьосници-
те от Уейвърли 
плейс“
Всички герои от популярния се-

риал на „Дисни“ са на линия в 

този филм, разбулващ магьос-

ническите умения на семей-

ство Русо. Алекс, Макс, Джъс-

тин и техните родители зами-

нават за Карибите. За 16-годиш-

ната Алекс (Селена Гомез) оба-

че ваканцията не започва никак 

добре, след като родителите є 

конфискуват нейната магическа 

пръчка. Разгневена от случило-

то се, тя произнася заклинание, 

което заплашва съществуване-

то на цялото семейство. Сега 

всичко е в ръцете на Алекс, Макс и Джъстин. За да развалят прокля-

тието, те трябва да направят всичко възможно да открият „камъка на 

мечтите“. Вълшебното им и адски забавно приключение е задължител-

но за всички фенове на Хари Потър.

„Пришълецът 
1-6“
Една от най-популярните фан-

тастични поредици отпразну-

ва своя 30-годишен юбилей. С 

първия „Пришълец“ Ридли Скот 

постави нови жалони в жанра и 

превърна в звезда Сигърни Уи-

вър. Като лейтенант Рипли, ко-

ято е обречена да си има взе-

мане-даване с една слузесто 

и противно извънземно и не-

говото потомство, актриса-

та показа, че екшън ролите не 

са запазени само за мускулес-

тите мъжаги. След грандиоз-

ния успех на филма се нарои-

ха няколко не по-малко успешни 

продължения, дори Пришълецът 

се сблъска с друг известен извънземен – Хищника. И докато упорито 

се говори, че Скот се готви за ново продължение, у нас излизат всички 

шест филма от култовата поредица в пакет на специална цена.

„Терористите 
Баадер Майнхоф“
Един от най-награждаваните 

германски филми за последни-

те години разказва история-

та за най-известната терорис-

тична група в Германия през 70-

те години на миналия век. Бом-

бени атаки, обири, отвличания и 

убийства разклащат основите 

на все още крехката демокра-

ция. Радикалната терористична 

организация, водена от Андреас 

Баадер, Улрике Майнхоф и Гудрун 

Енслин, повежда свирепа война 

срещу това, което те възприе-

мат като новото лице на фаши-

зма: американския империализъм, 

подкрепян от германските висши кръгове. Подготвените от тях убий-

ствени атентати са с цел да създадат по-хуманно общество. Обаче 

прибягвайки до използването на нехуманни средства, сеейки терор и 

кръвопролитие, терористичната група достига своя крах.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Откуп“
Жестоко престъпление препли-

та четири живота в шестдесе-

тия поред бестселър на Дани-

ел Стийл. Питър Морган е осво-

боден след четиригодишна при-

съда и се е зарекъл да поправи 

грешките си спрямо невръстни-

те си дъщери, които е изоста-

вил. На свобода излиза и осъде-

ният за убийство Карл Уотърс. 

В Сан Франциско отчужденият 

от съпругата си детектив Тед 

Лий се прибира в смълчаната си 

къща. На другия край на града 

една майка се мъчи да предпази 

трите си деца от паниката, ко-

ято я обзема – след смъртта на 

съпруга си тя е изправена пред 

планина от дългове. След бро-

ени седмици съдбите на тези четирима души ще се сблъскат по начин, 

който никой от тях не би могъл да предвиди.

„Птици 
фалират“
Дори и тези, които биха каза-

ли, че днес не е време за по-

езия, биха се зачели в сти-

хосбирката на Васил Настев 

„Птици фалират“. Самият 

той също е убеден, че днес не 

е време за поезия, но я пише 

въпреки, а не заради...

„Няма полети – птици фали-

рат. 

Синевата е синина. 

Двеста кожи от гърба ми съ-

дира на сина ми сина.“

След като човек прочете мал-

ката книжка с непретенци-

озните, но силни стихове, на 

него му става ясно едно – 

има музи, които още не са фалирали. И една от тях е музата на Васил 

Настев. Може пък да ви се прииска да прочетете и предишните му три 

стихосбирки, след като затворите тази.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ, Снимки „Александра филмс“

„Мъртви 
преди мрак“
На бестселъра на Шарлейн Ха-

рис е основан хитовият сериал 

„Истинска кръв“. Главната геро-

иня Суки Стакхаус е млада при-

влекателна жена, която живее 

в провинциално градче и работи 

като сервитьорка в местния бар. 

Това, което я отличава от дру-

гите хора, е дарбата є да „чува“ 

чуждите мисли. Тази способност 

е нейното проклятие. Съгражда-

ните є я смятат за смахната, 

а любовният є живот е в пълен 

застой. Тогава се появява при-

влекателният и загадъчен Бил 

Комптън. Суки не може да проче-

те мислите му, но усеща, че той 

е мъжът на мечтите є. Но Бил 

също носи своето проклятие – той е вампир. Възможно ли е двамата 

да изживеят нещо прекрасно в стил „Здрач“?

„Годините“
Последният роман на Вирджиния 

Улф е смела и експериментатор-

ска творба, чрез която авторката 

изразява своята феминистка пози-

ция. Улф представя историята на 

семейство Парджитър – типични 

представители на средната класа, 

и проследява три поколения от ан-

глийското семейство, като прес-

кача волно във времето. И макар 

романът да не е семеен портрет, 

нито семейна сага, той разказва 

историята и личната съдба на все-

ки член на огромното семейство. И 

докато героите минават през сво-

ите ежедневни неща, те се опит-

ват да разберат смисъла на живо-

та. Улф определя творбата си като 

роман есе и твърди, че в нея се оп-

итва да постигне синтез между поетичното, духовното пространство 

и материалния свят.

„Prime time“
Всеки има своето „вчера“. Там 

са първата любов, първото 

разочарование, първото прия-

телство и първото предател-

ство. Първата среща със смър-

тта и първите стъпки по зага-

дъчния, пълен с неизвестности 

път, който по-късно ще наречем 

„свой живот“. После идва зре-

лостта. Праймтаймът на наши-

те дни. Най-силните ни години, 

отредени от безмилостно из-

тичащото време за осъщест-

вяване на мечтите, за реали-

зация на намеренията, за себе-

доказване и реална защита на 

принципите ни, на разбирания-

та ни за смисъла на човешкото 

присъствие, за морал, чест, достойнство, лична и гражданска свобода. 

Дали това ще се случи с героите от култовия роман „Вчера“, ще разбе-

рем в продължението му.

„Шутът 
на кралицата“
Авторката на „Другата Бо-

лейн“ продължава увлекател-

ния си разказ на тема жените 

в английския кралски двор. След 

смъртта на болнавия Едуард в 

битка за престола се изправят 

мрачната, трагична фигура на 

Мери Тюдор и блестящата мла-

да Елизабет, дъщерята на Ан 

Болейн. Между двете жени като 

пленница на собствената си 

вярност се лута Хана, покръс-

тена еврейка, преоблечена като 

шут на кралица Мери. Тя е неу-

държимо привлечена от чара на 

Елизабет и лудо влюбена в до-

вереника є Робърт Дъдли, кой-

то признава само една власт – властта на собствената си амбиция. 

Преследвана от отблясъците на кладите на Инквизицията, Хана търси 

своя път, докато владичество на Мери отива към своя край.
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Т
ой като че ли не иска да порасне. Макар и на 48, Хю 

Грант продължава да прави щуротии и да се шегува с 

нещата от живота. Всъщност ако има актьор, който 

да минава за образец на английско остроумие, това е имен-

но той. Грант изглежда толкова искрен и истински, когато 

се шегува, че като нищо ще се хванете на въдицата му. Но 

за разлика от други знаменитости той не спира 

да иронизира собствените си грешки 
и недостатъци. Откровено си признава, че е лентяй и че 

предпочита да се излежава пред телевизора вкъщи, отколко-

то да снима поредния си филм. В интерес на истината той 

съвсем не е отдаден на кариерата си и често споделя, че 

смята да зареже актьорската професия. Ако не го познава-

те, ще си помислите, че целта му е просто да си издейст-

ва по-висок хонорар, но това въобще не е вярно. „Всичко във 

филмовия процес ми харесва с едно изключение – актьор-

ството. Чувствам се прекрасно по време на репетициите, 

но когато включат камерите, винаги ми призлява. Казвам 

си: е, след като тази сценична треска не те напуска, време 

е самият ти да напуснеш“ – обяснява Грант. Хм, дали наис-

тина се шегува?

Роден и израснал в Лондон

Хю Джон Мънго Грант 
работи какво ли не – пише радиореклами, скечове за коме-

дийни шоута, рецензии за книги, дори е момче за всичко в 

любимия си футболен отбор „Фулъм“, преди да реши да ста-

не актьор. Но след няколко добри роли звездата на Грант за-

блестява с пълен блясък в „Четири сватби и едно погребе-

ние“. Оттогава той като че ли е предопределен да играе 

симпатични невротици и смотаняци 
които все успяват да спечелят жената на мечтите си, била 

тя Анди Макдауъл, Джулия Робъртс, или Сандра Бълок. Раз-

бира се, романтичният англичанин не се прехласва по никоя 

от тях, защото по това време любовта на живота му се 

казва Елизабет Хърли. Двамата имат бурна връзка, която 

продължава фаталните 13 години. През това време Хю ус-

пява да се забърка в сексскандал с проститутката Дивайн 

Браун, но за Лиз това е просто проява на неговото особено 

чувство за хумор. А все пак едва ли има друга жена, която 

да го познава толкова добре. Двамата си приличат в мно-

го отношения и дори в началото на връзката им всички ги 

смятат за брат и сестра. След раздялата им те си оста-

ват много близки приятели, дори той става кръстник на де-

тето є. 

Другата по-продължителна връзка на актьора е с пакистан-

ката Джемима Хан. Упорито се говори, че двамата се кане-

ли да се сгодят, но опърничавият Хю в един момент просто 

спрял да отговаря на обажданията є и дори си сменил номе-

ра на мобилния телефон. Може би просто той 

не може да скъса 
с ергенското си минало 
а може би за това е виновно увлечението му по голфа. Грант 

признава, че играе и гледа голф всеки ден, и се притеснява, 

че от това най-много страда любовният му живот. 

 „Къде покриха Морган?“
е новата комедия на Хю Грант, в която му партнира Сара 

Джесика Паркър. Двамата са семейна двойка от Манхатън, 

чийто брак като че ли се разпада. В опит да го спаси Пол 

води Мерил на вечеря в луксозен ресторант, но на връщане 

двамата стават свидетели на убийство. За да се спасят 

от преследващия ги убиец, те се съгласяват да се премес-

тят в малко градче в Уайоминг като част от програмата за 

защита на свидетели. Как обаче привикналото на лукс и раз-

кош семейство Морган ще оцелее в дълбоката провинция и 

дали е възможно това приключение да заздрави брака им? За 

Грант, който във филма язди кон и е нападнат от мечка, пре-

живяването е адски забавно. „Никога преди не съм бил в Ди-

вия запад и изтръпнах, като видях, че хората тук не се раз-

делят с пистолетите и каубойските си шапки. На снимките 

имаше табела „Без скрити оръжия!“, защото наистина го-

ляма част от екипа и статистите носеха пистолети. Това 

определено не можеше да ми се случи в някое студио в Лон-

дон“ – усмихва се той.

ШЕГАДЖИЯТА ХЮ ГРАНТ

Текст Ивайло ТОДОРОВ, Снимки „Александра филмс“Бела, брой 1 (143), 201078



 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

ТАЙНИТЕ НА ИДЕАЛНИЯ КУПОН
Или как да не провалим Новата година
Основната тайна на успешния празник е неговото 
планиране. Според психолозите е нужно да се 
постигне баланс между предварително измисле-
ното, действително случващото се и свободата 
на избора. Първо, второ и трето по темата сме 
обобщили за вас на стр. 82–83.

ВИНЕНА ДИЕТА
Онези, които никога в живота 

си не са чували за винена диета, 
биха направили учудена физионо-

мия само при нейното споменаване. 
Да, наистина има на какво да се 
учуди човек... Но все пак не е зле 

да хвърлите един поглед на стр. 
88–89, за да направите извода, докол-

ко тази схема на отслабване е полезна за 
здравето. Ние я анализирахме от няколко 
гледни точки.

СЕМПЛА ИЗТЪНЧЕНОСТ
Важен момент от подготовката на празнич-
ната новогодишна трапеза е изборът на меню. 
Ястията освен вкусни трябва да са малко по-
така и, естествено – красиво поднесени. Като 
тези, които ви предлагаме на стр. 92–95.

СЕРВИРАМЕ ПРАЗНИЧНАТА МАСА
Добре е да обмислите в аванс не само 
новогодишното меню, но и празничната 
подредба на масата. Съставете списък 
на ястията, които имате намерение да 
приготвите, и измислете точната им 
подредба върху масата, така че да бъ-
дат достъпни за всички и същевремен-
но масата да не изглежда претрупана... 
Има и още ценни съвети на стр. 90–91.

еееевъввъвв р р р рнанананананнааттт т 

ГЕНИАЛНА ПРОСТОТА
Няколко идеи, които ще направят интериора по-
празничен
Как да приготвите глювайн, „снежни“ покривки, 
кутии за подаръци, украсени в стил поп арт, су-
пербърза декорация на свещници и „заскрежени“ 
клончета, можете да прочетете на стр. 80–81.
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ин т е р и о р

Гениална 
простота

Няколко идеи, които ще направят 
интериора по-празничен

„НАБОР“ ЗА ГЛЮВАЙН
Оригинален, запомнящ се и най-важното, евтин вариант за подарък, който ще бъде ак-

туален през цялата зима. Ще ви трябват:  бутилка сухо червено вино  2 парчета 

марля (или пък някакъв друга мрежеста материя)  1 връвчица (много фина)  смес 

от подправки за глювайн. Слагаме парчетата плат едно върху друго, изсипваме куп-

чинка от 4 с. л. кафява захар, добавяме 4 зрънца карамфил, 5 зрънца ароматен черен 

пипер и щипка канела. Завързваме във формата на бохча. Върху дафинов лист правим 

две дупчици и промушваме през тях тънката връвчица. Прикрепяме сушен цвят от 

анасон (прилича на звездичка), като връвчицата минава над него, отзад – пръчка ка-

нела. Стягаме връвчицата и я завързваме към бутилката с вино. Подаръкът е готов! 

Получателят му само трябва да излее виното в голям съд, да сложи вътре бохчата с 

подправките и парче ябълка (може и портокал) и да свари виното на бавен огън.

Глювайнът е наименование, което произлиза от 

немското gluhender Wein (глюендер вайн), което 

буквално означава „пламтящо вино“. За да е по-

пламтящо, често към виното се добавят ром или 

коняк. А понякога слагат също така и ябълки, но 

не е задължително. Ето оригиналната рецепта.

ПРОДУКТИ:  1 л сухо червено вино  1/2 ч. 

ч. захар (за предпочитане е кафява)  няколко 

зрънца черен пипер  няколко зрънца карамфил 

 щипка смляна канела 

ПРИГОТВЯНЕ: Всичко се сипва във виното. То се 

слага на котлона и се изчаква, докато заври (не 

бива обаче да кипва!). Сервира се горещо във ви-

соки (за да изстива бавно) и прозрачни (за да се 

любуват гостите на цвета му) чаши. 

Оригиналната германска рецепта
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„Снежни“ покривки 
Нашите баби обожаваха да плетат 

подобни салфетки и с тях украсяваха 

най-вече телевизора и холната ма-

сичка. Сега тези салфетки събират 

някъде прах из шкафовете. Имаме 

обаче повод да ги използваме. Подре-

дете плетени салфетки в различни 

оттенъци и размери на едноцветна 

покривка и ги зашийте както помеж-

ду им, така и към нея. Ще се получи 

празнична тематична покривка.

Ягодов джин
Прави се една седмица преди празника

ПРОДУКТИ:  1 л джин  350–400 г зам-

разени ягоди  пръчка канела  2,5 см на-

рязан на тънки кръгчета корен от джин-

джифил  4 зрънца карамфил, лимон и пор-

токал, разрязани наполовина  300 г захар. 

Сложете ягодите, канелата, джинджифи-

ла, карамфила, лимона и портокала в тен-

джера, залейте ги с 300 мл вода. Изчакай-

те да кипне и варете 5 мин на бавен огън. 

Смачкайте плодовете с дървена лъжица. 

За захарния сироп смесете захарта с 450 

мл вода и кипнете за 5 мин на котлона. Ох-

ладеният сироп и ягодовата смес се обър-

кват с джина. Оставете течността да 

престои на тъмно прохладно място в съд, 

покрит фолио, като периодично я разбърк-

вате. След седмица настойката е готова. 

Прецедете я и я прелейте в бутилка. Гото-

вият ягодов джин е с трайност 3 месеца.

В стил поп арт
Разноцветни камъчета 

можете да купите от 

магазините, където се 

предлага услугата нап-

рава на бижу на място. 

Ще ви трябват и някол-

ко празни консервни ку-

тии в различен размер. 

Изберете камъчета в 

цветове, които подхож-

дат на цветовете на 

изобразеното на кути-

ята (рисунки или над-

писи). Пуснете фанта-

зията си на воля – об-

лепете кутиите с ка-

мъчета и ги използвай-

те като свещници, в 

качеството им на опа-

ковки за малки подаръ-

ци или просто като но-

вогодишна украса на 

масата. 

вогодишна украса на

масата.

Супербърза украса за свещи
Скъпите декоративни свещи са си красиви и 

без допълнителна украса. Но ако искате да 

спестите пари, купете обикновени бели све-

щи и ги украсете в основата с разноцветни 

камъчета и мъниста. Преди да набиете разно-

цветните камъчета в самите свещи, загрей-

те леко долната им част. Ще ви е по-лесно. И 

не прекалявайте с шаренията.

Под леден скреж
С лак за нокти, който съдър-

жа сребърни частици, нама-

жете повърхността на ня-

колко клончета. На няколко 

места можете да залепите 

и стъкълца и бели мъниста. 
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на  г о с т и

ПЪРВО Обърнете внимание кого сте 
поканили за компания. В идеалния слу-
чай вие ще посрещнете празника с 
хора, които не само познавате много 
добре, но и отдавна. Във всички дру-
ги случаи се постарайте да запазите 
ядрото на компанията и да „добави-
те“ към него само подходящи (и по 
възраст, и по интереси) нови хора. 
Добре би било, ако в компанията има 
изявен лидер, който умее да обединя-
ва всички около своята харизматична 
персона. Естествено, че появата на 
двама или повече лидери в една ком-
пания може да доведе и до не мно-
го приятни сблъсъци. Но това е не-
предвидимо. Предвидимо обаче е дру-
го – не бива да тръгвате да сдобря-
вате хора, които са скарани от ме-
сеци, точно на празника (мъж с жена 
му или двама приятели например). Ос-
тавете това рисковано начинание за 
някой друг път. 
ВТОРО Най-трудното, което пред-
стои да направите, е да „разчупите“ 

възрастните, да ги убедите в необ-
ходимостта да се превърнат в деца, 
които спокойно говорят глупости и 
се радват на всичко. Когато праз-
никът, „подплатен“ от вкусна храна 
и стоплен от разпускащи алкохолни 
напитки, набере обороти, обикновено 
всички с лекота се впускат в игри и 
с удоволствие демонстрират своите 
таланти и способности за импровиза-
ция. Най-важното е гостите да не се 
разпръснат по групички из жилището 
или из помещението или пък да за-
дремят при пръв удобен случай. За да 
не се случи нещо подобно, трябва да 
измислите все пак някакъв сценарий 
за празнична развлекателна програма.
ТРЕТО Най-добре е да предвидите 
няколко варианта за развлечение, а не 
да следвате точно написан сценарий. 
Не е нужно също така да убеждава-
те когото и да било да пее или да 
настоявате да свири на китара или 
акордеон. Ако има интерес, нещата 
ще се случат от само себе си. Днес 
интернет ни предлага маса интересни 
идеи – лотарии, игри, гадания... Ако и 
това не ви харесва, просто пуснете 
музика и потанцувайте.

1Да планирате идеалния празник и 
за нищо на света да не отстъпи-

те от „сценария“. Даже и ако децата, 

а и вие самите се почувствате извед-

нъж много уморени, мъжът ви се раз-

сърди, а на гостите просто им е скуч-

но. Помислете: та нали на самите вас 

най-приятни са ви били празниците, на 

които не всичко е било идеално органи-

зирано?! Нашата детска мечта за при-

казния празник се трансформира всъщ-

ност в мечта да съберем всички род-

нини и близки хора около една маса по 

приятен повод. И всички да се обичат 

помежду си. Именно любовта и грижа-

та за близките трябва да е основата 

на един празник. Естествено, че под-

готовката е важна. Но оставете все 

пак свобода на действие на всички 

участници.

2Да се нагърбите сами с цяла-
та подготовка. „Не се притесня-

вайте, всичко ще направя сама!“ Такъв 

подход обикновено завършва с това, 

че в края на празника вие сте не прос-

то уморени, а до изнемога изтоще-

ни. В този случай веселите гости, до-

шли просто наготово, не предизвикват 

нищо друго у вас освен нервност. Де-

легирайте пълномощия. Нека някой се 

заеме със сервирането на масата, а 

друг – с организирането на развлека-

телната програма и пускането на му-

зика например. Нека всеки от гостите 

донесе със себе си по 2 ястия и по ня-

коя и друга напитка. Така всички ще се 

съберат по-рано и ще помогнат дори 

за новогодишната украса на стаята. 

Поставете пред участниците в праз-

ника точни задачи и наистина ще полу-

чите конкретна помощ.

3 Да минете на диета точно пре-
ди Нова година. В този случай но-

вогодишната трапеза ще ви гаранти-

ра проблеми със самочувствието: ор-

ганизмът просто няма да успее да се 

пренастрои. Въобще няма да споме-

нем за това, че по време на празника 

ще си наваксате стопените килогра-

ми. Не по-малко глупаво е пък да про-

дължите да пазите диета и по време 

на празника, отказвайки се от всички 

калорични храни (то май други няма на 

масата тогава) и принуждавайки всич-

ки близки и познати да ви питат: „Ама, 

ти защо не си вземеш от това? Много 

е вкусно.“ И даже да се обидят: „Дъще, 

така се старах да пека тези банич-

ки, а ти...“

3 изпитани начина 
да изпортите празника

ТАЙНИТЕ НА

идеалния купон
Или как да не провалим Новата година

Основната тайна на успешния празник е неговото планиране. 
Според психолозите е нужно да се постигне баланс между 
предварително измисленото, действително случващото се 
и свободата на избора.

© Rafa Irusta Machin – 123rf.com
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М
оже, естествено, да дочакате речта на пре-
зидента да започне и чак тогава бързо да на-
леете шампанското и светкавично да серви-
рате мезето към него на масата. Прове-

рено с времето и... до скука предсказуемо. След три 
часа седене на празничната трапеза храната прес-
тава да радва, в чашите безразборно попадат вся-
какви напитки, а да станете от масата, вече ня-
мате сили. И тази Нова година с нищо няма да 
се различава от десетките предишни. Но пък 
ако се опитате да промените хода на неща-
та? Например:

1. РАЗКАЖИ МИ НЕЩО ХУБАВО...
ЧАС ПРЕДИ ПОЛУНОЩ (колкото по-го-

ляма е компанията, толкова повече вре-
ме ще ви трябва обаче) предложете на 
всеки да разкаже какво хубаво му се е 
случило през изминалата година. Пъте-
шествия, смешни епизоди и съдбовни 
събития, награди, връщане на ста-
ри приятели в живота и така на-
татък... Ще стане още по-хубаво, 
ако всички отрано се подготвят 
за тези разкази и донесат сним-
ки или други свидетелства за 
отминалите събития. Това по-
мага най-много за сплотяване-
то на хора около маса, ко-
ито не се познават особе-
но добре.

2. СБОГОМ НА МИ-
НАЛОГОДИШНИТЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ

15 МИНУТИ ПРЕ-
ДИ 0.00 ч. предложе-
те на всеки да се... 
раздели с минало-
годишните непри-
ятности. Раздайте на 
всички от компанията по един 
лист хартия и по една химикалка – нека всеки 
напише на листа всичко лошо, което не би искал 
да пренесе от миналата в настъпващата година. 
След това ритуално изгорете всички тези лист-
чета, представяйки си как заедно с тях в огъ-
ня изчезват и проблемите. Впрочем този метод 
съвсем сериозно се използва за лечение в психо-

терапията.

3. ПО КЪСМЕТЧЕ ЗА ВСЕКИГО

КОГАТО ЧАСОВНИКЪТ УДАРИ 0.00 ч., помолете всич-
ки да вдигнат чиниите си нагоре и да отлепят бе-
лежките с предсказания, залепени отдолу (ще тряб-
ва предварително да напишете толкова пожела-
ния, колкото гости сте поканили). И нега всеки 
поред да прочете на глас пред всички какво му 
„обещава“ Новата година. Същия сценарий мо-
жете да разиграете и в друг вариант – да 
изпечете кексчета или банички и да скрие-
те в тях тези бележки (както правите за 
баницата с късмети).

4. ВРЕМЕ Е ЗА ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА

След като първоначалната еуфория 
от настъпването на Новата годи-
на премине, идва ред на... скуката. 
Точно това е времето на домаш-
ните литературно-музикални про-
грами. Както твърдят професио-
налните организатори на празни-
ци, много хора са готови точ-
но в този момент и да пеят, 
и да четат стихотворения, и 
да свирят на разни музикални 
инструменти (кой на какъв-
то може) – важно е само 
да се преодолее общата 
неловкост. Предупреде-
те всички доста преди 
това, че планирате ве-
черта да включва и... 
концерт. Ако повече-
то от вашите при-
ятели са семейни, 
с деца, тогава се 
изхитрете и обя-

вете концерта като 
детски, но с помощта на ро-

дителите. Но не карайте децата насила да пеят 
и да рецитират. За тях това също е празник, а 
не мъчение все пак. Ако таткото иска да свири 
на китара, нека свири, но да не използва за па-
раван на желанието си за изява детето си (Хай-
де де, нека да изпеем онази песничка, аз ще ти 
я изсвиря...).

ДО и СЛЕД ПОЛУНОЩ

„ОРГАНИЗАЦИЯ“ НА НАСТРОЕНИЕТО
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КЪЩА КАЛЕНДАР

ТОВА Е ОТЛИЧЕН НОВОГОДИШЕН ПОДАРЪК, 
КОЙТО ВАШЕТО ДЕТЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ И САМО, 
СТИГА ДА Е СРЪЧНО И ДА ИМА ЖЕЛАНИЕ.

ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:
 2 листа картон  линия  молив  златен и червен ши-

рит  камбанки или топки за украса на елхата (по-мал-

ки)  канцеларско лепило  новогодишни картички  ма-

кетен нож

1

2
3

СТЪПКА 1
Увеличете шаблона на къщата (може да си измислите и друг 

шаблон, но този е най-лесният) до нужния размер – около 35 х 

50 см – на копирна машина или използвайте милиметрова хар-

тия за целта. Пренесете шаблона (очертайте го) върху два-

та листа картон. Изрежете къщата по контурите с макетен 

нож, а след това на единия от листовете направете прорези-

те прозорци (вж. снимка 1).

СТЪПКА 2
От всевъзможни новогодишни картички, календари, списания 

или снимки изрежете правоъгълни картинки – малко по-големи 

от размера на отворите на прозорците. Залепете тези кар-

тинки от долната страна на картона, така че да се показ-

ват през отворите на прозорчетата (вж. снимка 2). 

СТЪПКА 3
Залепете отзад с помощта на канцеларското лепило втория 

шаблон, изрязан от картон. Украсете покрива на къщата със 

златния и червения ширит и накрая залепете камбанките на 

върха на покрива. Не забравяйте да напишете красиво и дати-

те върху капаците на прозорците (вж. снимка 3). 
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифици-
рани препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техника-

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД



– Д-р Проданова, как виното от 

гроздов сок се превръща в алкохол? 

– В резултат на ферментация, при 
която захарите се превръщат в ал-
кохол. Звучи елементарно, но всъщ-
ност е много сложен процес, по време 
на който протичат дълбоки промени 
в състава на средата, в резултат на 
които гроздовата мъст се превръща 
във вино. За да може човек да направи 
хубаво вино, трябва задължително да 
познава биохимията на процеса и точ-
ните условия, при които той проти-
ча. И да не забравяме, че добро вино 
се получава от много добро грозде. 

– Какво означава добро грозде?

– Добре узряло, с висока захарност, 
носещо всички генетични качества на 
сорта. За добрата зрялост се съди 
по оцветяването на ципата му и по 
аромата на гроздето при консумация-
та му. Но не е достатъчно само за-
харта и киселините да са в нормални 
стойности в гроздето, за да кажем, 
че то е в добра зрялост. Много е ва-
жно правилно да се прецени и фенол-
ната му зрялост, т. е. танините в 
него да са също добре узрели. И кога-
то притежаваме тази суровина, коя-
то по никакъв начин не е повредена – 
нито механично, нито бактериологич-
но, вече прилагаме необходимата тех-
нология за производство на вино. 

– Какво включва тази технология?

– Първо дрождите, т. е. микроорга-
низмите, които превръщат захарта в 
алкохол, трябва да бъдат точно оп-
ределена раса. Ферментацията тряб-
ва да протече при точно определе-
ни температурни условия (ние ги об-
общаваме като производствен студ). 
Може суровината (т. е. гроздето) да 
е перфектна и расата дрожди да е 
точната, но ако по време на фермен-
тация температурата се повиши над 

определени граници (14 °С за белите 
вина и 24 °С за червените), се доби-
ва вино с неприятни привкуси. 

– Всичко това трудно постижимо 

ли е при домашни условия?

– Винарските предприятия са тех-
нологично съоръжени. Използва се из-
вънредно много студ, което невинаги 
е възможно при домашни условия. По-
падала съм и на много хубави домаш-
ни вина. Те са произведени обикновено 
от хора, които не са съвсем лаици и 
имат някакви познания за винопроиз-
водството. 
В някои райони на страната има и 

регионални технологии, които хората 
смятат за рецепти за производство 
на вино. Като например да държат т. 
нар. майка (това са твърдите части 
от гроздето) много дълго време, в ре-
зултат на което се получава вкисва-
не и тогава около виното започват да 
се въртят оцетните мушици. Вкисва-
не се получава и при неспазени хигиен-
ни условия. Много са причините, пора-
ди които домашните вина често не ни 
харесват. Казвам често, но не никога. 

– Трябва ли производителят на 

вино да има въображение?

– Трябва да има една предварител-
на представа за това, как иска да из-
глежда то, за да приложи подходяща-
та технология. Често производите-
лите на домашни вина се влюбват 
във виното, което те произвеждат. 
И пият само него. Така самоогранича-
ват вкуса си и съответно избора си.

– Какви съвети бихте дали на оне-

зи, които берат асмата в двора и 

правят вино вкъщи? 

– Препоръчвам им да обогатяват по-
знанията си. Дори да потърсят кон-
султация с професионалист. Не може 
човек да бъде до крайност самодеец, 
да смачка някакво грозде и да чака да 

види какво ще стане... 
Важно е да се спазва изключител-

на хигиена по време на целия процес 
на производство. Съдът, в който се 
прави виното, трябва да е съвършено 
чист, изпђрен с вряла вода, измит с 
препарат, за да не мирише на нищо. 
Да не се използват например съдове, 
в които е правено кисело зеле. Да си 
осигури чиста раса винени дрожди – 
от винарски предприятия, от инсти-
тута по винарство в София или от 
земеделските аптеки. След като при-
ключи ферментацията на виното, да 
се отдели виното в много чисти съ-
дове, които да се оставят в много 
студени помещения, за да може на-
питката да се избистри по естест-
вен начин. 

на з д р а в е

Виното – 
МНОГО ОТ НАС ЗНАЯТ КОЛКО ПОЛЕЗЕН, ЛЕЧЕБЕН И ВДЪХНОВЯВАЩ Е ПРАВИЛНО ФЕРМЕНТИРАЛИЯТ ГРОЗДОВ СОК. 
ВСЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ СИ ТАЧИ ПРОДУКЦИЯТА, НО ТРЯБВА ДА СМЕ ОТКРОВЕНИ – НЕВИНАГИ ВИНОТО „СТАВА“ 
ПРИ ДОМАШНИ УСЛОВИЯ...  ЗАЩО? ЗА ОТГОВОР ПОТЪРСИХ Д-Р НЕДА ПРОДАНОВА, ЕНОЛОГ, ЕДИН ОТ НАЙ-АВТОРИТЕТНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ВИНОТО И АВТОР НА КНИГАТА „ДЕГУСТАЦИЯТА, ИЛИ КАК ДА ОПОЗНАЕМ ВИНОТО“.
НО НЯМАШЕ КАК ДА НЕ ДАМ ДУМАТА И НА ЕДНА ЕНТУСИАЗИРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛКА НА ДОМАШНО ВИНО, ГАЛЯ КАЦАРСКА, 
МЕНИДЖЪР ВЪНШНА РЕКЛАМА В „ДАКС МЕДИЯ“ АД.

д-р Неда Проданова, енолог
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И
сторията зад виното е почти 
половината от очарованието му. 
И става още по-интересно, ко-
гато виното е направено от... 

жена в домашни условия. Предлагаме 
ви да прочетете как го произвеж-
да колежката ни Галя Кацарска, ме-
ниджър външна реклама в „Дакс ме-
дия“ АД. Сама! Не позволява мъже да 
є се бъркат в работата!

– От колко време правиш вино? Как 

се реши на тази смела постъпка? 

– Правя вино вече шеста година. На-
чина за производство съм наследила от 
дядо ми по бащина линия. Той правеше 
вино от същата асма, която впослед-
ствие през баща ми наследих аз. Дядо 
толкова държеше на виното си, че ве-
чер спеше под лозата да я пази да не 
я оберат. Въпросната лозница е в село 
Овчарци в Рила планина, където кли-
матът е по-суров и хората там не 
гледат лозя, а само по няколко асми в 
дворовете си. На моята асма има че-
тири сорта грозде. Основният сорт, 
който дава силата на виното, е ше-
фка. Другите – отел и каберне – да-
ват пък цвета и аромата. А памидът 
е този, който дава обем. От него сла-
гам малко във виното и само ако е 
много добре узрял, за да не „развали“ 
плътността му.

– Познаваш ли биохимичния процес 

на ферментация? 

– Правя виното така, както се пра-
ви в този край. Обикновено обира-
ме гроздето в средата на октомври, 

между 12-и и 15-и. През тези дни 
е последното слънце, което „пълни“ 
гроздовите зърна със захар. Изключи-
телно прецизна съм по отношение на 
хигиената. След като гроздето е об-
рано, го минавам през преса, която 
смачква зърната. Така ферментация-
та започва по-бързо. (Заради по-сту-
дения климат в този край процесът 
е много бавен.) След това изваждам 
всички чепки и оставям само зърна-
та, които вече са пуснали сок, тъй 
като са минали през пресата. В мига, 
в който сложа и последното гроздче 
в съда, веднага измервам захарта. Ако 
захарността е над 23%, не ми се на-
лага да слагам допълнително захар. Ей 
това вино става най-доброто! Но ако 
се налага, досипвам захар. 
След това затварям гроздето и го 

забравям за 45 дни. В тези дни то 
минава през 40 различни фази. Следя 
промените, като го опитвам от вре-
ме на време. Но само отдолу, от ка-
нелата. Не отварям съда отгоре, за 
да не наруша вакуума. През това вре-
ме майката (твърдата маса) се е от-
делила отгоре и виното няма съпри-
косновение с въздуха, не се окислява, а 
„работи“ вътре в себе си. След този 
срок от 45 дни отделям виното от 
майката и го преточвам в друг съд. 

– Какви съдове използваш?

– Съдът, в които правя вино, е 
пластмасов и не го използвам за нищо 
друго. Според мен е по-хигиенично, 
отколкото да поддържам дървени съ-
дове – дървото се мие по-трудно и в 
порите му все остава някаква мириз-
ма, колкото и да си го мил.

– Слагаш ли дрожди?

– Не слагам и не искам да го правя. 
Искам виното да е съвсем натурално. 
Някои слагат, но аз правя виното по 
най-естествен начин. 

– Спазваш ли режима на студ?

– Температурата в помещението, в 
което държа виното, през всички се-
зони на годината винаги е 5 °С. Дори 
и през август.

– Правенето на вино женска рабо-

та ли е?

– Виното се прави с любов, както и 
децата. (Смее се.) А една жена най-до-
бре гледа деца и малко повече разбира 

от любов от мъжете – влага повече 
чувства и повече емоции. Затова не 
смятам, че върша работа, която не е 
женска, като правя вино. Пък и това 
ми доставя огромно удоволствие 

– Кога си доволна от направеното? 

– Още в момента, в който го пра-
вя. Веднъж като сложа виното, и за-
почвам  да чакам да стане. Доволна 
съм, че има бъдеще, има очакване, ча-
каме вино... И като седна с приятели 
на маса да го пия – пак съм доволна. 

– Ти обичаш ли си виното?

– Да. И си го пия с удоволствие. 
Но по-голямо удоволствие изпитвам 
да почерпя с него всички мои коле-
ги и приятели. Познавам хора, които 
правят огромни количества вино, ка-
чеството не ги интересува. Докато 
аз съм склонна да извадя само пет 
литра, но то да е качествено! 

– Каква беше тази година за виноп-

роизводителите от вашия край?

– Не обрахме много грозде тази годи-
на. Почти на всички в селото гроздето 
боледува. Аз моето не го и пръскам, за-
щото искам виното ми да е натурал-
но. Единственото, което правя за тази 
асма, е да я кроя през пролетта.

сторията зад виното е почтизад в
в в

между 12-и и 15-и. През тези дни 
к “

кой как го прави

Етикет
Текстът на бутилките вино, произве-

дено от асмата на Галя, гласи:

Червено чудодейно вино
Произведено е в регион Овчарци – 

южен склон на Рила планина,

под връх Кабул, на 1000 м от водопад 

Горица, в двора на вилата 

на Галя Кацарска, от асмата, под която 

на шарена сянка от май нататък

пием студена ракия, през октомври 

берем гроздето за еликсира,

а в края на ноември в механата 

пием еликсира – детето на асмата!

Реколта 2008 г.

Комплименти!

Галя Кацарска
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П
ърво, ние не спряхме десет 
години да ви поучаваме, че 
алкохолът е вреден за ваше-
то здраве, а изведнъж ви го 

предлагаме за... диетична храна. Вто-
ро, как може човек да отслабне с по-
мощта на вино, щом повечето спирт-
ни напитки се славят като суперка-

лорични?! Те, студентите, и до 
днес се шегуват: „Нямаш пари 
за хляб, ли? Ами, купи си ракия 

тогава!“ 
Но все пак спазването на 
винена диета има свои-
те основания и смисъл. 
За да изясним докол-
ко тази схема на от-
слабване е полезна за 
здравето, ще се оп-

итаме да я 
анализи -
раме от 

няколко гледни точки. 
Да започнем с това, че 

енергийната стойност 
на червеното вино

което се препоръчва при винена ди-
ета, не е чак толкова голяма. По 
принцип освен вино винената диета 
включва само още един хранителен 
продукт – ябълки. Но нашият ва-
риант е по-здравословен, защото ви 
„разрешава“ да ядете още домати, 
краставици, извара и яйца. Във всеки 
случай тези храни не се отличават с 
много висока калоричност. 

Има и една важно и голямо предим-

ство на винената диета, което си 

струва да запомните – организмът 

изгаря много бързо калориите, при-

ети от червеното вино.

Освен това отдавна е доказано, че 

главната опасност от напълняване не 
се дължи толкова на самите алко-
холни напитки, а на апетита, който 
те „разпалват“. И тук трябва да ка-
жем, че виното в най-малка степен 
(в сравнение с други алкохолни напит-
ки) стимулира отделянето на стома-
шен сок – провокатора, така да се 
каже, на вълчия апетит. 
Ако към това прибавим и умерено-

то отношение към алкохола въобще и 
в частност към червеното вино, се 
оформя едно много положително мне-
ние за винената диета. Някои лекари 
дори официално препоръчват ежеднев-
на консумация на водка, но в много 
малки количества. Дозата не бива да 
бъде повече от половината от тегло-
то на човека, изразена в грамове, то-
ест за 70-килограмов човек, тя тряб-
ва да е не повече от 35 г на ден!
А за ползите на червеното вино 
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Винена диета
Онези, които никога в живота си не са чували за винена диета, 
биха направили учудена физиономия само при нейното споменаване. 
Да, наистина има на какво да се учуди човек...

В 
гроздето и в червеното вино 

притежава свойството да по-

тиска развитието на мастни-

те клетки и да предотвратява напъл-

няването, се твърди в едно изследване 

на германски учени. 

Освен това тя намалява производство-

то на цитокини – вещества, виновни за 

нарушенията, свързани със затлъстяването. 

„Ресвератролът се прицелва директно в маст-

ните клетки на организма и там демонстрира 

отличните си качества в борбата с из-

лишните килограми“ – твърди ендокри-

нологът Памела Фишер-Позовски от уни-

верситета в Улм, Германия. 

Диетата с вино не е нещо ново. Просто днес 

учените вдигат повече шум около ресвератрола – 

малка молекула, но мощен растителен антиоксидант, 

съдържащ се в семките и кожицата на гроздето. 

Смята се, че растенията също преживяват стрес, а 

от всички тях на гроздето му е съдено да преживя-

ва най-много. Именно ресвератролът в състава му 

му помага да се справи с негативните външни 

въздействия. 

А ние, хората, приемаме ресвератрол най-лесно с червено-

то вино и винената диета ни помага да намалим риска от 

сърдечносъдови заболявания, тромбози, диабет, рак и да 

подобрим функциите на мозъка, свързани с възприемането 

и паметта. Тази забележителна молекула е в основата и 

на т. нар. френски парадокс – французите консумират ви-

сококалорична мазна храна, но винаги с червено вино, кое-

то неутрализира вредните въздействия на мазната храна 

върху организма и води до по-голяма продължителност на 

живота и до нисък процент на сърдечносъдови заболява-

ния сред населението на Франция. 

Впрочем Сардиния, Италия, е мястото с най-голяма кон-

центрация на хора в Европа, доживели до сто години. И за 

това отново трябва да благодарим на виното от този ре-

гион, което много прилича по състав на виното от Южна 

Франция.  

ИЗВОДЪТ 

Помислете сами. Пушените колбаси, гъшият дроб, патеш-

кото и гъшето месо и трюфелите – все храни, за които 

французите умират – далеч не са най-диетичните ястия 

на света. В компанията на червеното вино обаче техните 

негативни влияния върху сърдечносъдовата ни система и 

върху увеличаване на теглото ни се редуцират до мини-

мум. Пийте повече червено вино. Това е. 

Съставката РЕСВЕРАТРОЛ
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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

за сърдечносъдовата система сигурно 
сте чували много. И ако анализираме 
всички споменати по-горе факти, то 
те безспорно свидетелстват в полза 
на винената диета. Но 

медалът има 
и обратна страна

Както смятат повечето специали-
сти, винената диета е ефективна, 
защото въздейства пряко върху те-
глото на тялото – 

употребата на алкохол потиска ус-

ловните и безусловните рефлекси и 

по този начин ни помага да прене-

брегнем импулсите, излъчвани от 

центъра на глада в мозъка.

Но как мислите, колко алкохол тряб-
ва да изпие човек, за да притъпи ус-
ловните и безусловните си рефлекси? 
Доста...
Според оригиналната версия на ви-

нената диета трябва ежедневно да 
изпивате по бутилка червено сухо 
вино на ден, за да постигнете ефект 
на отслабване. При това въобще не е 
важно как ще го направите – на един 
път или на малки порции в течение 

на деня. Разрешава се да ядете един-
ствено ябълки. Е, на фона на тако-
ва драстично ограничение в хранене-
то изпиването на цяла бутилка вино 
действително би провокирало опияне-
ние, което действително би ни по-
могнало да се преборим с чувството 
на глад, особено ако изпием бутилка-
та наведнъж.  
Получава се така, че отслабването 

става не благодарение на нормализира-
нето на процеса на обмяна на веще-
ствата, ускореното изгаряне на маз-
нини или други механизми, а просто 
вследствие на потискане на корови-
те и подкоровите центрове в мозъ-
ка, което означава 

потискане 
на инстинктите 

за самосъхранение
един от които се явява и чувство-
то за глад. С други думи, ние най-без-
церемонно изнуряваме своя организъм, 
като не му доставяме необходимото 
за нормалното му съществуване ко-
личество калории. Естествено, има и 
други диети, които работят на поч-

ти същия принцип. Например диета-
та, чрез която изкуствено създава-
ме чувство на ситост, принуждавай-
ки организма да черпи енергия за сво-
ите физиологични процеси не от въ-
глехидратите от храната, а от своя-
та собствена мастна тъкан. Обаче в 
тези диети алкохолът е категорично 
забранен! А в нашия „винен“ случай 
всичко е точно обратното. 

Не бива да забравяме, че мозъчната 

тъкан е с висок тропизъм (чувст-

вителност) към спиртни напитки 

и поглъщането на значителни коли-

чество вино на фона на липсата на 

калории заради гладуването може 

да натовари сериозно други органи, 

особено сърцето. 

Но и така да е, много хора спазват 
винената диета – едни с по-голям ус-
пех, други с по-малък. Ако анализира-
ме всичко казано по-горе, ще стигнем 
до извода, че взимането на решение 
да спазваме или не тази диета изис-
ква внимателно претегляне на всички 
„за“ и „против“. И въобще няма да е 
излишно да научим повече за виното 
от авторитетни източници. 
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СЕРВИРАМЕ 
ПРАЗНИЧНАТА МАСА
СЕРВИРАМЕ 
ПРАЗНИЧНАТА МАСА

ПОМИСЛЕТЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО
Добре е да обмислите в аванс не 

само новогодишното меню, но и 

празничната подредба на масата. 

Това ще ви икономиса доста вре-

ме на 31 декември – ден, на който 

човек може да превърти от напре-

жение. Освен това ще ви спаси 

от безцелните движения и стран-

ното лутане точно преди праз-

ника. Съставете списък на ясти-

ята, които имате намерение да 

приготвите, и измислете точ-

ната им подредба върху масата, 

така че да бъдат достъпни за 

всички и същевременно масата да 

не изглежда претрупана. Подгот-

вете отрано посудата за серви-

ране. Така ще имате време да ку-

пите и попълните липсите от чи-

нии и чаши.
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ДА ИЗХВЪРЛЯ 
ИЛИ ДА ОСТАВЯ?

 ЗАПАЗЕТЕ няколко пластмасови ку-

тии (в които се продават салати на-

пример), няколко чисти буркана (от 

консервирани зеленчуци или лютени-

ца) и няколко пластмасови тарелки – 

те ще ви потрябват да запазите ос-

татъците от празничната трапе-

за в хладилника или пък да изпратите 

армаган на гостите, които си оти-

ват (няколко парчета торта или две-

три пържоли например).

 ИЗХВЪРЛЕТЕ Отрано се избаве-

те от продуктите с изтекъл срок на 

годност – изхвърлете старите со-

сове и подправки, развалените зелен-

чуци или недопитите кутии със сок. 

В хладилника ще ви трябва максимум 

свободно място, за да подредите це-

лия набор от продукти за празнична-

та трапеза.

В запас

Подгответе си резервни салфет-

ки, прибори и чаши. За празничната 

маса почти винаги някой може да 

счупи или разлее чаша с вино на по-

кривката или да изпусне вилицата 

на земята. Няма да ходите да я мие-

те, я! Веднага я подменяте с чиста.

1 НАПИТКИТЕ ОТДЕЛНО За да не зае-

мат място в хладилника и на маса-

та, поставете отделна малка масичка 

за напитки до голямата маса. Сложе-

те върху нея и купа с лед – ще ви тряб-

ва за изстудяване на шампанското, бя-

лото вино и за газираните напитки. Не 

забравяйте да сложите върху нея също 

тирбушон и няколко резервни чаши. 

2 УДОБНО СЕРВИРАНЕ Подредете 

блюдата върху масата така, че на 

гостите да им е удобно. Ако сте сгот-

вили риба или месо, а към тези ястия 

– някаква гарнитура или сос, сложете 

двата съда (с месото и със соса напри-

мер) един до друг. Хапките и зеленчу-

ците на скара е по-удобно да поднесе-

те в плато (с отделни секции за серви-

ране на различните продукти). Ако из-

ползвате големи плоски чинии за серви-

ране на хапки, не забравяйте да сложи-

те до тях и няколко прибора за пренася-

не на съдържанието им до чиниите. За 

предпочитане е да използвате посуда 

на крачета (например чиния за торта 

на крачета) – това ще ви спести мяс-

то на масата. Ако сте сготвили някак-

во ново, екзотично и изискано ястие, би 

било много идейно, ако закрепите за чи-

нията, в която го поднасяте, етикет с 

наименованието на ястието.

3 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НАЙ-ВАЖНОТО 

Когато всички седнат по места-

та си, убедете се, че не сте забрави-

ли да сервирате на масата краве мас-

ло, сол, хляб и други необходими сосове 

и подправки. Ако разполагате с голяма 

маса, сложете подправки и хляб на ня-

колко места. 

1

2 3

Картофи 

с розмарин

Салата 

„Леля Галя“
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Èçòúí÷åíà Èçòúí÷åíà 
   ïðîñòîòà   ïðîñòîòà
Важен момент от подготовката на 

празничната новогодишна трапеза 

е изборът на меню. Ястията освен 

вкусни трябва да са малко по-така 

и, естествено – красиво поднесени. 

Като тези, които ви предлагаме. 

© Gianluca Curti – 123rf.com

в к у х н я т а
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ЗА 4 ПОРЦИИ:  800 г телешко бонфиле  1 клонче мащер-

ка  2 скилидки чесън  4 глави лук шалот  30 г свински гър-

ди  600 мл червено сухо вино  60 мл бяло сухо вино  50–70 г 

натурален шоколад  30 г сметана  50 г зехтин  сол и че-

рен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се почиства от ципите и се нарязва на стекове от 

по 200 г. Запомнете, че се реже напречно на мускулните влакна. 

Зехтинът, чесънът, мащерката, солта и пиперът се смесват 

с помощта на пасатор. 2. Стековете се намазват с получена-

та марината и се оставят да престоят 15 мин на стайна тем-

пература. 3. За приготвяне на соса шалотът и свинските гърди 

се нарязват на кубчета и се запържват до златисто в зехтина. 

Прибавя се червеното вино и се кипва. Течността се оставя да 

ври, докато течността се изпари наполовина. Готовият сос се 

отстранява от огъня, прецежда се и в него се разбъркват шо-

коладът и сметаната. Овкусява се със сол и пипер. 4. Стекове-

те се запържват в тиган по 15 секунди от всяка страна. След 

това се заливат с бялото вино и се пържат до пълното изпаря-

ване на течността. Накрая се запичат за 7–9 мин на скара (или 

на фурна, предварително загрята до 200 °С). Поднасят се зале-

ти със соса и украсени с по едно стръкче мащерка.

ЗАЩО ИМЕННО ТОВА ЯСТИЕ 

Приготвено по тази рецепта, телешкото месо става крехко 

в дълбочина. Червеното телешко месо прекрасно се съчета-

ва със сос от червено вино, а натуралният шоколад придава 

плътност, пикантност и наситеност на вкуса. 

1 2 3 4

Телешки стек

със сос от червено вино и шоколадсъс сос от червено вино и шоколад
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ЗА 4 ПОРЦИИ:  600 г свинско бонфиле  4 стръка пресен 

градински чай (салвия)  1 глава чесън  4 с. л. мед  2 средно 

големи моркова  2 големи круши  50 г сметана  50 г краве 

масло  70 мг бяло сухо вино  50 г захар  сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се почиства от ципите и мазнините, натрива се 

със сол и черен пипер и от всички страни се намазва със зех-

тин. С помощта на остър нож в него се правят не много дъл-

боки прорези и месото се шпикова с парчета чеснови скилид-

ки и листа салвия. 2. Филето се запържва за кратко (по 10 сек 

от всяка страна) в тефлонов тиган без мазнина. В друг тиган 

се разтопяват 25 г краве масло, влива се виното и течността 

се оставя да кипне. Като се поизпари, се добавя медът и се 

оставя да поври, докато се сгъсти. 3. Месото се намазва от 

всички страни с получения сос, поставя се в тавичка заедно с 

няколко скилидки необелен чесън и се пече 8–10 мин в предва-

рително загрята до 190 °С фурна. 4. Морковите и крушите се 

почистват и се нарязват на големи парчета. В дълбок тиган 

се загрява останалото краве масло, добавя се захарта и в по-

лучения лек карамел се запържват морковите. След 4–5 мин се 

добавят и крушите и всичко се пържи още 3–4 мин. Изпечено-

то месо се нарязва на медальони, подрежда се в чинии за сер-

виране и се гарнира с глазираните моркови и круши. 

СЪВЕТ! За предпочитане е да използвате пресен градински 

чай (салвия). Неговият аромат в това блюдо е много важен. В 

случай че не намерите в супера пресен градински чай, използ-

вайте суха подправка, но имайте предвид, че ароматът на су-

хите подправки е по-концентриран в сравнение с пресните, и 

затова не прекалявайте.

Свинско печено със салвия и мед

поднесено с гарнитура от глазирани круши и морковиподнесено с гарнитура от глазирани круши и моркови

ЗАЩО ИМЕННО ТОВА ЯСТИЕ 

Класическо е съчетанието на свинско месо със салвия. Гар-

нитурата от глазирани круши и моркови също не е случаен 

избор. Сладкото на вкус свинско месо отлично си хармонира 

с близката по текстура круша, а морковът внася нотка све-

жест в този дует.

1 2 3 4
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ЗА 4 ПОРЦИИ:  4 парчета пилешки гърди с кожа  150 г бе-

кон  1 стрък пресен розмарин  1 скилидка чесън  100 г си-

рене горгонзола  300 мл сметана  50 г праз лук (бялата 

част)  50 г зехтин  30 г краве масло  40 мл бяло сухо вино 

 сол, черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Пилешките гърди се натриват със сол и пипер. Чесънът 

и беконът се нарязват на дребно и се смесват с размек-

натото масло и нарязания на дребно розмарин. Тази смес 

се разпределя равномерно под кожата на гърдите и месо-

то се оставя да престои в хладилник. 2. Лукът се наряз-

ва на сламки и се запържва в малко краве масло до прозрач-

ност. Влива се и виното и празът се оставя да се задуши. 

3. Когато сосът се сгъсти, се добавят натрошеното си-

рене горгонзола и сметаната. Оставя се да кипне и се от-

странява от огъня. Подправя се на вкус. 4. Пилешките гър-

ди се изпържват в краве масло по 5 мин от всяка страна. 

След това се подреждат в тавичка и се пекат 7–9 мин във 

фурна, загрята предварително до 190 °С. Поднасят се вър-

ху предварително приготвения сос и се украсяват с клон-

ки розмарин. 

ЗАЩО ИМЕННО ТОВА ЯСТИЕ 

Пилешко месо ядем често, но приготвено по тази рецепта, 

пилето се превръща в истинско празнично блюдо. Крехкото 

бяло месо лесно поема аромати отвън – в случая на бекон, 

розмарин и чесън. А нежният маслен сос превръща немазно-

то пилешко в деликатес.

Пилешки гърди

със сос от сирене горгонзоласъс сос от сирене горгонзола

1 2 3 4
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з а  д е с е р т

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

В 
този брой ще попълним колекцията ви от рецепти за домашни ку-
рабийки с още четири. Дребни сладки можете да приготвите в ог-
ромни количества, те никога не са излишни. Особено сега, когато 
почти всеки делник е... празник. Пък и можете да ги съхранявате 

до 1 месец в хладилник. 

ДРЕБНИ СЛАДКИ 
ВАРИАНТИ (Продължение от  брой 12/2009 г.)

СЛАДКИ С 
ПОРТОКАЛОВИ КОРИ

ЗА 60 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 1 ч. ч. сушени захаросани плодове 

(нарязани на ситно)

 2 ч. л. настъргана портокалова кора

 1 ч. л. смес от ситно смлени под-

правки (канела, карамфил, мускатово 

орехче, кимион и джинджифил)

 6 с. л. кафява захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. При приготвяне на основното тес-

то за сладки смесете брашното със 

сушените захаросани плодове и под-

правките. 

2. Разделете тестото на две части, 

всяка от които оформете на руло с 

дължина 25 см. Тестените рула при-

тиснете от всички страни така, че 

да се получат паралелепипеди. Увий-

те ги във фолио и ги оставете да 

престоят в хладилник 2 часа. (Тесто-

то може да бъде приготвено предва-

рително и да се съхранява в хладилник 

до 2 месеца.)

3. Загрейте фурната до 180 °С. Едно-

то руло оваляйте от всички страни в 

кафява захар и след това го нареже-

те на квадратчета с дебелина 0,5 см 

всяко. 

4. Подредете сладките в тава за пе-

чене на разстояние 2,5 см една от 

друга. Печете ги в продължение на 14–

16 мин. 

Време за приготвяне: 40 мин

СЛСЛАДАДКИКИ С С 
ПОРТОКАЛОВИ КОРИ
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ШОКО СПИРАЛКИ

ЗА 48 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 1/3 ч. ч. шоколадови стърготини 

или пръчици

 1/4 ч. ч. кристална захар

 28 г натурален шоколад (разтопен)

 2 с. л. какао

 2 с. л. брашно

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Предварително приготвеното ос-

новно тесто за сладки разделете на 

две части. В едната добавете шоко-

ладовите стърготини, захарта, раз-

топения шоколад и какаото и хубаво 

го омесете. В другата половина доба-

вете само двете лъжици брашно. 

2. От шоколадовото тесто върху 

лист пергаментова хартия разточе-

те правоъгълна кора с размери 35 х 

25 см. Кора със същите размери раз-

точете по същия начин и от „чисто“ 

тесто. 

3. Обърнете „чистата“ кора с перга-

мента нагоре и я наложете върху шо-

коладовата, така че краищата на 

двата правоъгълника да съвпаднат. 

Отлепете внимателно пергаменто-

вата хартия отгоре. (Ако тестото 

се е поразмекнало, оставете корите 

да престоят в хладилник 10 мин.) 

4. Наложените една върху друга кори 

навийте плътно на руло с помощта 

на долния пергамент. 

5. Рулото увийте във фолио и го ос-

тавете да престои 2 часа в хладил-

ник. 

6. Загрейте фурната до 180 °С. С ос-

тър нож нарежете рулото на „филий-

ки“ с дебелина 0,5 см всяка. Подреде-

те „филийките“ в голяма тава за пе-

чене на разстояние 5 см една от дру-

га. Печете в продължение на 10–12 

мин. 

Време за приготвяне: 30 мин 

ДЖИНДЖИФИЛОВИ 
ЧОВЕЧЕТА

ЗА 60 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 1/2 ч. л. сода  2 ч. л. канела

 2 ч. л. джинджифил 

 1/2 ч. л. смляно мускатово орехче

 1/4 ч. л. карамфил

 3/4 ч. ч. кафява захар

 1/4 ч. ч. тъмен мед

 глазура за сладки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. При приготвяне на основното тес-

то вместо 1/4 ч. л. набухвател сло-

жете 1/2 ч. л. и смесете брашното 

с подправките. Освен това замесе-

те тестото само със 115 г масло, а 

обикновената захар заменете с кафя-

вата захар и тъмния мед.

2. Разделете тестото на 3 части. 

Разточете всяка на кора. Всяка кора 

увийте във фолио и оставете да прес-

тои в хладилник минимум 2 часа. 

3. Загрейте фурната до 180 °С. Пър-

вата кора тесто разточете с дебе-

лина 3 мм върху лист пергаментова 

хартия. 

4. С помощта на формичка за слад-

ки (човече) изрежете фигурки от нея. 

Останалите изрезки от тестото 

приберете в хладилника. 

5. В тава за печене подредете слад-

ките на разстояние 2,5 см една от 

друга. Печете в продължение на 11–13 

мин до получаване на кафява коричка. 

6. По желание можете да украсите из-

стиналите сладки с глазура.

Време за приготвяне: 90 мин

С ШОКОЛАД И МАЛИНОВ 
КОНФИТЮР

ЗА 84 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 60 г натурален шоколад (разтопен)

 1/4 ч. ч. какао

 1 1/4 ч. ч. бадеми (настърган)

 1/2 ч. ч. малиново сладко

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Загрейте фурната до 180 °С. 

2. Пригответе основното тесто за 

сладки, като заедно с яйцето и вани-

лията прибавете и разтопения шоко-

лад и какаото. С помощта на лъжица 

оформете от тестото топчици с ди-

аметър 2,5 см всяка. 

3. Топчиците оваляйте в настъргани-

те бадеми.

4. Подредете сладките в тава за пе-

чене на разстояние 4 см една от дру-

га. В средата на всяка топка издъл-

байте ямка и я напълнете с по 1/4 ч. л. 

конфитюр от малини. 

5. Печете 14–15 мин, докато конфитю-

рът заври. 

Време за приготвяне: 40 мин

ДВОЙНИ, С ШОКОЛАДОВО-
ОРЕХОВ ПЪЛНЕЖ

ЗА 72 БРОЯ:

 основно тесто за сладки

 1/3 ч. ч. захаросани орехи 

(натрошени)

 3/4 ч. ч. течен шоколад

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Пригответе основното тесто. 

2. Загрейте фурната до 180 °С. От 

тестото оформете топчета (отме-

рете всяко с 1 ч. л.) и ги подредете на 

разстояние по 5 см едно от друго в 

тава. Дъното на една чаша облепете 

със захар и с негова помощ сплескай-

те топчетата на питки с диаметър 

2,5 см. Половината от питките поръ-

сете с орехите. Печете 9–10 мин, до-

като сладките почервенеят по края. 

3. Две по две слепете питките на 

„сандвичи“ с леко притискане, като 

преди това намажете плоската част 

на всяка сладка без орехи с по 0,5 ч. л. 

течен шоколад. 

Време за приготвяне: 90 мин

ШОШОКОКО С СПИПИРАРАЛКЛКИИ ДЖДЖИНИНДЖДЖ ФИФИФИЛИЛОВОВИИ 
ЧОВЕЧЕТА
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ТТ
я е едно от най-красивите 
цъфтящи през лятото и ес-
ента цветя. Съществуват 
близо 30 вида далии, а раз-

работените хибриди са цели 20 000. 
Това цвете може да достигне височи-
на от 30 см до 2 м. 

ДАЛИЯТА НЕ Е ТОПЛОЛЮБИВА 
Най-добре се чувства при темпера-

тури 12–15 °С. За сметка на това 
обича много светлина, но трябва да 
я пазите от преки слънчеви лъчи. По-
лива се обилно през цялата година. 
Полезно е понякога да пръскате лис-
тата й. 
Вирее добре почти навсякъде и по-

нася всякакъв вид почви. Поне през 
половината от деня обаче трябва да 
е изложена на слънце. Добре е мяс-
тото, където сте поставили саксия-
та, да е защитено от въздушни те-
чения. 
Далията се размножава чрез 

ЗАСАЖДАНЕ НА ГРУДКИ 
през пролетта, подобно на лалетата, 
когато почвата вече се е затоплила 

и отпуснала. 
Далиите са нежни многогодишни рас-

тения, които трябва да се извадят 
от градината и да се съхранят по 
специален начин през зимния сезон.
При по-мек климат далиите могат 

да останат в земята, покрити със 
слой мулч.

ИЗВАЖДАНЕТО

Грудките се изваждат през късна 
есен, когато цветето престане да 
цъфти, като преди това се намаля-
ва и постепенно се спира поливане-
то му.
Вкарайте лопатата внимателно в 

пръстта на разстояние от стъбла-

та, така че да не увредите грудки-
те. Внимателно извадете грудките 
от земята, след което ги почистете 
от пръстта и ги оставете да изсъх-
нат за ден-два.
Когато изсъхнат, орежете старите 

стъбла до около 2–3 см. За да нама-
лите риска от развитието на гъбич-
ки по растението, премахнете всич-
ки изтънели, приличащи на влакна ко-
рени.
Поставете коренищата в щайга или 

кутия и ги покрийте с леко навлаж-
нен пясък, сух торф и дървени трици, 
за да ги предпазите от изсъхване.
Най-подходящо 

ЗА ПРЕЗИМУВАНЕТО

на далиите е хладното и сухо поме-
щение (гаражът или мазето са идеал-
ни за целта) при оптимална темпера-
тура 5–10 °С.
Проверявайте грудките поне веднъж 

месечно. Има опасност, ако в поме-
щението е твърде хладно или твърде 
влажно, те да загният или пък ако е 
много топло и сухо – да се набръч-
кат. В първия случай извадете груд-
ките от щайгата и ги оставете да 
изсъхнат поне за ден, преди да ги по-
криете с нов материал, а във втория 
просто добавете малко вода.
Далиите могат да се съхраняват и 

в обикновен хартиен плик, пълен с пя-
сък и перлит.
Напролет, когато се извадят от 

щайгата или плика, много от грудки-
те имат малки коренчета. Това е и 
подходящият момент да бъдат разде-
лени. Засаждат се в края на април.

цв е т а р  и  г р а д и н а р
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КАК ДА ОПАЗИМКАК ДА ОПАЗИМ

ПРЕЗ ЗИМАТА

ДАЛИЯТАДАЛИЯТА
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за месец ЯНУАРИ

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОДИНАТА НА ТИГЪРАХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОДИНАТА НА ТИГЪРА

(как ще се чувстват представителите на всички зодии през нея)(как ще се чувстват представителите на всички зодии през нея)

ЛУНЕН КАЛЕНДАРЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

Промяна на социалния статусПромяна на социалния статус

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Духовно израстванеДуховно израстване

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Наследник! Честито!Наследник! Честито!

РАКРАК

Не сте в най-добрата си форма
Не сте в най-добрата си форма

ЛЪВЛЪВ

Неприятности в службатаНеприятности в службата

ДЕВАДЕВА
Сватба! Най-после щастие и рози!
Сватба! Най-после щастие и рози!

ВЕЗНИВЕЗНИ

Пълна мобилизация!Пълна мобилизация!

СКОРПИОНСКОРПИОН

Любовна изненадаЛюбовна изненада

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Печелите повече париПечелите повече пари

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Съдбовни събитияСъдбовни събития

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

„Лечебен“ месец„Лечебен“ месец
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РИБИРИБИ

Щастие, късмет и всичко останало от Юпитер
Щастие, късмет и всичко останало от Юпитер



Т
я настъпва на 14 февруа-
ри 2010 година и продължа-
ва до 3 февруари 2011 годи-
на. След нея обикновено ид-

ват Годината на Заека или на Кот-
ката. Годината коренно ще се разли-
чава от относително спокойната и 
уравновесена година на Вола (Бика), 
която отмина, и много бързо ще 
трябва да се пренастроите на по-
динамичната вълна. 

2010 г. ще прилича на фойерверк. 
Тигърът символизира енергията 

за действие, затова и годините под 
Тигъра започват с „гръм“, „трясък“ и 
стрес и завършват със сътресения. 
Елементът метал също символизира 
енергията за действие, затова тази 
година се очертава като особено на-
прегната и безкомпромисна. 

На преден план излиза потреб-

ността да се реализирате и до-

кажете (понякога доста агресивно). 
Ще се наложи да изгубите времен-
но чувството си за хумор – сега то 
няма да бъде посрещано с възторг и 
разбиране от околните. Действайте 
смело и без никакво колебание! 

Излизайте повече на чист въз-

дух, защото белите ви дробове 

ще са много чувствителни. 
Есента ще е най-успешният пе-

риод през годината. Тогава Ме-
талният Тигър дарява всекиго с нещо 
ново и хубаво. Получавате желаното 
и възможност да се изявите. 

Склонни сте да взимате импул-

сивни решения, понякога във ваш 

ущърб. Действията ви в повечето 
случаи също ще са крайни, но пък 

за сметка на това ще ви се отво-
рят много добри перспективи за ре-
ализация.

Силната амбиция и състезател-

ното начало ще владеят всички 

сфери на живота. В годините, упра-
влявани от енергичния Тигър, хората 
ги обзема желание за успех на вся-
ка цена. 

В световен план има опасност 

от катаклизми, беди, войни и 

конфликти. В личен план – неочаква-

ни обрати, които ще променят жи-
вота ви за добро или за лошо (зави-
си какво решение ще вземете). В та-
кива напрегнати ситуации ще тряб-
ва да действате бързо, решително 
и смело. 

Бъдете внимателни с финанси-

те – или ще получите шанс вне-

запно да забогатеете, или ще похар-

чите всичко налично до стотинка!  
В професионалния си живот ще 

се стремите към утвърждаване, 

няма да търпите авторитарно от-

ношение. Ще се замислите за собст-
вен бизнес. 

В любовния ви живот Тигърът 

ще внесе раздвижване. Това ще е 

годината на големите съблазни и из-

невери. 
Пазете се от бурни и необмисле-

ни действия! Сключените през 
тази година договори няма да са мно-
го надеждни. Но все пак хубавото е, 
че в особено тежките моменти енер-
гията на Тигъра ще успее да спаси 
предприятията и фирмите, които ги 
грози банкрут. 

Независимо от бурните събития 

тази година ще е и много пре-

чистваща. Точно както огънят от-
деля благородните метали от шлака-
та, така и Тигърът може да извади 
най-доброто от всеки човек и всяка 
ситуация. 

През тази година трябва да сте 

максимално сговорчиви и гъвка-

ви и да се стремите да заглаждате 

острите ъгли в общуването. 
Ще обръщате повече внимание 

на здравето и външния си вид, за 
да сте максимално конкурентоспособ-
ни. 

За да се предпазите от лош къс-

мет и неуспехи, носете златни 
украшения или дрехи, в които има 
нещо златисто. Купете си и фигурка 
на тигър, за да пази тя дома ви от 
крадци и огън и да ви носи късмет. 

© Kenneth Pedersen – 123rf.com

Излизаме от финансовата криза!Тигърът е бог на финансовите операции. Добрата новина е, 

че ще започнем да излизаме от финансовата криза, защото 

Тигърът не търпи да е безпомощен и уязвим финансово. Той 

обича да има пари и да си угажда. Ще ви се прииска да жи-

веете в лукс и комфорт и дори и „най-аскетичните“ зодиа-

кални знаци ще получат импулс малко да се поглезят.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РОДЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА НА ТИГЪРА

КАКВИ СА ТЕ

Избухливи! Често влизат в конфликти с по-възрастни и по-
високопоставени от тях. Винаги са оценявани по-високо, от-
колкото заслужават. Недисциплинирани са и големи опозицио-
нери. Тигърът е в състояние да доведе другите до катастро-
фа, затова трябва да внимавате, когато изпълнявате него-
ви команди. Помислете преди това дали онова, което казва, 
заслужава вашето доверие. Тигърът обича риска – до пълно 
безразсъдство.

Т
игърът е животно с изявена 
активна мъжка ян енергия – 
владетел е на джунглата, уп-
равлява и заповядва на всич-

ки животни от позиция на силата. 
В Япония и Китай смятат, че Годи-
ната на Тигъра е много подходяща за 
раждането на дете, особено на мом-
че. Тигърът е третият знак от ки-
тайския зодиак. От европейския зо-
диак му съответства Водолеят. 

 Сезонът, в който родените под 
знака на Тигъра се чувстват най-до-
бре, е зимата. А най-късметлийски-
ят им месец е февруари. Цветовете, 
които им носят щастие, са оранжев, 
златисто кафяв и златист. Сега, 
през Годината на Металния Тигър, е 
най-добре да носите златисто. Този 
цвят ще ви закриля. 

 Хората от зодия Тигър са много 
енергични. Трудно се устоява на тех-
ния магнетичен чар. Съдбата им чес-
то е изключителна и странна. 

 Тигърът е чувствителен, емоци-
онален, но и голям опозиционер. Скло-
нен е към дълбоки анализи и дълбока 
любов. Това, че е много страстен, му 
създава нерядко големи проблеми. 

 Рядко тези хора са щастливи в лю-
бовта. Особено жените. Те имат мно-
го любовни връзки, но с лош край. 

 Хората от зодия Тигър са широ-
ко скроени. Притежават кралско ве-
ликодушие, умеят да прощават, не са 
дребнави. 

 Тигърът е суров към себе си, но 
и много взискателен към околните. 

 Тези хора умеят много добре да 
различават истинското възхищение 
от ласкателството и умилкването 
около тях. Много характерно за тях 
е, че не обичат да дават отчет за сво-
ите постъпки, защото смятат, че 
винаги постъпват правилно. Това им 
качество ги заслепява и ги лишава от 
обективност. 

 Винаги можете да разчитате на 
съветите на тези хора, но само в слу-
чай, че не са ги изрекли, когато са 
били ядосани. Тигрите преживяват 
всичко много бурно и страстно и за-
това почти винаги са напрегнати. Те 
често се объркват от своите собст-
вени страсти и преживявания, стра-
дат от емоционални противоречия и 

трудно контролират агресията си.
 Първата фаза от живота на Тигъ-

ра е спокойна и без трудности. Вто-
рата е страстна и бурна – тогава 
му се налага да решава много пробле-
ми – финансови, любовни и в работа-
та. Третата е по-спокойна. Родените 
през нощта, особено около полунощ, ус-
пяват да се измъкнат от капаните, 
които животът им поставя. Живо-
тът им е по-малко бурен в сравнение 
с този на Тигрите, роден при изгрев 
слънце или около обяд.  

 Никой друг не е чак толкова голям 
късметлия като него.

МЪЖЪТ ТИГЪР 
 На пръв поглед мъжете Тигри из-

глеждат добряци, но това е голяма 
заблуда. Внимавайте, защото те са 
с железни мускули, желязна воля и са 
големи фаталисти. Умеят да се про-
тивопоставят на нападателите си и 
умело побеждават враговете си. 

ЖЕНАТА ТИГЪР
 Тя е много активна, страстна, 

щедра, но и властна. Затова през Го-
дината на Тигъра е по-добре да се 
раждат мъже, защото те по-добре 
се справят с живота и даже покоря-
ват света. Жените Тигрици са умни, 
ловки и много откровени. За тях е 
много трудно обаче да намерят пра-
вилния начин за възпитание на деца-
та си. Не са добри домакини и не 
обичат да се задържат вкъщи. По-
често се чувстват неудовлетворени 
от живота.

С кого – ДА, с кого – НЕ
Тигърът може да свърже живота си 

с честния Кон и с Дракона, които ще 

го направят още по-силен и ще из-

острят предпазливостта му. До-

бър е бракът между Тигър и Куче, ко-

ето винаги ще е до него и ще му по-

мага да вършат велики дела. Тигъ-

рът трябва да избягва умната Змия, 

която няма да го разбере, и хитрата 

Маймуна. Препоръчва се да не пред-

приема нищо с Бика, който е по-си-

лен от него, и постоянно ще го напа-

да, докато не го унищожи. Тигърът 

не би могъл да свикне със Заека, но 

все пак успяват да се разберат, нали 

са от един и същ род. Ако в един 

дом се съберат два Тигъра, единият 

трябва да напусне. Иначе животът 

ще е една голяма битка.
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ОВЕНЪТ...

ТЕЛЕЦЪТ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Съдбата ще ви поднесе резки про-
мени и поврати. Вие сте хора на 
действието, умеете да управлява-
те своите настроения, знаете как 
да въздействате на околните. Сега 
трябва да се възползвате точно от 
тези ваши качества и да посрещне-
те новата си по-добра съдба. Впус-
кайки се в големи приключения, мно-
го от вас ще срещнат човека, за 
когото са мечтали. 

...ПРЕЗ 2010 Г.
 Всички Овни да обърнат сери-

озно внимание и на личните, и на 
деловите партньорства. Възмож-
ни са напрежения и охлаждане на 
отношенията с настоящите парт-
ньори. В живота ви ще останат 
само надеждните връзки. 

 Ще се радвате на много щаст-
ливи случайности, както и на по-

мощта на приятели. Ще открива-
те съмишленици. 

 Всъщност тази година е само 
началото на предстоящия „револю-
ционен“ период. Промените ще за-
сегнат най-вече родените в начало-
то на Овена (от 21 до 24 март). 
Сега трябва да се подготвите пси-

хически за бурния житейски пре-

лом, който ще настъпи едва на 12 

март 2011 г. и ще продължи до 15 

май 2018 г.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Постъпките ви ще са крайно про-
тиворечиви – ще действате или 
крайно предпазливо и внимателно, 
или изключително необмислено. По-
някога умишлено ще разпалвате кон-
фликти, а в други случаи ще избяг-
вате дори необходимото изяснява-
не на отношенията. За да извлече-
те максимална полза за себе си, ще 
трябва да контролирате постоянно 
настроенията и поведението си.

...ПРЕЗ 2010 Г.
 През годината ви очакват про-

мени в работата, някои от които 
желани и търсени. Спокойно, няма 

да останете без работа! Новата ра-
бота, която ще си намерите, ще се 
окаже много по-перспективна и до-
ходна от старата. Стъпвате на по-
здрава финансова основа.  Нами-
рате помощ от влиятелни лица, по-

лучавате повишение, амбициите ви 
се реализират.  Може да ви се 
наложи да се погрижите за ваш бли-
зък или роднина. Това ще ви натова-
ри, но чувството ви за дълг ще се 
окаже по-силно.  Не се самосъжа-
лявайте! И не влизайте в капана на 
ниската самооценка. Понякога ще ви 
се струва, че нямате личен живот, 

а само работа. Намирайте време и 
за почивка и непременно обръщайте 
внимание на здравето си.  Полу-
чавате шанс коренно да промените 
начина си на живот. Заниманията 
със спорт са задължителни. Меди-
тирането, разходките сред природа-
та, йогата и гимнастиката тай чи 
– също. Намирайте начин да се раз-
товарвате – това е много важно за 
вас. Щом психиката ви е здрава, ще 
решавате по-лесно проблемите си.
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Акценти
 На 28-и Уран – символ на прогре-

са, новите технологии и вдъхнове-

нието, ще премине от Риби в Овен и 

ще остане там от 28 май до 14 ав-

густ. Уран веднага проявява своето 

влияние и ще ви „вмени“ силен порив 

за независимост и  желание да на-

правите нещо ново. Очаквайте ра-

дикални промени – като се започне 

от начина ви на мислене и се стигне 

до избор на нова професия или смяна 

на интимния партньор.  Очаква ви 

щастлив и много благоприятен пе-

риод от 6 юли до 9 септември, ко-

гато Юпитер се намира в Овен и ви 

дарява с оптимизъм, размах и къс-

мет. Желанията се сбъдват.  От 1 

януари до 10 март е добре да заеме-

те изчаквателна позиция. Не се то-

варете излишно и се постарайте да 

приключите всички залежали задачи. 

Сега е време за събиране на сили. В 

средата на януари да бъдат особено 

предпазливи Овните, родени от 13 до 

18 април, които ще преживеят рево-

люционни новости.

Акценти
 Очаквайте нови събития около 15 

януари и 11 юли.  Вероятност от 

силни емоции и влюбване – на 8 февру-

ари и на 18 май.  Април ще е много 

силен и щастлив месец. Непременно 

се отървете от стари ангажименти и 

довършете започнатото от 18 април 

до 11 май, за да продължите успеш-

но напред.  Въздържайте се от нови 

инициативи и промени, както и от 

нови запознанства, особено от личен 

характер, от 8 октомври до 18 ноем-

ври. Времето не е подходящо и за ин-

вестиции. Не купувайте нищо скъпо – 

има риск след време да не ви хареса.
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БЛИЗНАЦИТЕ...

РАКЪТ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Ще придобиете голяма популярност. 
С пълна сила ще проявите вашата 
импулсивност и нетърпение да про-
мените нещо в живота си и щаст-
ливата съдба ще бъде много благо-
склонна към вас. Годината ще е ди-
намична и разнообразна. Вследствие 
на радикалното ви поведение може 
да си спечелите неприятели, които 
да ви навредят. 

...ПРЕЗ 2010 Г.
 Разширявате мирогледа си. Полу-

чавате нови възможности. Трудното 
става лесно. Ще имате усещането, 

че сте схванали същността на живо-

та.  Инвестирайте в образова-
ние (особено в изучаване на чужди 
езици). Запишете и паралелно вто-
ро висше, ако имате възможност. 

 Връзките ви с чужбина ще са 
много перспективни. Пътувайте и 

установявайте повече контакти с 
чужденци, защото има голяма веро-
ятност сред тях да срещнете своя 
благодетел, спонсор, приятели или 
гуру.  Децата ще ви създават 
повече грижи от обикновено. Здраво-
словното им състояние ще ви тре-
вожи постоянно. Не бъдете груби и 
избухливи с тях.  През тази го-
дина жените Близнаци ще забременя-
ват много трудно.  В случай че 
се занимавате с някакъв вид изку-

ство, ще имате желание да се ут-
върдите, да дадете най-доброто от 
себе си и да започнете да печели-
те от дарбите и талантите си. 

 Ставате по-хладни и пресметли-
ви, липсват ви влюбеност и ентуси-
азъм. Съмнявате се в силата както 
на своите чувства, така и в тези 
на партньора си. Но след като се 
убедите, че това е „правилният“ чо-
век, много от вас ще се решат да 
сключат брак с него.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Очертават се благоприятни шансо-
ве в любовта. Ще трябва да се нау-
чите да различавате истинските си 
приятели от ласкателите. Ще про-
явявате открита нетърпимост към 
неискрените хора около вас и ре-
шително ще се отървете от тях. 
Сега ще имате нужда от „правил-
ните“ партньори – не са ви нужни 
безлично съгласяващи се с вас, слаби 
и безволеви личности.

...ПРЕЗ 2010 Г.
 Ще запомните тази година с 

благоприятните ситуации, които ще 
се създадат за промяна на бизнеса 
ви. Ще печелите повече пари. Най-не-
очаквано ще получите пари от на-
следства, завещания, дялов капитал 
или инвестиции от миналото, за ко-
ито вече не сте и се надявали. Горе-
що ви препоръчвам да ги инвестира-

те в нов бизнес. Другите инвестиции 
няма да са много успешни.  Са-
мооценката ви се повишава. Но ня-
кои от вас ще трябва да минат през 
трудности от различен характер. За 
да преодолеят кризисните моменти, 
ще им се наложи да преосмислят це-
лите си и цялата си философия за 
живеене.  Годината е подходяща 
за ремонти на дома, премествания 

и преустройства. Всички дейности, 
свързани с дома, ще ви дадат усеща-
нето за просперитет, уют и спокой-
ствие.  Родителските задължения 
и отговорности на някои Раци може 
да се умножат, но, слава богу, този 
период ще трае кратко. Възможно е 
в някакъв момент да се почувства-
те неразбрани и изолирани от деца-
та си. Не допускайте студенината и 
отчуждението да се настанят в се-
мейните ви отношения. 
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Акценти
 Сътресения и трудности очаквай-

те през втората половина на ап-

рил (от 15-и до 30-и) и от средата 

на юни (от 15-и до 25-и).  Ще има-

те много работа и ще разчиствате 

стари сметки от 21 август до 12 

септември.  Щастливите ви пери-

оди са от 19 януари до 12 февруари 

и от 1 до 20 май.  След 12 септем-

ври до 31 декември навлизате в пе-

риод на стабилност.

Акценти
 Около 15 януари ще трябва да ре-

шите важни въпроси, свързани с дома, 

кариерата и партньорствата (особе-

но Раците, родени от между 11 и 22 

юли). Не прибързвайте с решенията, 

действайте обмислено.  Около 11 

юли очаквайте следващата вълна на 

промяна и напрежение, но тогава вие 

ще диктувате положението. Момен-

тът е благоприятен за поставяне на 

ново начало.  От 21 май до 15 юни 

се надявайте на хубав период в любо-

вта.  От 26 юни до 11 юли се осла-

няйте на интуицията си в бизнеса.
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ЛЪВЪТ...

ДЕВАТА...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Ще се „мятате“ между мечти и 
реалност, което много ще ви обър-
ква и разсейва. В някои ситуации 
ще преценявате трезво проблеми-
те, в други случаи ще се поддавате 
на фантазии и напразни очаквания. 
Ще бъдете нерешителни в любовта. 
Проблемът ви е, че се страхувате 
да  не изгубите контрола и да се 
отдадете безрезервно на голямата 
любов. Бъдете по-решителни! 

...ПРЕЗ 2010 Г.
 През тази година ще направите 

сериозна „ревизия“ на приятелства-

та си. Ще ограничите контакти-
те си и ще се освободите от всич-
ки „паразити“ около себе си, които 
само ви „хабят“ времето и енергия-
та.  За всички, които се занима-
ват с обучение или преподавателска 
дейност, настоящата година ще до-

несе късмет и успехи.  Тези, ко-
ито се занимават с писане и науч-
ни изследвания, ще се концентрират 
и ще систематизират работата си. 

 Годината е подходяща за изуча-
ване на чужди езици и за повишава-
не на квалификационни умения. Това 

е годината, в която успешно може-
те да завършите и шофьорски курс. 

 Шансът да срещнете най-под-
ходящия за вас партньор е голям. 
Мнозина Лъвове ще сключат брак 
през тази година.  В случай че 
имате публична професия, занимава-
те се рекламни, консултантски или 
юридически услуги, годината ви ще 
бъде много успешна.  Много съ-
дебни дела ще се решат във ваша 
полза през настоящата година.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Бъдете внимателни, има „опасност“ 
да се влюбите в първия срещнат, 
който да се окаже обаче не най-под-
ходящият за вас човек. Ще бъдете 
заслепени от любов и необективни. 
Проблемът е, че още през тази годи-
на ще „прогледнете“ и ще преживее-
те разочарование от избора си. Шан-
сът да срещнете човека, за когото 
мечтаете, е наистина голям, но е 
добре да сте предпазливи и сдържано 
да проявявате чувствата си в нача-
лото. Избягвайте директните кон-
фликти с когото и да било.

...ПРЕЗ 2010 Г.
 В случай че сега не сте удо-

влетворени от работата си, смело 
можете да потърсите нова, където 
ще се реализирате бързо и успешно. 
Някои от вас наистина ще си на-
мерят работа, която ще се окаже 

много по-престижна и доходна от 
старата. В случай че останете на 
старото работно място, постарай-
те се да подобрите микроклимата 
и условията си на работа.  Вни-
манието ви ще е фокусирано върху 
начините за печелене на пари. Годи-

ната е стабилна за вас във финансо-

во отношение. Анализирайте внима-
телно разходите си. Ако се налага, 
преосмислете навиците си и стане-
те по-практични – не само по от-
ношение на парите, но и по отно-
шение на уменията, дарбите и та-
лантите си. Продавайте труда си 
високо, но в замяна на това давай-
те наистина най-доброто от себе 
си.  Обърнете сериозно внимание 
на здравето си.
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Акценти
 Най-успешен за вас ще бъде пери-

одът от 6 юли до 9 септември, ко-

гато Юпитер от Риби премине вре-

менно в Овен.  Дните на големите 

промени и нови идеи ще настъпят за 

вас след 28 май. Ще разбиете сте-

реотипите и ще осъществите и 

най-смелите си намерения.  Дейст-

вайте по-предпазливо във всички 

сфери на живота през периода от 21 

януари до 19 февруари.  Не се на-

товарвайте с излишни ангажимен-

ти от 1 януари до 10 март, период-

ът не е подходящ за нови начинания. 

 Внимавайте с финансите и в любо-

вта от 1 до 25 април, както и от 8 

октомври до 18 ноември.

Акценти
 През първите три месеца от 

2010 г. ще имате усещане за лекота, 

много от трудностите ви ще отпад-

нат.  От 21 август до 12 септем-

ври ще трябва да наваксате изгубе-

ното в обучението или в работата. 

Пригответе се за „изпит“, този път 

наистина ще е последно „препитва-

не“ на съдбата.  От 8 април до 22 

юли Сатурн се завръща в знака на 

Дева. В този период окончателно ще 

се решат някои проблеми както в 

личния, така и в професионалния ви 

живот.  Важни повратни точки са 

дните около 15 януари и 11 юли. То-

гава ще може да стартирате нови-

те начинания в живота си.
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ВЕЗНИТЕ...

СКОРПИОНЪТ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Ще се радвате на вниманието на 
околните. Дори да имате някакви 
разочарования, не се обръщайте на-
зад! Преценете дали си заслужава да 
се жертвате за хора, които вече 
не играят никаква роля в живота 
ви. Промените през тази година ще 
са изцяло във ваша полза. Получава-
те шанс за нова, здрава и пълноцен-
на връзка. 

...ПРЕЗ 2010 Г.
 Предстои ви период на израст-

ване – преструктурирате основно 
живота си и поемате нови отго-
ворности. Бъдете търпеливи и по-
следователни. Това е само началото 
на нов за вас период, който ще про-
дължи да се реализира успешно през 
следващите две години и половина. 

 Ще ви се наложи да правите 
много неща за първи път в живо-

та. Бъдете смели. Не проявявайте 

нерешителност и колебание. Сега 
ставате по-практични и по-органи-
зирани.  Годината ще е наситена 
и с хубави и жизнерадостни съби-
тия. Намирайте време и за срещи с 

приятели, развлечения, разходки сред 
природата, които ще ви зареждат 
с творческа енергия и хармония, от 
която се нуждаете.  Ще може-
те да си позволите луксозни, отдав-
на мечтани вещи.  Жените Вез-
ни с рождена Луна в Риби или Овен 
е много вероятно да се сдобият с 
детенце.  През годината ще има-
те възможност да проявите дарби и 
таланти, които до този момент са 
били в латентно състояние.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

В центъра на вниманието сте. Ще 
излъчвате обаяние и магнетичност. 
Предстоят ви запознанства с ин-
тересни и перспективни хора. Една 
нова любовна връзка освен емоцио-
нални вълнения ще ви донесе и ма-
териални облаги. Връзките, които 
са изчерпали своя капацитет, ще се 
разпаднат през тази година.

...ПРЕЗ 2010 Г.
 През 2010 г. завършва един дъ-

лъг цикъл в живота ви – успешно 
приключвате с нерешени до този 
момент проблеми.  В началото 
на годината, осмисляйки натрупания 
опит, ще се дистанцирате от всич-
ко и ще се уедините в анализ. Не 
допускайте чувството за вина и са-
мосъжалението да ви обсебят. Под-

бирайте хората, които допускате до 

себе си.  Вероятни са здравослов-

ни проблеми и спад на енергията. Не 
пренебрегвайте и най-малките симп-
томи на неразположение.  Много 
от вас ще вземат ненавременно ре-
шение да емигрират в чужбина. Пред-
варително проучете условията, защо-
то реализацията ви в чужбина сега 
се очертава като трудна.  Оч-
аквайте хармония и спокойствие у 
дома. Ще се освободите от някакъв 

постоянен дразнител. Ще заживеете 
на по-комфортно и по-тихо място. 

 Годината е благоприятна за при-
добиване на недвижим имот, който 
ще ви донесе радост и сигурност. 
Някои от вас ще се сдобият с нов 
дом или къща извън града, за които 
отдавна мечтаят.  Сред щастли-
вите „попълнения“ в живота ви може 
да се окаже появата на дете или 
внуче в дома ви. – Годината е успеш-
на за семейния бизнес.
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Акценти
 Това е период на израстване за 

вас. Не се поддавайте на чувство на 

неувереност и страх. Бъдете смели. 

 От 28 май до 14 август ви пред-

стоят големи промени, особено за 

родените през първите 10 дни от зо-

дията (от 23 септември до 2 октом-

ври).  Дните около 15 януари и око-

ло 11 юли са подходящи за предпри-

емане на кардинални промени.  От 

8 октомври до 18 ноември се въз-

държайте от нови начинания и не 

правете големи покупки.  За вас 

времето от началото на август до 

9 септември е много благоприятно 

за концентриране на усилията върху 

важни неща. Периодът е подходящ и 

за сключване на брак.

Акценти
 До 10 март се въздържайте от 

нови начинания.  Прилив на енергия 

ще усетите в периода от 7 до 21 сеп-

тември, когато ще бъдете идейни и 

импулсивни. За да канализирате пра-

вилно потенциала си обаче, не дейст-

вайте прибързано. Това е период, в 

който можете да направите от не-

възможното възможно.  Изпитания в 

любовта – от 8 октомври до 18 но-

ември. Склонни сте към хиперболизи-

ране и сте много обидчиви. Затова не 

бързайте да провокирате раздели, ще 

ви липсва обективност в преценките.
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СТРЕЛЕЦЪТ...

КОЗИРОГЪТ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Препоръчително е да се откажете 
от желанието си постоянно да бъ-
дете център на внимание. Поста-
райте се да откриете ценните ка-
чества у околните. Не проявявайте 
големи претенции, защото те може 
да ви попречат да видите любо-
вта, която минава край вас. И без 

това не изпитвате удовлетворение 
от настоящата си любовна връзка. 
Пленници сте на емоционален дис-
комфорт и имате усещането, че все 
нещо ви липсва. 

...ПРЕЗ 2010 Г.
 Това ще е годината на приземя-

ване на идеите и мечтите ви. Ста-
вате прагматични и започвате да се 
занимавате с конкретни неща.

 

 Така успявате да организирате 
колеги и съмишленици, че да постиг-
нете резултати, от полза не само за 
вас, но и за всички участници в на-
чинанието. Бързите темпове, с ко-
ито действате, ще ви стимулират 
да продължите в същата градивна 
посока. За да не допуснете отчужде-

ние, не бъдете толкова строги с де-

цата си. Стоплят се отношенията 
ви с братя, сестри или други близ-
ки роднини.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Проявявате се като надеждни, спра-
ведливи и верни приятели. През 
тази година имате шансове да из-
питате голямо щастие в любовта, 
но за да може да се осъществи во-
лята на звездите, трябва да вземе-
те инициативата в ръцете си и да 
не страните от събитията. Напра-
вете така, че да събудите интере-
са на околните към своята личност. 
Това ще ви донесе не само нова лю-
бов, но и нови бизнес партньори.

...ПРЕЗ 2010 Г.
 Годината дава ход на професи-

оналните ви амбиции и на желани-
ето ви за реализация. Получавате 
повишение и признание за труда и 
способностите, които имате. Всич-
ко това няма да стане нито бър-
зо, нито лесно, но каквото успее-
те да постигнете, ще бъде наис-

тина стойностно. В случай че през 
тази година не получите желания 
от вас напредък в работата, тряб-
ва много сериозно да се замислите. 
Ако душата ви мечтае за нещо, ко-
ето ще вършите с по-голяма ра-
дост и желание, то сега е момен-
тът да смените работата си. В 

материално отношение годината 

ще бъде изключително благоприят-

на за вас. Постарайте се да задели-

те част от спечеленото, като на-
правите изгодни инвестиции в не-
движим имот, ценни вещи или ак-
ции.  През следващите дванаде-
сет месеца самочувствието ви ще 
се подобри. Усещате прилив на жиз-
нената енергия и се избавяте от 
здравословен проблем.  В живо-
та ви се появяват влиятелни и със-
тоятелни хора. Опитайте се да ги 
задържите с адекватно поведение и 
жестове на внимание.

С
ни

м
ки

 ©
 y

ur
an

, ©
 g

el
so

m
in

a 
– 

12
3r

f.
co

m

Акценти
 Период на неочаквани промени, смели решения и щастливи случайности е 

времето от края на май до първата половина на август. Очакват ви инте-

ресни пътувания в страната и в чужбина, които ще ви дадат възможност да 

осъществите контакти, които ще се развиват позитивно в бъдеще. Идва и 

нова любов, която вероятно ще ви намери, когато сте на път.  През следва-

щите 12 месеца ще учите бързо и лесно, а наученото веднага ще влиза в упо-

треба и ще ви носи доходи. Езикови курсове, професионални специализации и 

стажове ще се окажат полезни за кариерата ви.  Най-успешният ви период е 

от началото на юни до септември.  От април до юни очаквайте напреже-

ние и недоразумения в личните и служебните отношения. Връщат се стари и 

неприятни теми от миналата година.  Краят на ноември и началото на де-

кември са подходящи за пътуване и преместване. Имате късмет в търговски 

дела. Договорите, които сключите тогава, ще бъдат успешни.

Акценти
 Период на напрежение, но и на по-

ложителна промяна ви очаква през 

януари и юли.  Разделяте се със 

стари стереотипи към края на юни. 

 Бъдете внимателни и не взимай-

те прибързани решения от 28 май до 

14 август, когато са възможни изне-

надващи събития както в работата, 

така и у дома.  Април идва с ус-

пех при публични изяви, носи късмет 

в любовта, радва с топли запознан-

ства.  От 11 юли до 8 август ще 

имате още и любов и много пари.
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ВОДОЛЕЯТ...

РИБИТЕ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Ако до този момент сте се показ-
вали като уравновесени и кротки 
хора, то през тази година ще изя-
вите другото си лице. Спонтанни и 
страстни сте не само в личните си, 
но и в служебните отношения. Това 
пределно много ще изненада околни-
те, като печелившите ще сте вие. 
Бъдете искрени и добронамерени и 

ще се радвате на много симпатии. 

...ПРЕЗ 2010 Г.
 Връзките ви с чужбина ще ста-

нат по-надеждни, намирате сериозни 
партньори. От друга страна, непре-
къснато ще срещате трудности при 
уреждането на документи за пъту-
вания в чужбина.  Налага се да 
модернизирате разбиранията си, за 
да имате успех. Отговорете на же-
ланието си да задълбочите познани-

ята си към чужди религии и култу-
ри.  Годината носи изпитания на 
ученици и студенти. Влагайте двой-
но повече усилия и старание. Не 
прекъсвайте обучението си, защото 
след това трудно ще се решите да 
го продължите. Следващите двана-
десет месеца са благоприятни за за-
етите в издателския бизнес и ре-
кламата.  С положителна енергия 
и добър тонус успявате да повиши-
те имунитета си и да се отървете 
от здравословни проблеми.

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ТИГЪРА 

Твърдо ще сте решени да промените 
ежедневието си в положителна посо-
ка. Това ще е годината на интересни 
и перспективни запознанства и нови 
възможности. Налага се единствено 
да проявите търпение и такт, ако в 
началото нещата не потръгнат точ-
но според вашите желания. С време 
и постоянство ще успеете да по-
стигнете замисленото.

...ПРЕЗ 2010 Г.
 През тази година много от вас 

ще успеят да решат натрупаните 
в предходната година проблеми. На-

влизате в нов цикъл от вашето раз-

витие. Чувствате силна увереност 

в уменията и възможностите си. 

Разширява се кръгът ви от познати, 
разкриват ви се възможности, към 
които вие подхождате практично. 

 Получавате предложение за нова 

работа или нов частен бизнес. На-
мирате влиятелни личности, спонсо-
ри и покровители, които ще ви по-
могнат в новите начинания. Звез-
дите ви отварят и път за работа 
или обучение в чужбина.  Мно-
го Риби ще намерят своя подходящ 
брачен партньор.  Единствено-
то, което трябва да контролира-
те през годината, е арогантността, 
както и склонността да давате не-
поискани съвети.
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Акценти
 До 18 януари Юпитер е още във вашия знак, което означава, че започвате го-

дината импулсивно и дори еуфорично.  В края на януари ставате по-сериозни и 

се отдавате на желанието да подобрите квалификацията си.  Водолеите, ро-

дени от 15 до 19 февруари, ще срещнат своята любов, спонсор или благодетел 

от 1 до 20 януари. За жените са вероятни зачатия.  Силни периоди за вашия 

личен живот и бизнес са януари и февруари. Чаровни и убедителни сте и с ле-

кота ще осъществявате намеренията си.  Доста от вас ще се концентрират 

върху темата за парите след 20 януари. Време е да започнете да получавате 
пари за всичките знания и умения, които успяхте да натрупате през успеш-

ната за вас предходна година.  Най-вдъхновеният ви период ще бъде от 28 

май до 14 август, когато вашата управляваща планета Уран е в Овен. Но тога-

ва не действайте прибързано.  Уязвими сте от 23 юли до 22 август. 

Акценти
 Ще бъдете най-големите късмет-

лии на зодиака. Вие заедно с Овни-

те ще имате най-динамичната годи-

на. На 18 януари символът на късме-

та Юпитер навлиза във вашия знак 

и ви носи нови възможности за раз-

витие.  Най-силните ви периоди са 

от 18 януари до 6 юли и от 9 сеп-

тември до края на годината.  На-

прежение от ситуацията на избор, в 

която сте поставени, ви очаква през 

втората половина на  април.  Ус-

пехите на любовното поприще са от 

12 февруари до 7 март, от 21 май 

до 15 юни и от 10 до 30 септември. 

Тогава ще срещате одобрението на 

околните, ще имате творчески заряд 

и ще успявате най-добре да изрази-

те идеите си.  Периодът от 18 ав-

густ  до края на годината е напрег-

нат за Рибите, родени в края на зо-

дията (от 18 до 21 март). Премина-

вате през трансформациите и пре-

дизвикателствата успешно.
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П
ериодът между края на вся-
ка стара година и начало-
то на всяка нова е време 
за чудеса. Въздухът е пълен 

с трепета на хиляди възможости, но 
тази сгъстена енергия може да бъде 
и изключително опасна – нещо, кое-
то предците ни прекрасно са знаели. 
След столетия на наблюдение и тър-
пеливо трупане на мъдрост те са ус-
пели да прозрат, че през този период 
границата между световете е толко-
ва тънка, че през нея преминават раз-
лични зли сили, способни да обърнат 
колелото на живота към разруха, не-
щастие и мрак. Затова тези дни на-
родът е нарекъл 

МРЪСНИ ИЛИ ВЪЛЧИ ДНИ

Баба ми разказваше, че по това вре-
ме след стъмване по земята бродят 
караконджули, вампири и вещици. Хо-
рата вярвали, че ще се предпазят от 
тях, като не вършат никаква дома-
ниска работа. За съвременния човек 
това са бабини деветини, но в голя-
ма част от ритуалите през този пе-
риод от годината е скрита огромна 
магическа сила. 

НАПРИМЕР РИТЪМЪТ НА КОЛЕДАРСКИТЕ ПЕС-

НИ И СУРВАКАРСКИТЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ Е 

МАГИЧЕН. ТЕ ВСЪЩНОСТ СА НАПЕВНИ ЗА-

КЛИНАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ И БЛАГО-

ДЕНСТВИЕ.

Друг важен ритуал са кукерски-
те игри, които в различните райо-
ни на България се наричат по разли-
чен начин: бабугери, чауши, джамалари 
и т. н. Кукерските танци започват 
от Коледа и продължават до Йорда-
новден включително, както и между 
Месни и Сирни заговезни, като денят 
на Сирни заговезни се нарича 

КУКЕРОВ ДЕН 
Кукерите се обличат в страшни (в 

смисъл на заплашителни) костюми 
и си слагат още по-страшни маски. 
Често са накичени с тежки звънци, 
които вдигат такъв шум, че много-
кратно подсилват въздействието на 
маските и костюмите.

КУКЕРИТЕ ОТБЛЪСКВАТ ЧЕРНИТЕ МАГИИ И НЕ-

ЩАСТИЕТО И ПРИВЛИЧАТ БЕРЕКЕТ, ЗДРАВЕ И 

КЪСМЕТ ЧРЕЗ ТАНЦИТЕ СИ. ТОЧНО ТАНЦИТЕ 

ИМ ПРОЧИСТВАТ И ПАЗЯТ ВСИЧКИ, КОИТО ГИ 

ВИДЯТ ИЛИ ПОКРАЙ ЧИЙТО ДОМ ТЕ МИНАТ.

Магическите маски и карнавали не 
са нещо специално българско или ряд-
ко срещано. И други народи имат по-
добни празници (какво е Хелоуин на-
пример?).
През годината има няколко периода 

на засилване на негативните енергии, 
но тяхната сила и влияние над жи-
вота на хората са различни в зависи-
мост от енергийното поле на място-
то, което хората обитават. По на 
запад злите сили действат най-ефек-
тивно още в началото на ноември, а 
в България – около Нова година. 
Това важи не само за действието на 

злите сили, но и за действието на 
магическите предмети и ритуали. 

ТАКА НАПРИМЕР МАГИЧЕСКАТА СИЛА НА НЯ-

КОИ БИЛКИ И ТАЛИСМАНИ В ЕДНА ЧАСТ НА 

КОНТИНЕНТА Е СИЛНА В ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД 

ОТ ВРЕМЕ. СЪЩИТЕ БИЛКИ И ТАЛИСМАНИ ПО 

СЪЩОТО ВРЕМЕ НЯМАТ НИКАКВА СИЛА В ДРУ-

ГИ ГЕОГРАФСКИ ШИРИНИ.

Разбира се, като всяко друго прави-
ло, и това има своите изключения, 
но все пак, когато човек се опитва 
да прави ритуал по книга, трябва да 
има предвид къде се намира и по кое 
време се намира там.
По на запад в Европа например ня-

кои предмети могат да се използват 
за привличане на щастие и късмет, 
а същите предмети да носят нещас-
тие в България. Преди няколко годи-
ни при мен дойде младо момиче с оп-
лаквания 

ЧЕ ГО ПРЕСЛЕДВАТ ДУХОВЕ 
Онова, което беше накарало момиче-

то да търси помощ, било едно малко  
кълбенце дим, което една вечер се об-
разувало на тавана в осветената от 
лампи стая. Първоначално момичето 
решило, че нещо се е запалило, но уви, 
внимателната му проверка установи-
ла, че пожар няма. Постепенно ди-
мното клъбце съвсем като във филм 
на ужасите придобило образа на гла-
ва и нещо повече – станало тъмно и 

е з о т е р и ч н о

ЗАЩИТА ОТ ЗЛОТО 
С КУКЕРСКИ МАСКИ
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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. 

плътно. Момичето се уплашило и на-
пуснало дома си с писъци. Пренощува-
ло при приятелка.
Когато дойде при мен, то още из-

глеждаше стреснато. От разговора с 
него установих, че е чело много езо-
терична литература. 

ОТ ДУМА НА ДУМА РАЗБРАХ, ЧЕ ПРЕДИ ВРЕ-

МЕ СЕ ЗАПАЛИЛО ПО НЯКАКЪВ РИТУАЛ НА ЗА-

ЩИТА, КОЙТО ПРЕПОРЪЧВАЛ ВКЪЩИ ДА СЕ 

ВНЕСЕ ШЕПА ПРЪСТ ОТ ГРОБ НА БЛИЗЪК ЧО-

ВЕК. ГОРКОТО МОМИЧЕ НЕ Е ЗНАЕЛО КАК-

ВА СИЛА ОТПРИЩВА, ВНАСЯЙКИ ТАЗИ ПРЪСТ 

В ДОМА СИ.

Точно тази пръст привлякла зли ду-
хове и изпълнила с негативна енергия 
цялата къща. След изчистване, в ко-
ето заедно с моите колеги комбини-
рахме няколко билкови отвари, вода, 
лята през дарак, и някои други прак-
тики, успяхме 

ДА ПРОГОНИМ 
ЧАСТИЧНО ЗЛОТО

За да приключим, сложихме една 
малка кукерска маска в дома на мо-
мичето, за да гони злото, и още два 
талисмана. В този дом повече не се 
появи и сянка от негативна енергия.

КУКЕРСКАТА МАСКА Е МАГИЧЕН И КРАСИВ 

АКЦЕНТ ВЪВ ВСЕКИ ИНТЕРИОР. СПОРЕД ТРА-

ДИЦИОННИТЕ ВЯРВАНИЯ ТЯ ТРЯБВА ДА Е ТОЛ-

КОВА СТРАШНА, ЧЕ КАТО Я ВИДИ ЗЛОТО, ДА 

ПОБЕГНЕ.

Вярва се, че този, който танцува 
с кукерски костюм, не го ловят ма-
гии, здрав е, късметлия и богат е 
през цялата година. Затова 5-годиш-
ни дечица се обличат от родителите 
в кукерски костюм и заедно с батко 
си или с татко си започват отрано 
да се учат на кукерски танци, за да 
продължат тази изключително ат-
рактивна древна българска традиция.  
След игрите костюмът заедно с мас-

ката много внимателно се почиства 
и прибира до следващата година. Тъй 
като са изработени от много и скъпи 
материали, кукерските костюми 

СА СЕ ТАЧИЛИ 
КАТО СЕМЕЙНО БОГАТСТВО 
Най-често се съхраняват на тава-

на, за да пазят къщата, но трябва 
да бъдат покрити с нещо, за да не 
се виждат.

ЗЛОТО, КОЕТО КУКЕРИТЕ СА ПРОГОНИЛИ ОТ 

ДОМОВЕТЕ НА ХОРАТА, ИЗЛИЗА НА УЛИЦАТА И 

СЛЕД ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ И 

ДА ПОМРАЧИ ОТНОВО ХОРСКОТО ЩАСТИЕ. 

За предпазване на дома от пов-
торното му връщане се използват 
големи, средни и по-малки кукерски 
маски, които охраняват целогодиш-
но къщите. Те трябва да приличат 
съвсем на тези от кукерските кар-
навали. За предпочитане е да се из-
работят от същите естествени ма-
териали: дърво, кожа, пера, конци, 
прежди, рога, зъби, черепи на дребен 
рогат добитък (агнешки, ярешки), 
огледалца, мъниста, звънци и хлопки, 
пайети и др. В Югозападна Бълга-
рия кукерски маски се правят и от 
кратуни.

СИЛАТА НА МАСКИТЕ 
да пазят от зли сили се използва и 
от чародеите. 

ЗА ДА ПРИДОБИЕ ЕДНА МАСКА, С КОЯТО НЕ 

Е ТАНЦУВАН КУКЕРСКИ ТАНЦ, МАГИЧЕСКА 

СИЛА, СЕ НАЛАГА ПРИ НАПРАВАТА ДА СЕ ИЗ-

РЕКАТ СПЕЦИАЛНИ НАРИЧАНИЯ.

За целогодишно предпазване на дома 
и живеещите в него, които не игра-
ят като кукери и нямат скрит на 
тавана истински, скъпо струващ ку-
керски костюм, може да се използват 
и сувенирни кукерски маски или пък 
кукла на цял кукер. Препоръчва се по-
ставянето в дома на 1 много голяма 
маска или на 3 или 5 по-малки, гру-
пирани на една стена в помещение-
то, където в жилището се посрещат 
гости. Маските трябва да са сложе-
ни така, че когато гостите седнат, 
те да са пред очите им.
Много благотворно дейтва поставе-

ната в офиси и магазини кукерска мас-
ка. Освен че гони злото, тя привлича 
богатство, благоденствие и щастие.

Боян СТАНЕВ
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НАПРЕГНАТО НАЧАЛО Напрегна-
то започва 2010 г. за вас – със се-

риозен дисбаланс между възможности и 
амбиции. От 1-ви до 20-и ще кипите от 
енергия и желание за промяна, но ще сте 
силно зависими от външни обстоятел-
ства, над които нямате власт. Цялото 
ви внимание ще е погълнато от работа-
та и силно ще се стремите към изява. 
Но накъдето и да се обърнете, ще сре-
щате неразбиране. Сякаш всички са се 
наговорили против вас. Боравенето с ин-
формация и документи, както и кратки-
те бизнес пътувания ще са истински из-
питания за вас (особено до 15-и). 

НЕРАЗБОРИИ В СЛУЖБАТА Ще 
трябва да се справяте сам самички 

с тях. Най-напрегнато ще ви бъде от 1-ви 
до 15-и, когато ще се окаже, че трябва да 
довършвате работа, изостанала от мина-
лата година. Меркурий – планетата, коя-
то отговаря за комуникациите и общува-
нето, се намира в нехармоничния ви знак 
Козирог през целия месец. Затова много 
внимавайте да не избухвате без основания, 
когато общувате с колегите си. Дори и 

да сте добронамерени, ще срещате нераз-
бирането и съпротивата на околните. 
Като най-трудни дни за общуване се очер-
тават 6, 7, 13, 14 и 15 януари. 

ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ се очерта-
ват от 1-ви до 18-и. Венера се нами-

ра в Козирог, което ще ви направи хлад-
ни и пресметливи към интимния си парт-
ньор. Това, естествено, ще породи труд-
ности в отношенията помежду ви. Много 
ще са рисковани интимните връзки и 
флиртовете на работното място. Ако 
имате такива, постарайте се да сте 
максимално дискретни, особено на 5-и, ко-
гато може да попаднете във водовъртеж 
от упреци и сплетни. Голям риск в това 

отношение крият и следващите дни – 
6-и, 7-и и 8-и (до обяд). Внимавайте тогава 
самите вие да не провокирате скандали с 
близките ви хора. 

ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДОБРЯВА 

Добрата новина е, че след 18-и по-
степенно ще изгладите емоционалните 
проблеми. Обтегнатите ви отношения с 
околните се подобряват. Връщате си ду-
шевното равновесие. 

БЛАГОПРИЯТНИ ШАНСОВЕ В 

ЛЮБОВТА ви „подаряват“ звездите 
от 18-и до 30-и. Възможни са нови запоз-
нанства с представители на противопо-
ложния пол. Някой може да ви очарова от 
пръв поглед. Възникналите през този пери-
од приятелства и емоционални връзки ще 
носят заряда на оптимизма и взаимното 
разбирателство. Не пренебрегвайте общу-
ването през този период. Установявайте 
контакти с нови хора, за да не се разми-
нете с късмета си! 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ 

СИ След 20-и се отърсвате от пове-
чето грижи както в работата, така и в 
близките отношения. Сега вече може да 
стартирате реализацията на идеите си и 
да разчитате на голяма помощ от ваши-
те приятели за това. Силните ви дни 
през периода 20-и, 21-ви, 22-ри, 30-и и 31-ви. 
Тогава можете да съберете свой екип, да 
потърсите нова работа и ново поприще 
за изява. Към когото и да се обърнете за 
съвет и помощ, той ще откликне. На-
прегнати обаче ще бъдат за вас 27-и (ве-
черта), 28-и и 29-и, когато се задават се-
мейни неуредици и ще се наложи да изтър-
пите капризите на членовете на цялото 
семейство. Обърнете специално внимание 
на родителите си. 

Решаващ, но труден ден
е 15-и. Тогава вследствие на криза и неу-

довлетвореност от досегашната ви рабо-

та и професионална реализация в главата 

ви ще се зароди идеята да започнете са-

мостоятелен бизнес, да си смените рабо-

тата и дори професията. Вие сте смели 

и импулсивни и щом ви хрумне някоя нова 

идея, я прегръщате с ентусиазъм и тръг-

вате да я осъществявате. И на този ден 

ентусиазъм и адреналин определено няма 

да ви липсват. На 15-и има слънчево за-

тъмнение в знака Козирог, което ще ви 

помогне да сложите началото на промяна-

та на вашия социален статус. Някои жени 

от тази зодия е възможно да вземат екс-

травагантното решение да сключат брак, 

но задължително със заможен мъж. Но ма-

кар и брак по сметка, той ще има всички 

шансове да оцелее дълго време. Запомне-

те, че ако днес вземете важно решение за 

сериозна промяна в живота си, не бива да 

бързате с реализацията му. Изчакайте да 

изтече поне една седмица, за да можете 

добре да обмислите подробностите.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ   

От 1-ви до 15-и довършвате стара ра-

бота. Внимавайте, когато пътувате, и 

при боравенето с важна информация.

На 15-и решавате да промените нещо в 

работата. Някои от вас дори ще сменят 

професията си (ще започнат да се зани-

мават с нещо коренно различно от насто-

ящото).

След 20-и навлизате в оптимистичен 

период. Най-силните ви дни са 20, 21, 22, 

30 и 31 януари. 

На 6, 7, 13, 14 и 15 януари ще общувате 

изключително трудно с околните.

„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
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СИЛЕН СТАРТ Припомнете си всич-
ки ваши планове и намерения от 

края на миналата година и се мобилизи-
райте за действие. Периодът от 1-ви до 
20-и е изключително благоприятен за вас 
– както в работата, така и в личните 
отношения. Получавате уникална възмож-
ност да поправите пропуски от близкото 
минало. Възстановявате стари приятел-
ства. От 1 до 15-и ви съветвам да свър-
шите занемарената от миналата година 
работа, а студентите и учениците – да 
попълнят пропуските в знанията си и да 
вземат дълго отлагани изпити. В най-ло-

шия случай се постарайте да направите 
това до 20-и, защото след това всичко 
ще става с двойно повече усилия и дос-
та компромиси от ваша страна, което 
много ще ви изтощи. 

ЩАСТЛИВ ПЕРИОД очаквайте в 
средата на месеца. Първото щастли-

во събитие, което ще провокира приятни 
нови промени около вас, ще се случи в 
дните около новолунието в Козирог (тога-
ва има и слънчево затъмнение) – от 13-и 
до 15-и, като кулминацията е на 15-и око-
ло 9.00 ч. сутринта (тогава е и самото за-
тъмнение). Това астрономично събитие ще 
отвори пред вас добрата възможност да 
тръгнете по нов духовен път. Ще усети-
те силата на своя дух и дори ще успеете 
да „чуете“ гласа на Висшия разум, който 
ще ви поведе в правилната посока. Съби-
тията, които ще ви се случат, ще бъдат 
от най-различен характер. Някои от вас 
могат само да бъдат осенени от прозре-
ния в коя посока да поемат в бъдеще. Не 
пренебрегвайте нито едно ваше пред-
чувствие, интуитивно прозрение или син-
хронно съвпадение на събития и ситуации 
в живота ви. Всичко случващо се около 
вас се опитва да ви насочи в правилната 
посока на развитие. Други от вас има го-
ляма вероятност да пътуват в чужбина с 
цел образование, специализация, работа или 
бизнес. Ако сте имали подобни намерения 
и все нещо ви е спъвало и се е осуетява-
ло, сега това силно енергийно събитие на 
небето Слънчевото затъмнение ще акти-
вира тази тема и ще є даде положителен 
тласък. Възможно е точно сега най-нео-
чаквано да ви осени идеята да запишете 
още едно висше образование, да започнете 
да изучавате чужди езици, култури и ре-

лигии. Периодът от 13-и до 15-и е като 
един широко отворен прозорец за вашето 
бъдеще. Задължително си намислете поне 
едно желание и смело действайте, за да го 
сбъднете. Няма да има „засечки“.

ГОЛЯМ КЪСМЕТ Следващият си-
лен период за Телците са дните след 

18-и, когато планетата на късмета, щас-
тието, разширението, спонсорствата и 
юридическата защита Юпитер преминава 
от конфликтния знак на Водолей в по-
хармоничния за вас знак на Риби. В слу-
чай че до този момент късметът ви се 
е бил „залутал“ някъде, сега вече той се 
връща при вас. Потръгва ви в преговори, 
покупко-продажби, съдебни дела и делби. 
Юпитер ще пребивава цяла една година в 
знака Риби (с едно кратко прекъсване от 
6 юни до 9 септември, когато ще преми-
не временно в знака Овен), което е до-
бре за вас. 

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ са 2-ри, 3-ти, 
9-и, 10-и, 16-и и 17-и, когато ще са и 

най-големите ви житейски битки. Окон-
чателно ще се сбогувате с нещо от ми-
налото. 

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ След 20-и трябва 
да намалите темпото. Имате нужда 

да презаредите батериите. Отделяйте 
повече време за почивка, достатъчно сън 
и допускайте до себе си само хора, които 
ви създават положителни емоции. Не леку-
вайте депресията и умората си с преяж-
дане! Дните ви за почивка и максимално 
разтоварване са 23-ти, 24-ти, 30-и и 31-ви. 
Последните два дни ще са напрегнати и 
конфликтни. Стойте настрани от чужди-
те амбиции и претенции, особено на пъл-
нолуние на 30-и, и не допускайте някой да 
ви въвлече в конфликт.

Венера ви подкрепя
Вашата управляваща планета е благопри-

ятно разположена в хармоничния ви знак 

Козирог и оттам ви подкрепя във всяко 

ваше начинание през периода от 1-ви до 

18– и. Тя ви прави чаровни, магнетични, 

амбициозни и действени. Достатъчно е 

само да формулирате много добре своите 

желания наум, за да започне тяхната реа-

лизация наяве. Това сега е напълно възмож-

но точно поради преминаването на Венера 

през амбициозния и целенасочен Козирог. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 20-и периодът ще е труден 

за вас. Но най-трудните дни са 2-ри, 3-ти, 
9-и, 10-и, 16-и и 17-и.

Периодът от 13-и до 15-и е като един 

широко отворен прозорец за вашето бъ-

деще. На 15-и ще имате възможност да 

започнете нещо ново и много важно за бъ-

дещото ви развитие. 

След 18-и късметът ви се усмихва – пе-

челите дела и намирате спонсори и покро-

вители. Потръгва ви в преговори, покупко-

продажби, съдебни дела и делби.

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА

НЕЖНИЯТ ДОПЪРИ НА NATURELLA
 „ОНЕЗИ ДНИ“ ВЕЧЕ УХАЯТ НА ЛАЙКА 

След като в продължение на десетилетия се наслаждавахме на лъскавата, 
бездушна красота на модерните технологии, сега започваме да се връща-
ме към природата. Всяка жена е малко копие на майката природа. Телата ни 
работят на перфектни малки цикли – като швейцарски часовници. И дори 
понякога да ни създават проблеми, повечето от нас се гордеят, че са жени. 
Това е, което ни различава от мъжете и ни кара да се чувстваме уникални.
Докосни се до природата с новата продуктова серия за дамска хигие-
на – Naturella. Новите дамски превръзки са тънки като лист, защото ерго-
номичната форма е важен фактор, за да се чувстваш естествено с тях. 
Финият повърхностен слой е напоен със специално разработен лосион 
за чувствителна кожа. Той съдържа лайка и дерматологично тествани 
съставки, които успокояват интимната зона и предотвратяват кожни 
гъбични инфекции около интимната зона. Специалната нетъкана материя, 

която за разлика от традиционно използваната мрежа, наподобява усе-
щането, което създава мекотата на памука. Представи си усещането от 
памучното бельо – удобно e, нали?
Лайката има основна заслуга за качеството на превръзките, както и при 
останалите продукти от линията Naturella. Това растение с невероятни 
лечебни, антисептични свойства 
и нежен аромат е най-доброто от 
природата, което можем да ти 
дадем, за да се чувстваш  естествено 
в кожата си. Цинковия оксид, който 
се среща в природата, е ключова про-
тивовъзпалителна съставка. Освен 
това намалява риска от гъбична 
инфекция, има антибактериални 
свойства и предотвратява 
възникването на неприятни миризми.
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УГРИЖЕНИ И ПРИТЕСНЕНИ СТЕ 
Ще изпитвате постоянно напреже-

ние – в повечето случаи с напълно неясен 
произход. За съжаление започвате новата 

година с това тревожно настроение. За 
някои от вас тези притеснения може да 
се дължат на временни финансови за-
труднения. 

ПРЕВЪЗМОГВАТЕ ТРЕВОГИТЕ след 
5-и. Вашата управляваща планета 

Меркурий се движи ретроградно, с което 
ви „принуждава“ и вие да направите сим-
волична крачка назад и да подредите и до-
вършите онова, което все не ви даваше 
мира напоследък. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА БЕЗОПАС-

НОСТТА! Времето от 1-ви до 20-и е 
подходящо за сключване на застраховки 
всякакви (за кола, жилище или бизнес). Ин-
сталирайте аларма в жилището си. Веро-
ятно ще ви се наложи да се занимавате с 
уреждане на наследствени въпроси – уреж-
дане на документи, прехвърляне на пари и 
семейна собственост, уточняване на на-
следствени дялове. Няма как да избегнете 
това, трябва да го свършите. Занимавай-
ки се с тези дейности, е възможно да се 
натъкнете на грижливо пазени семейни 
тайни, които малко ще ви шокират. През 
периода от 1-ви до 15-и може да попаднете 
на важна, но дълго скривана информация, 
отнасяща се за семейството, рода ви или 
за някого от приятелите ви. В никакъв 
случай не разпространявайте наученото и 
не спекулирайте открито с него. Възполз-
вайте се от наученото без много шум и 
натякване.

ШАНС ДА ИЗПЛАТИТЕ СТАРИ ДЪЛ-

ГОВЕ ще се появи на 6-и, 7-и и 8-и, 
когато е добре да приключите всичко, ко-
ето изисква юридическа точност.  

НАПРЕЖЕНИЕ очаквайте на 4-ти и 
5-и, когато ще ви притеснят дребни 

разправии с колеги, грижи по дома и за 
здравето на близките ви. На 11-и и 12-и 
ще ви се наложи да преосмисляте намере-

нията си. Тръгвате с една нагласа, а се 
„връщате“ със съвсем различни резултати, 
което ще ви изнерви. 

СУПЕРИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

На 15-и вечерта ще получите инте-
ресно обаждане, предложение или известие, 
което ще фокусира вниманието ви върху 
бъдещи инвестиции и съвместни проекти, 
от които ще имате добра възвръщае-
мост. Не пренебрегвайте нито едно пред-
ложение за съвместен бизнес, научни из-
следвания, участие в добре платен научен 
проект. Такова предложение не идва всеки 
ден – не го подминавайте разсеяно. През 
следващите два дни го обмислете бързо и 
предприемете неговото осъществяване. 
Късметът е на ваша страна. 

НАСЛЕДНИК! ЧЕСТИТО! За някои 
Близнаци 16-и, 17-и и 18-и са важни 

дни! Или на хоризонта ще се появи меч-
таният от вас сексуален партньор, който 
ще ви заплени от пръв поглед, или ще за-
ченете дългоочакван наследник, което ще 
ви донесе много радост. Настроението ви 
се подобрява, връща се вкусът ви към жи-
вота. Сега много ясно и бързо ще преце-
нявате какви точно са вашите желания, 
преценката ви за хора и ситуации също 
ще бъде много точна. 

НАСТРОЙВАТЕ СЕ НА ДЕЛОВА ВЪЛ-

НА С навлизането на Слънцето във 
Водолей – през периода от 20-и до 31-ви, се 
настройвате на вълна „работа“. Отваря 
ви се път в чужбина, посещения на кон-
ференции, конгреси, симпозиуми, на които 
ще се представите отлично и ще устано-
вите много ползотворни научни контакти. 
Времето е подходящо за взимане на изпи-
ти и довършване на научни разработки. 
Направете реклама на дейността си, раз-
ширете бизнеса си, потърсете нова рабо-
та, която да ви удовлетворява повече. 

РОДЖЪР ФЕДЕРЕР СТАНА 
ПОСЛАНИК НА LINDT

Швейцарският шампион по тенис Роджър Федерер 
сключи дългосрочен договор за партньорство с про-
изводителя на световноизвестния шоколад Lindt & 
Sprungli.
Компанията Lindt & Sprungli е въодушевена от въз-
можността да се асоциира с най-успешния тени-
сист на всички времена. Детайлите по сключения 
договор няма да бъдат обявени публично. За първи 
път в 160-годишната си история обаче компания-
та, производител на шоколад, обвързва името си с 
името на знаменитост. Светoвната известност 
на спортиста Федерер се превръща в многообеща-
ваща възможност за Lindt & Sprungli да повиши попу-

лярността на премиум шоколадите Lindt в глобален 
план и да затвърди присъствието си на основните 
световни пазари. Роджър Федерер с имиджа си на 
мил и земен човек е идеалният посланик на марката. 
Той превъплащава по уникален начин всички ценнос-
ти на Lindt & Sprungli: „щвейцарски“, „премиум“, „ка-
чество“ и „страст“. Обвързването на всички тези 
важни характеристики с имената на Lindt и Феде-
рер символизира „перфектната двойка“ – № 1 в про-
изводството на шоколад и №1 в света на тениса.
Ернст Танер, изпълнителен директор и председател 
на борда на Lindt & Sprungli, коментира: „Развълнува-
ни сме от възможността да наречем популярната 
щвейцарска икона Роджър Федерер посланик на на-
шата марка. Заедно с Роджър ние ще станем истин-
ски посланици на швейцарското качество.“ 

Балансирайте!
От 1-ви до 15-и не ви препоръчвам да под-

хващате нищо ново. Въздържайте се от 

покупко-продажби, подписване на догово-

ри и пътувания. Но на всяка цена се ста-

райте да осъществявате полезни контак-

ти. Търсете благоприятни възможности и 

се възползвайте от късметлийския пери-

од 1–18 януари, когато планетата на къс-

мета и протекциите Юпитер, се намира 

в хармоничния ви знак Водолей и ви пома-

га добронамерено. Ще се наложи да балан-

сирате умело между тези две пожелания 

към вас – от една страна, щастливо и ус-

пешно да приключите вече започнатото, 

но от друга, да се постараете максимал-

но да оползотворите благоприятните въз-

можности, които ще ви бъдат подарени 

от звездите, особено на 6-и, 7-и, 8-и, 16-и 

и 17-и. Тогава се постарайте да общува-

те по-активно. От някой привидно случаен 

и неангажиращ разговор могат да изско-

чат добри възможности за вас в бъдеще.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 15-и ви съветвам да довър-

шите прецизно изостаналата си работа.

На 15-и вечерта ви очаква интересно 

предложение за нов бизнес или за старти-

ране на интересен научен проект.

След 20-и задвижвате с пълна пара и ам-

биции своята работа.

16-и, 17-и и 18-и са важни дни! Или на хо-

ризонта ще се появи мечтаният от вас 

сексуален партньор, който ще ви запле-

ни от пръв поглед, или ще заченете дъл-

гоочакван наследник, което ще ви донесе 

много радост.

ТЕНИС И ШОКОЛАД

Перфектната двойка
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 НЕ СТЕ В НАЙ-ДОБРАТА СИ ФОР-

МА Ще усещате липса на енергия, за-
щото Слънцето, източникът на жизнени 

сили, се намира в опозиция спрямо вашия 
знак. Ще се чувствате затормозени емо-
ционално. Към това можете да прибавите 
напрегнатите отношения с брачния парт-
ньор, както и с бизнес партньорите. Спо-
койно можете да обявите периода от 
1-ви до 20-и за период на изглаждане на 
партньорските отношения. 

 
НЕ ОБЩУВАЙТЕ АКТИВНО От 1-ви 
до 15-и, когато Меркурий е ретрогра-

ден, се въздържайте от контакти, пъту-
вания и сключване на договори. 

 
И В ЛЮБОВТА НЕЩАТА НЕ ВЪР-

ВЯТ, което, няма съмнение, най-много 
ще ви тежи. Това ще е така от 1-ви до 
18-и, когато най-сетне Венера ще „излезе“ 
от знака на Козирога и ще „спре“ труд-
ния процес на охлаждане на отношенията 
с интимния ви партньор. Постарайте се 
през този период да не започвате и нова 
любовна връзка, защото тя ще е заредена 
с лоша енергия и е възможно да влезете в 
непреодолими конфликти с евентуалния си 
партньор. Най-трудни и проблемни дни в 
любовта ще са 4-ти, 5-и и 11-и. Внимавай-
те много тогава, защото, каквото се 
„пропука“ в чувствата и отношенията ви 
с любимия човек, ще е за дълго. 

 
ЛОШИ ДНИ за всички Раци са 6-и, 
7-и, 8-и, 13-и и 14-и. Вероятни са как-

то конфликти със съдружници и бизнес 
партньори, така също и с капризни клиен-
ти, недоволни съпрузи и съпруги и близки 
приятели. Но точно като в приказките, 
когато стане най-тъмно и страшно, на-
стъпва утрото и проблемите започват да 
избледняват и да се отдалечават от вас.  

 
ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за поми-
рение получавате на 15-и, точно кога-

то е слънчевото затъмнение в Козирог. 

Решавате спорове и проблеми, включител-
но и правни спорове и делби. На този ден 
има голяма вероятност да се зарадвате на 
благороден жест от страна на вашите 
партньори или пък на предложение за ново, 
много по-изгодно за вас сътрудничество. 
Ще се изненадате, когато видите добро-
намереност в очите на хора, които до 
вчера ви създаваха само тревоги. Потръ-
гва ви и в семейния живот – ще водите 
не много приятни разговори с вашия бра-
чен партньор, но пък за сметка на това 
ще изясните отношенията си. Ако сте 
необвързани, не се колебайте, а приемете 
едно предложение за женитба, което ня-
кой ще ви направи!  

 
ОЩЕ ЕДНА ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА 
На 18-и пък планетата на късмета 

Юпитер се премества от Водолей в хар-
моничния за вас знак на Риби. За една го-
дина напред ще имате нейната подкрепа и 
съдействие в обучението, пътуването в 
чужбина, воденето на съдебни дела, общу-
ването със спонсори и благодетели. Най-
хармоничните за вас дни са 18-и, 19-и, 20-
и, 27-и следобед, 28-и и 29-и. Погасявате го-
лям заем, интуицията ви е много силна 
(съветвам ви да є се доверявате безре-
зервно!). Не се съобразявайте с чуждото 
мнение. Действайте, както смятате за 
правилно. 

 
В КРАЯ НА МЕСЕЦА – на 30-и и 31-ви 
намерете повече време за почивка, за-

редете се с положителни емоции. Съвет-
вам ви да минете на диета (само на пло-
дове и зеленчуци), защото имате нужда да 
стопите някой и друг килограм. А и орга-
низмът ви „плаче“ да го прочистите от 
натрупалите се токсини.

ЕКО КОЛЕДА

Лош период
Периодът е неприятен за Раците, защото 

Меркурий минава през нехармоничния за 

тях знак Козирог и „вади“ на повърхността 

притеснения, несвършена работа, както 

и противоречия с близки хора. Ще се изис-

ква голямо търпение от ваша страна да 

преодолеете тези провокации. Добре ще 

направите, ако стоите настрани от кав-

ги, сплетни и явни клюки. Пазете дома и 

личните си вещи от кражби. Внимавайте 

къде оставяте пари и документи, защото 

след това трудно ще ги откриете. Какво-

то и да подхванете, няма да ви върви и ще 

ви тегли назад. За сметка на това време-

то е подходящо за справяне с натрупала-

та се работа. Срещите с адвокати, как-

то и уреждането на документи също няма 

да бъдат успешни. Не завеждайте нови съ-

дебни дела (особено бракоразводни или за 

делба и издръжка). Най-добре изчакайте за 

това до 11 февруари, когато Меркурий ще 

напусне знака на Козирога.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 15-и внимавайте как борави-

те с информация, пари и документи. Пазе-

те се от кражби.

На 15-и получавате шанс да започнете 

нови партньорски отношения.

От 1-ви до 18-и нещата в любовта 

нещо не вървят.

След 18-и ви потръгва в любовта, къс-

метът вече е с вас.

18-и, 19-и, 20-и, 27-и следобед, 28-и и 
29-и са най-хармоничните ви дни през яну-

ари. 

На 31-ви задължително минете на дие-

та. Имате нужда да стопите някой и друг 

килограм.

ЕКОЛОГИЧНА КОЛЕДНА ЗВЕЗДА 
СВЕТНА В МЮНХЕН

Най-голямата коледна звезда в света, захранва-
на с възобновяеми енергоизточници, светна на 
29 ноември в Мюнхен, Германия. Уникалният про-
ект, базиран на светодиодното (LED) осветле-
ние, е осъществен от Siemens и мултимедийния 
артист Микаел Пендри със съдействието на 
кмета на Мюнхен. Коледната звезда бе поставе-
на на входа на Мюнхен, на магистрала А9 – глав-
ната пътна артерия, през която всеки ден мина-
ват 150 000 автомобила. 9000 лампички, захран-
вани от вятърна турбина, осветиха пътя към 
опазването на околната среда и зеленото бъдеще 
на планетата. Проектът е приносът на Siemens 

към световната среща на върха за промените в 
климата в Копенхаген.
Техническите характеристики на проекта пи-
онер са впечатляващи по мащаба си – диаметъ-
рът на звездата е 70 м (равен е на ширината на 
футболно игрище). За да се инсталират LED лам-
пичките, са използвани над 400 м кабел, чиято 
дължина надхвърля тази на Айфеловата кула. По 
сто килограма е всяка от трите перки на инс-
талацията, която може да бъде видяна от 30 км 
при ясно време. 
Концепцията за този революционен проект се 
ражда преди повече от година. Фактическото 
конструиране на Коледната звезда на Siemens е за-
вършено за рекордно краткото време от 2 сед-
мици, с участието на над 30 техници. 

Работен момент от монтажа на съоръжение-
то. Вятърната турбина е технологията, която 
най-добре илюстрира идеята за възобновяема 
енергия, която пази природата. Именно затова 
суперздвездата на Siemens е коледният знак и 
символ за нашето по-добро и екологично бъдеще!
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 ЗАПОЧВАТЕ НОВА ГОДИНА С БЪР-

ЗО ТЕМПО, с мотивация и нови идеи 

в работата. На 2-ри и 3-ти бързате да вле-
зете в бизнес форма. Постъпвате правилно, 
защото ангажиментите ви в службата за-
трупват лавинообразно. До 15-и ще сте за-
ети да помагате на колегите да поправят 
грешките си в работата. Може да се нало-
жи да заместите някого от тях. Ще тряб-
ва да изтърпите и капризите на началници-
те. Постарайте се да отложите служебни-
те командировки за след 15-и, защото преди 
тази дата няма да са резултатни. 

 ПОМОГНЕТЕ НА БЛИЗКИТЕ СИ 
Погрижете се близък човек в дните 

от 1-ви до 20-и. Болни деца и родители ще 
зависят от вашето време и внимание. В 
никакъв случай не им го отказвайте, но не 
забравяйте и за себе си. Този период е 
много подходящ за провеждане на разто-
варваща диета. Осигурете си повече вре-
ме за сън и спортуване – заседяването 
вкъщи по време на декемврийските праз-
ници най-вероятно се е отразило зле на 
фигурата и на тонуса ви. Ако не си обър-
нете внимание сега, до края на месеца 
енергията ви прогресивно ще намалява.  

 ДОБРА ВЕСТ ОТ ЗВЕЗДИТЕ Късме-
тът ви се „развързва“ след 18-и, кога-

то Юпитер напуска нехармоничния за вас 
знак Водолей. През 2009 г. повечето неща 
ставаха с доста усилия и старания от 
ваша страна. Сега ситуацията се променя. 
Там, където не сте успели да установите 
своето влияние, където на се удовлетво-
рили молбите ви, не са ви подписали ня-
какво разрешително, не сте могли да по-
лучите субсидии, лиценз или пък важни за 
вас документи, нещата ще започнат да се 
случват много бързо и гладко. Ако сте 
юрист, много ще ви върви в професията 
през този период. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ След 20-и ще почувствате 

умора и някои здравословни неразположе-
ния – главоболие, болки в гърба и кръста 
и колебания в стойностите на кръвното 
налягане. Хипертониците да внимават 
много и да си взимат редовно лекарства-
та! Напрежението и раздразнението ще 
са чести спътници на ежедневието ви. 

 ПРОБЛЕМИ С ИНТИМНИЯ ПАРТ-

НЬОР Напоследък отношенията ви 
стават все по-конфликтни, тъй като 
вие не си правите труда да се обяснява-
те. Най-много неприятности ги очакват 
Лъвовете, които поддържат паралелна 
любовна връзка, която нямат сили да 
скъсат. Колкото повече отлагате това, 
толкова повече усложнения ви се струп-
ват на главата. 

 НАПРЕЖЕНИЕ С БЛИЗКИТЕ През 
периода от 20-и до 31-ви, когато Слън-

цето минава във Водолей, ще се появят 
противоречия и напрежение с близките ви 
хора. Тези неволи ще засегнат отчасти и 
служебните ви отношения, особено ако 
имате съдружници във фирмата, с които 
отдавна не сте се събирали да обсъждате 
важни въпроси. Ще се наложи по спеш-
ност да се срещнете с тях на 20-и, 21-ви 
или 22-ри. Обсъдете бъдещето на фирма-
та с тях, доверете им се. Така няма само 
вие да носите тежката отговорност след 
време, а може и някоя интересна и кон-
структивна идея да ви хрумне, която ще 
съживи бизнеса ви. 

 НЕПРИЯТНОСТИ В СЛУЖБАТА На 
23-ти и 24-ти въпреки почивните дни 

са вероятни финансови загуби и съобщения 
за забавени или отложени плащания, които 
много ще ви затруднят. Много бързо овла-
дявате положението и на пълнолуние в Лъв 
на 30-и, както и на 31-ви показвате на 
всички кой е царят всъщност. Успявате 
да преборите конкуренцията. 

Трудна ситуация 
в работата
очаквайте на самия 15-и. Тя обаче ще ви 

стимулира да вземете отдавна отлага-

ни важни решения. Възможно е шефът ви 

да бъде сменен или пък старият да прояви 

нови изисквания към работата ви. Твър-

де е вероятно в колектива ви да включат 

и нови колеги. Ако сте в подчинена пози-

ция и се чувствате потиснати от начал-

ниците си, ви съветвам да си потърси-

те нова работа, където ще се чувствате 

по-спокойно. В първия момент ще бъдете 

стресирани от смяната на работата, ще 

имате усещане, че не сте направили ве-

рния избор. Но изводите ви ще са прибър-

зани. Всъщност сега се нуждаете точно 

от ново работно място или от генерал-

на промяна на старото. Ако сте началник, 

предприемач или собственик на фирма, не-

пременно се погрижете за членовете на 

екипа си. Увеличете им заплатите напри-

мер. Така ще ги мотивирате да работят 

по-ефективно.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ   

На 15-и ви очакват промени в работата. 

Полагате начало на нещо ново. Ако не сте 

удовлетворени от старата работа, съ-

ветвам ви да си потърсите нова! Момен-

тът е подходящ.

След 18-и ви потръгва във всички сфери 

на живота. С лекота ще си извадите ва-

жно за вас удостоверение или разреши-

телно.

След 20-и се погрижете за близките си, 

проявете разбиране и съчувствие към 

тях.

На 23-ти и 24-ти очаквайте неприят-

ности в службата, които обаче бързо ще 

овладеете!

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА

КОЛЕДА „ЗА ТЕБ И ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАШ”
Кампанията срещу рак на маточната шийка направи подарък на хи-
ляди българки

Бели коледни елхи бяха поставени в цялата страна в началото на де-
кември в медицински университети, болници, медицински центро-
ве, административни сгради, магазини и молове, партньори на Наци-
оналната кампания срещу рака на маточната шийка „За теб и тези, 
които обичаш”. С помощта на всеки желаещ елхите бяха украсени с 
коледни играчки във формата на цветето – символ на кампанията, 
както и на мъдростта и грижата за здравето.
Около коледните дръвчета всеки петък, събота и неделя, в рамките 
на 4 часа, дамите имаха възможност да получат като подарък нежно 
цвете, което да закачат и на домашните си елхи, да сложат като ко-

лие или да подарят на скъпа жена. С този жест организаторите по-
каниха всеки да отдели няколко минути и да се замисли за коварната, 
но предотвратима с ваксинация и профилактични прегледи болест. 
Кампанията „За теб и тези, които обичаш” ни прикани да осъзнаем, 
че отговорността към здравето и живота трябва да е постоянна 
грижа, а не еднократен жест на внимание. 
ВАЖНО! 
Дамите от цялата страна ще получат още един подарък след колед-
ните празници. В рамките на Европейската седмица за борба с рака 
на маточната шийка, в края на месец януари 2010 г., българки от ця-
лата страна ще имат възможност да си направят безплатен гинеко-
логичен преглед. През януари ще бъдат обявени кабинетите и начи-
ните за записване за преглед на интернет страницата на кампания-
та www.zateb.info. 
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НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ РАЗВАЛИ 

НАСТРОЕНИЕТО Това е един от 
най-силните ви месеци през годината – 
особено периодът от 1 до 20 януари. Ще 
успеете перфектно да подредите приори-
тетите си за месеца, а дори и за по-го-
лямата част от годината. Настроението 
ви е отлично. Ентусиазирани сте. Период-
ът е подходящ за реализиране на знанията 
и уменията, които сте натрупали в близ-
кото минало. Слънцето е в хармоничния 
ви знак Козирог – прави ви амбициозни и 
ви помага да дадете най-доброто от себе 
си във всички сфери на действие. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В РАБОТАТА 
Удовлетворени сте от работата си, 

защото усещате, че сте полезни за други-
те. Комфортно ви е на работното мяс-
то. Сега за разлика от преди дните те-
кат бързо и задъхано. Мнозина от вас ще 
започнат да се занимават с нещо допъл-
нително, което ще допринесе за тяхното 
самоусъвършенстване. През януари звезди-

те ви дават редкия шанс да превърнете 
хобито си в професия. Девите с творче-
ски професии ще направят своя запомнящ 
се пробив сега. Това ще е един от редки-
те периоди, когато ще усетите, че може-
ло и леко да се живее, стига да правите 
това, което умеете най-добре. Точно това 
е и посланието на звездите към вас през 
този месец, особено до 20-и – да тръгне-
те по пътя, който вдъхновението ви е 
посочило. Ако на пътя ви се изпречат 
прекалено много трудности, значи това не 
е вашата посока. Другият „ориентир“ е 
заплащането. Щом доходите ви намалеят, 
това означава със сигурност, че сте стъ-
пили на грешната пътека. 4-ти и 5-и са 
първите ви силни дни от този период!  

ВЪРВИ ВИ В ЛЮБОВТА от 1-ви до 
18-и. Много Деви ще получат уникал-

ния шанс да срещнат своята половинка, 
независимо на каква възраст са. Много 
предложения за женитби и годежи ще има 
за Девите сега. 

МОЖЕ ДА ПРОПУСНЕТЕ ГОЛЯМО-

ТО И ВАЖНОТО От целия зодиак 

само вие, Телците и Козирозите няма да 
се притесните от ретроградната фаза на 
Меркурий, минаващ през знака на Козиро-
га, а ще се възползвате максимално от 
предоставената ви възможност да попра-
вите стари грешки, да научите нещо про-
пуснато и да доработите нещо изостана-
ло през периода от 1-ви до 15-и. Бъдете 
малко по-предпазливи и умерени на 11-и и 
12-и, защото в еуфорията от дреболии 
може да пропуснете голямото и важното. 
Не избързвайте с крайни оценки, мнения и 
действия. Сега умереността ще е най-до-
брият ви приятел. 

НАПРЕЖЕНИЕ Следващите малко 
по-напрегнати и емоционално натова-

рени дни са 18-и, 19-и и 20-и. Сякаш извед-
нъж се изгубвате и се чудите накъде да 
поемете. Внимавайте много на работното 
си място, особено ако боравите с важна 
информация, упражнявате лекарска профе-
сия или работите в областта на консул-
тантските услуги – вероятни са големи 
грешки и заблуди, които трудно ще от-
криете сами, ако карате по инерция. Това 
са и дни, в които и здравето ви напомня 
за себе си. 

ОТДЕЛЕТЕ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА ПО-

ЧИВКА След 20-и късметът и еуфо-
рията постепенно ви напускат. Потапяте 
се в типичното за Девата ежедневие – 
работа, отговорности, грижа за колеги, 
роднини и близки. Но точно това ви пра-
ви щастливи и се чувствате полезни. 
Само дето трябва да отделите малко по-
вече време за почивка. Потъвате в сери-
озни мисли и добри намерения да старти-
рате здравословен начин на живот. Разто-
варваща диета с растителни храни ще ви 
се отрази много добре. 

Сватба, зачатие 
или раждане
Следващите ви силни дни в любовта са 

13-ти, 14-и и най-вече 15-и, когато е слън-

чевото затъмнение в Козирог. Това съби-

тие ще донесе голяма радост в живота 

ви – нов интимен партньор, сватба, зача-

тие, раждане, а в краен случай начало на 

успешен творчески период. Каквото и да 

започнете около тази дата (десет дни 

плюс/минус), ще бъде белязано с радост, 

късмет, много творчески заряд и енту-

сиазъм. Случилото се сега ще се развие 

трайно и щастливо през следващите две 

години и половина.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ    

От 1-ви до 15-и приключвате успешно 

с изостанала от миналата година рабо-

та. 4-ти и 5-и са първите ви силни дни от 

този благоприятен за вас период.

До 18-и много ви върви в любовта. Очак-

вайте сватби и зачатия.

След 20-и намалете темпото в работа-

та. Стартирайте разтоварваща диета.

На 13-и, 14-и и най-вече на 15-и, когато 

е слънчевото затъмнение в Козирог, Де-

вите да очакват голяма радост – предло-

жение за брак, зачатие, раждане, а в кра-

ен случай начало на успешен творчески 

период.

23-ти, 24-ти и 25-и са хубави дни за ва-

шата професионална реализация.

ОЩЕ МНОГО ШАНСОВЕ

КАМПАНИЯТА „ШАНС ЗА ЖИВОТ, ШАНС ЗА НОВИ СПОМЕНИ“
постигна високи резултати –  40 апарата за дихателна реанимация 
бяха дарени в 33 български града

Годишно в България около 10,3% от новородените се раждат преж-
девременно, което води до тревожната цифра от около 6000 бе-
бета, родени преди установения термин. Дихателните проблеми 
са най-сериозната заплаха за здравето и шанса им да оцелеят. За-
това Procter & Gamble реши да подкрепи тези деца чрез кампанията 
„Шанс за живот, шанс за нови спомени“. Решението за подкрепата 
на тази кауза бе взето след консултации и получени препоръки от 
доц. д-р. Емилия Христова, председател на Българската асоциация 
на неонатолозите.
Кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени“ се прове-

де между 1 септември и 30 ноември тази година. P&G оборуд-
ва 40 родилни отделения в 33 български града с апарати за под-
помагане на дишането на новородени деца. Средствата за даре-
нията бяха осигурени от продажбите на продукти на Procter & 
Gamble, които бяха включени в кампанията. Сред болничните за-
ведения, които получиха реанимационен апарат, са тези в Плов-
див, Варна, Благоевград и Плевен – където статистиката по-
казва, че делът на преждевременните раждания е над средния за 
страната 10,3%. Дарението на апаратите за първична реанима-
ция – Neopuff, беше високо оценено от всички специалисти в по-
сетените болници, тъй като те могат да бъдат използвани не 
само за контролиране на дихателния дистрес синдром при ново-
родените, но и за подпомагане на тяхното дишане по време на 
транспортиране.
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ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ Още на 
1-ви вече сте се подготвили като за 

военен поход. Дисциплинираността и пъл-
ната мобилизация са провокирани от мощ-
ното влияние на Сатурн в живота ви. Ос-
вен че Сатурн се намира във вашия знак 
от 2 месеца (така ще е до 5 октомври 
2012 г.), под негово управление и влияние 
сега са Слънцето, Меркурий и Венера. 
Може да се каже, че и трите планети са 
в конфликт с вас и ви затрупват с тре-
воги, напрежение и несигурност. Периодът 
от 1 до 18-и (и дори до 20-и), докато Слън-
цето напусне знака на Козирога, ще е из-
питание за вас. Случващото се с вас през 
януари е етап от глобалната трансформа-
ционна програма, която звездите са ви 
подготвили. Промяната обаче е труден 
процес – очаквайте проблеми и вкъщи, и 
в работата, и в любовта. Самочувствие-
то ви ще е потиснато, постоянно ще 
сте угрижени за нещо. Меркурий в Кози-
рог сега е ретрограден и постоянно ви 
пречи на работата, особено ако работите 
с компютри, общувате с много хора, за-
нимавате се с обучение или преподаване. 

СВЪРШЕТЕ ВСИЧКО НЕОТЛОЖНО 
От 1-ви до 15-и се постарайте да се 

освободите от неотложната работа, която 
много ви угнетява. Непременно свършете 
всичко, което сте си обещали да свършите, 
за да се почувствате малко по-облекчени. 
Докато трае ретроградната фаза на Мер-
курий, е препоръчително също да прегледате 
документацията и кореспонденцията си и 
грижливо да се освободите от старата и 
ненужна информация. От това „прочиства-
не“ ще ви стане леко и на душата –  от-
ървете се от всичко, което утежнява и 
„замърсява“ (в смисъл че нарушава хармони-
ята) живота ви. На-подходящите дни за 
това са 1, 6, 7, 8, 13, 14 и 15 януари. 

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ! От 
1-ви до 20-и горещо ви препоръчвам да 

сте отговорни към здравето си. Обръ-
щайте внимание на всеки един съмните-

лен симптом. Не посягайте веднага към 
силни лекарства и антибиотици, а първо 
се постарайте да си върнете душевното 
равновесие. Вас ви разболява точно липса-
та на спокойствие. Пийте повече вита-
мини, минерали и билки за укрепване на 
имунната система. 

ЛИПСА НА ЛЮБОВ Най-диском-
фортно ще ви се отрази присъстви-

ето на личната ви управляваща планета 
Венера в нехармоничния ви знак Козирог. 
Това ще усложни личните ви отношения. 
Липсата на любов и топлина от страна 
на най-близките ви хора ще е почти хро-
нична до 18-и, докато Венера се премести 
в хармоничния ви Водолей. Най-неприятно-
то е, че и парите ще изчезнат почти 
мистериозно от живота ви и много от 
скандалите с любимия ви човек ще са 
именно на тази тема – за пари. Най-голе-
ми любовни разочарования очаквайте на 1, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 и 15 януари. Тогава ще 
се наложи да преживявате и много големи 
изпитания както на психическо, така дори 
и на физическо ниво. Препоръката ми е да 
внимавате много при работа с режещи 
предмети в кухнята, както и при шофи-
ране. Прекалено нервни сте, за да шофи-
рате на тези дати – не е безопасно. 

ЖИВОТЪТ СТАВА ПО-ПОНОСИМ 

След 20-и малко ще си отдъхнете. Ще 
ви се предостави възможност да поправи-
те щетите, нанесени ви през предишния 
период, и да се опитате да погледнете 
света с малко повече оптимизъм. Разчи-
тайте на собствените си сили да се из-
мъкнете от кризата и депресията, които 
ви бяха споходили през първата част на 
месеца. След 20-и Слънцето преминава във 
Водолей и определено ви връща по-добри-
те позиции в живота. 

Специфика 
на проблемите
Повечето проблеми, които ще ви трево-

жат, ще са свързани с дома и родителите 

ви. Не са изключени и жилищни проблеми – 

трудности при погасяване на ипотеката 

на жилището например, замразена покуп-

ко-продажба на недвижимо имущество или 

пък спешни ремонти по неволя. Кулминаци-

ята на всичко това ще настъпи от 13-и 

до 15-и включително, когато се налага да 

действате много решително. На 15-и оба-

че, наред с напрежението, ще ви се случи 

и задължително нещо много хубаво, свър-

зано с дома – например благоприятна про-

мяна на местоживеенето или пък стопля-

не на отношенията с родители и близки. 

На 15-и е слънчевото затъмнение в Кози-

рог – ще изберете правилната посока, в 

която да вървите в бъдеще, ако слушате 

сърцето си.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 и 15 януари са 

критични дни за Везните. Очаквайте мно-

го скандали. Пазете се от травми. По 

възможност не шофирайте на тези дни.

 На 15-и взимате правилното решение и 

тръгвате в нова посока.

 След 18-и навлизате в позитивен пери-

од в личните отношения. Любовта се за-

връща. 

 След 20-и ще решите дори и най-запле-

тените ситуации.

НОВА РЕКОЛТА

ВИНО И КРАСОТА
Освещаване на новата реколта събра приятели на виното в изба и Вино и 
СПА хотел TODOROFF

В началото на декември винарска изба TODOROFF събра много гости, при-
ятели на виното и партньори в хотел Wine & Spa TODOROFF. Лично се-
мейство Тодорови посрещнаха гостите си с хляб и мед. Празника уважиха 
също руският посланик у нас г-н Юрий Исако и посланичката на Южна Аф-
рика Шийла Камерер. Ансамбъл „Българе“ и ансамбълът на брестовишките 
баби се погрижи за създаването на автентичната атмосфера. Бяха дегус-
тирани вината от новата реколта 2009. Празникът освен с вино беше за-
помнен и с многото брестовишки кулинарни специалитети, приготвени 
от майстор-готвачите на Вино и спа хотел TODOROFF.
Винарска изба TODOROFF е специализирана в производството на лимити-
рани партиди висококачествени вина. Вината TODOROFF са едни от най-
награждаваните български вина на международни конкурси. През послед-

ните три години в новите лозо-
ви масиви на избата са инвестира-
ни около 1 500 000 лв. Избата при-
тежава 520 дка нови лозови маси-
ви. През тази година са подновени 
още 180 дка от старите лозя, а до 
2011 г. лозовите насаждения на из-
бата ще достигнат общо 1000 дка.
Гостите празнуваха навсякъде в хотел Wine&Spa TODOROFF, предлагащ 
атрактивни решения за свободното време с възможност за бизнес, винен 
и СПА туризъм. 
СПА център ТODOROFF е единственият досега в България, който предла-
га авторски винотерапевтични програми. Процедурите са разработени на 
основата на активните съставки в екстрактите от грозде и лозови лис-
та, натурално масло от студено пресовани гроздови семки и микронизи-
рани джибри.
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ЕНТУСИАЗЪМ И ЖЕЛАНИЕ ЗА 

ПРОМЕНИ Отдавна не сте се 
чувствали толкова нетърпеливи да проме-
ните нещо около себе си, колкото сега. За 
начало рязко увеличавате „дела“ на общу-
ването в живота си. Започвате да се сре-
щате дори с хора, за които преди време 
не бихте отделили и минута. Съветвам 
ви обаче да не допускате до себе си мрън-
кащи и негативно настроени хора, защото 
ще ви създадат големи проблеми. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА БЛИЗ-

КИТЕ СИ От 1-ви до 20-и ви съвет-
вам да обърнете внимание на братя, бра-
товчеди и други близки роднини. Общуване-
то с тях ще ви направи по-състрадателни 
и по-емпатични. Ще прозрете прости ис-
тини и дори ще се зачудите как досега не 
сте се сетили за тях. Много добре ще ви 
се отразят и кратките служебни и част-
ни пътувания. Но ако ги осъществите от 
1-ви до 15-и, има вероятност да ви попре-
чат забавяния – има опасност да си забра-
вите билета или дори някоя лична вещ или 
пък транспортът да не дойде навреме. 

КЪСАТЕ СЪС СТАРИ ПРИЯТЕЛИ 
Времето от 1-ви до 15-и е изключи-

телно подходящо за преустановяване на 
приятелства с хора, с които отношения-
та ви отдавна са се изчерпали. Вие с ва-
шата деликатна чувствителност много 

добре знаете докога да продължите даде-
ни взаимоотношения. Добре е да се отър-
сите от паразитните връзки, защото те 
спират потока на нови хора и събития в 
живота ви – това, към което сега много 
се стремите. 

ДЕН ЗА РЕЛАКСАЦИЯ И КАРДИ-

НАЛНИ ПЛАНОВЕ е 1 януари. Той е 
благоприятен за вас, наситен е с роман-
тика. Срещате близки хора, които ви да-
ряват с обичта си. На 2-ри и 3-ти се по-
тапяте в малко по-напрегната атмосфера 
и успявате да анализирате свои грешки 
от миналото. Възможно е и малко сълзи 
да пролеете, но те в случая ще имат чис-
то лечебен ефект. 

УСПЕШНА СЕДМИЦА се очертава 
за вас от 4-ти до 10-и. Успявате да 

отхвърлите много натрупала се отпреди 
Нова година работа. Периодът е подхо-
дящ  за писмена работа (довършване на 
статии, книги, преводи, дипломни и курсо-
ви работи). Целият период от 1-ви до 15-и 
е отличен за вземане на невзети изпити, 
както за предаване на дълго отлагани от-
чети и справки. 

ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ След 15-и 
получавате силен импулс да започнете 

нещо да учите – независимо какво. Най-
добре това да бъде чужд език, защото 
през следващите месеци ще ви се наложи 
да общувате с чужденци в работата ви. 
Времето е подходящо за всякакви курсове 
за придобиване на допълнителна квалифи-
кация и умения. Само трябва да се запи-
шете след 15-и, когато Меркурий вече се 
движи в директна посока. В никакъв слу-
чай обаче не ви препоръчвам да се запис-
вате на шофьорски курс до 10 март, защо-
то планетата Марс е неблагоприятно раз-
положена спрямо вашия знак и ще ви вкар-
ва в конфликтни ситуации. 

НЕРВНО ВИ Е На 16-и и 17-и нервна-
та ви система ще е много лабилна. 

Няма да успеете да си починете, ще се 
наложи да давате обяснение на някого. 

ГУБИТЕ ДОБРИ ПОЗИЦИИ В ЛЮБО-

ВТА след 18-и. Има опасност от изне-
вери, трудни и недоизяснени ситуации (чак 
до края на месеца). Добре че поне ви по-
тръгва в работата. Планетата на късмета 
Юпитер, която след 18-и преминава в хармо-
ничния ви знак Риби, ви дава едно рамо. 

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА ще преживее-
те някои трудности и неуспехи. Бъ-

дете по-разумни и рационални на 23-ти и 
24-ти. Не харчете необмислено и не да-
вайте заеми на 30-и и 31-ви. Внимавайте 
да не си изпуснете нервите пред когото 
не трябва, особено пред началници и бла-
годетели.

Любовна изненада
От многото контакти, които сте уста-

новили (някои от тях дори по интернет), 

ще се „роди“ едно ново приятелство, кое-

то е възможно да прерасне и в силна при-

вързаност и любов. Това е изненадата за 

вас през този месец. Намирате човека, 

който много ви подхожда и споделя ваши-

те интереси. Възможно е дори да има съ-

щата професия като вашата. Най-вероят-

ното време за това събитие е периодът 

от 9-и до 15-и. 

Впрочем самата дата 15 е също много ва-

жна за вас. Точно тогава е новолуние в Ко-

зирог и има и слънчево затъмнение. Мо-

ментът е подходящ да започнете ново 

приятелство, да установите нов вид об-

щуване с близкото си обкръжение, което 

ще бъде много по-емоционално, стойност-

но и удовлетворително. Ако на 15-и започ-

нете курс или специализации, ще извлече-

те голяма полза от тях. Внесете тогава 

своите предложения при шефа и ще полу-

чите одобрение и финансиране.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ  

 1, 9, 10, 15, 18, 19, 20 и 29 януари са сил-

ните ви дни през месеца.

 След 18-и до края на месеца ще имате 

емоционални проблеми. Не си позволявай-

те лукса да избухвате, дори да имате ос-

нование, на 30-и и 31-ви.
 15-и е важен ден за всички Скорпиони. 

Възможно е да установите едно много 

трайно приятелство.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

15-о ИЗДАНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ КОЛЕДЕН БАЗАР

На специално организирана пресконференция на 6 декември бе представена 
ежегодната хуманна акция на Международния женски клуб в София – Колед-
ният благотворителен базар. Той се организира за 15-а поредна година. Тази 
година се проведе в Интер експо- и конгресен център. На откриването на 
базара специален гост бе председателят на Народното събрание на Репу-
блика България г-жа Цецка Цачева.
Инициативата бе подкрепена от 49 страни с общо 60 щанда и има за цел 
събиране на средства, които да подпомогнат жени със здравословни проблеми, 
възрастни хора, домове за умствено и физически изостанали деца, както и нуждаещи 
се представители от малцинствата. Сред страните участнички са Япония, Индия, 
Гърция, Полша, Мароко, Франция, Германия, Турция, САЩ, ЮАР и др. Има специал-
ни сборни щандове на Латинска Америка и балтийските държави. 
„Радвам се, че толкова много и различни страни изявиха желание да участват, и им 
благодаря за интересните инициативи. Тяхното съдействие и изключителното им 

благородство превърнаха Коледния базар в един 
традиционен международен празник” – споде-
ли Джулиана Бъкби, първи вицепрезидент и ко-
ординатор на базара. 
И тази година представители от различ-
ни посолства в страната предложиха на 
специално декорирани щандове типични 
за страните им ястия и предмети на из-
куството. Имаше и тематично подреде-
ни кътове – с играчки, книги, дрехи, с из-
работени от членовете на Международния женски клуб сувенири и др. 
Годишният благотворителен коледен базар е основният източник на сред-
ства за благотворителна дейност на Международния женски клуб – София. 
През 2008–2009 г. Международният женски клуб – София, предостави финан-
сова помощ на 105 студенти сираци в университети и висши училища в 
цяла България.
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ПЕЧЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ Имате 
твърдо намерение да се преборите 

окончателно с периодите на липса на 
пари. Ще усетите чувствително подобре-
ние на материалното си положение през 
този месец. Още на 2–3 януари най-неочак-
вано получавате шанс да заработите до-
пълнителни пари. Получавате изгодни 
предложения за нова и по-доходна работа. 
Ще се почувствате обаче леко изнервени 
и затормозени на 4-ти и 5-и, защото все 
още не сте свикнали на ритъма на нови-
те си ангажименти. Не избързвайте с из-
водите, най-лесно е да се откажете. Не 
го правете! На 6-и и/или на 7-и отново се 
появява възможност някой да ви покани 
за работа по съвместен проект (най-ве-
роятно като консултант). Не пренебрег-
вайте това предложение, защото после 
то може да прерасне в постоянно и ус-
пешно бизнес партньорство с човека, кой-
то ви го е направил. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД След 20-и ви 
се отваря пътят за интересни пъту-

вания (както у нас, така и в чужбина). 
Дори и деловите срещи ще ви се струват 
интересни. Ще получите изгодни предло-
жения – най-вече за записване на курсове 

или за допълнителна квалификация. Ваша-
та сила винаги е била усвояването на нови 
знания и умения, които винаги ви вършат 
работа в някакъв следващ момент. Сега е 
много добре да проявите инициатива за 
допълнително обучение. Работете в посо-
ка затвърждаване на старите знания и 
умения. Самочувствието ви ще се повиши 
по естествен начин. А сега определено 
имате нужда от по-високо самочувствие. 
Не пропускайте факта, че на 18-и вашата 
лична управляваща планета Юпитер пре-
минава в нехармоничния ви знак Риби и ще 
стои там в продължение на малко повече 
от година (с известно прекъсване от 8 
юни до 9 септември, когато ще се пре-
мести за кратко в Овен и ще ви дари със 
силен енергиен тласък и развитие). Но до-

тогава ще трябва да проявявате повече 
старание, за да се получат нещата. Първо 
старание в обмислянето, след което и 
старание и последователност в развитие-
то и довеждането им до края. Предупре-
дени сте, че далеч не всичко ще ви се по-
лучава от първия път, затова се въоръже-
те с търпение.

УСПЕШНО СЕ СПРАВЯТЕ С КОН-

КУРЕНЦИЯТА на 21-ви и 22-ри. В слу-
чай че ви предстоят изпит или събесед-
ване, да знаете, че ще успеете да впечат-
лите изпитващите ви. Бъдете спокойни, 
уверени и имайте самочувствие за всичко, 
което предприемате да свършите през 
тези два дни. Излишна скромност сега не 
ви трябва! На 23-ти, 24-ти и 25-и (до обяд) 
можете да се похвалите с увеличени дохо-
ди и много по-добри позиции в сравнение 
с началото на месеца. Опитайте се да ги 
задържите през следващите нервни дни. 
Защото още следобед на 25-и попадате в 
неподходяща за вас обстановка. 

НЕ СИ НАСРОЧВАЙТЕ СРЕЩИ, 
нито пък предприемайте някакво пъ-

туване на 26-и и 27-и – ще си навлечете 
повече неприятности, отколкото ако се 
„скриете“ и свършите методично куп по-
лезна работа. Ще бъдете разпънати на 
кръст между отговорности, капризи и не-
чии чужди амбиции. 

ДОБЪР ФИНАЛ Много успешно за-
вършвате месеца. На 30-и (пълнолу-

ние), както и на 31-ви поне едно ваше же-
лание се сбъдва, и то с лекота. Много 
сте инициативни и използвате чудесно 
благоразположението на околните. Потър-
сете помощ от хора, които разполагат с 
власт и пари, представете им идеите си 
– в тандем с тях ще успеете да постиг-
нете и най-смелите си мечти. 

Помислете за себе си!
Вас ви управлява планетата Юпитер, ко-

ято обича разширението, „отварянето“, 

щедростта на всички нива, но обикновено 

се получава така, че накрая вие сте тези, 

които сте дали внимание, любов и грижи, а 

насреща не сте получили нищо. Постарай-

те се до прехода на Слънцето във Водолей 

на 20-и да се погрижите сами за себе си. 

Иначе сте застрашени от сериозни енер-

гийни загуби, които сега усещате само 

като умора и досада. От 1-ви до 20-и се 

ориентирате успешно в посока подобрява-

не на отношението към самите себе си, 

укрепване на самочувствието и самооцен-

ката ви. Най-подходящото време да фоку-

сирате вниманието си върху тези теми, 

да ги обмислите насаме (или да се консул-

тирате с приятел по тях), както и да си 

потърсите нова работа и сфера за изява, 

е новолунието на 15 януари, когато има 

и слънчево затъмнение. Вземането на ре-

шение по новолуние ви гарантира, че всич-

ко свързано с него ще се развива положи-

телно в бъдеще.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

 От 1-ви до 20-и очаквайте да се появят 

възможности за преместване на нова ра-

бота. Време е да помислите малко пове-

че за себе си. 

 На 4-ти и 5-и не избързвайте с прецен-

ките си и не се отчайвайте!

 На 21-ви, 22-ри, 30-и и 31-ви сте в от-

лична форма. Поне едно ваше желание се 

сбъдва.

 След 20-и ви се отваря възможност за 

много и интересни пътувания.

„Джевдет бей и неговите синове“
Една семейна сага, обхванала живота на три поколе-
ния. Историята на един амбициозен търговец, осно-
вал своя династия в зората на двайсети век. Исто-
рията на Джевдет бей, неговите синове и внуци се 
развива на фона на историята на Турция – от време-
то на последния султан, през младотурската рево-
люция, политически сътресения и преврати. Скърби 
и радости, любов и смърт, годежи, сватби и раздели 
изпъстрят картината, създадена от майсторското 
перо на Орхан Памук. Между търговията, мечтите и 
надеждите Джевдет бей и неговите потомци извър-
вяват пътя на нова Турция, търсят смисъла на свое-
то съществувание, лутат се между традиционното 

и европейското светоусещане, между политиката и 
изкуството  в търсене на своята идентичност. 

ОТКЪС ОТ КНИГАТА:

„Нито един от нас не подхожда на земите, в които жи-
веем! Дяволът се е промъкнал веднъж в душите ви, 
светлината на разума е огряла духа ви, вече сте чуж-
денци, каквото и да правите, чужденци сте. Има голя-
ма разлика между вашия дух и света, в който живеете, 
знам това и много добре го виждам. Или ще промените 
света си, или ще останете извън него.“

Търсете на книжния пазар новата книга 
на Орхан Памук от издателство „Еднорог“

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“
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ЕУФОРИЯ И ЧАР За вас еуфоричните 
настроения въобще не са присъщи. Но 

сега се чувствате точно така и като ни-
кога ви върви и в работата, и в любовта. 
А в средата на месеца получавате шанс да 
„хванете“ и Златната рибка. Ако не три 
желания, то тя със сигурност ще ви из-
пълни поне едно. Давайте смело напред с 
този положителен заряд, защото заработе-
ното, наученото и постигнатото през яну-
ари, особено през периода от 1-ви до 20-и, 
ще ви „храни“ и ще ви топли душата поне 
още половин година напред. С наличието на 
три планети във вашия знак Козирог – 
Слънце, Венера и Меркурий – ставате ли-
дер не само в зодиака, но и в реалния жи-
вот. Сега осъзнавате с пълна сила своята 
значимост и неповторимост. И постоянно 
сте в центъра на събитията. Спокойно 
можете да тръгнете по пътя, за който 
отдавна сте мечтали. Преодолявате пре-
пятствията със завидна лекота. 

МЕРКУРИЙ В КОЗИРОГ ви прави 
още по-прецизни, компетентни, анга-

жирани и ученолюбиви. Дори и малко да 
знаете и да не сте чак толкова подгот-
вени за изпит или конкурс, изобщо не му 
мислете, а директно се явявайте, защото 
е сигурно, че ще го спечелите. От 1-ви до 
15-и Меркурий е в ретроградна фаза и ви 
прави още по-взискателни към себе си и 
към хората от обкръжението ви. Твърдо 
сте решени да приключите със старите 
проекти и задължения, защото усещате, 
че те са онова, което спъва развитието 
ви. Ако ви се наложи да подписвате дого-
вор, да се премествате на ново място за 
работа, за живеене или ви предстои изпо-
вядване на важна сделка и оформяне на 
много документи, е добре да се опитате 
да го направите след 15-и, когато Мерку-
рий тръгне в директна посока. Ако това 
ви е невъзможно, тогава много пъти про-
верявайте какво подписвате, винаги оти-
вайте по-рано на срещите и пазете лич-
ните си вещи. Вярно, че през този месец 
късметът е с вас, но малко повече бди-

телност няма да ви навреди. 
НАПРЕГНАТИТЕ ДНИ, когато е до-
бре да балансирате внимателно как-

то в личните, така и в служебните от-
ношения, са 1-ви, 6-и, 7-и и 8-и (до обяд), как-
то и 21-ви, 22-ри, 28-и и 29-и. 

РЕШАВАЩИ СЪБИТИЯ На 13-и ва-
шата лична управляваща планета Са-

турн също става ретроградна. Ще почув-
ствате нейната строгост и дисциплини-
раност още от 11-и – и в личния, и в про-
фесионалния си живот очаквайте съдбов-
ни събития. Не е задължително те да са 
неприятни за вас. Дори вие в известен 
смисъл сами ще ги провокирате съвсем 
съзнателно. Периодът от 11-и до 15-и вклю-
чително ще е период на големи промени с 
благоприятен ефект не само върху вас, но 
и върху хората, с които сте обвързани в 
лични и/или в служебни отношения. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ МОМЕНТ ПРЕЗ 

МЕСЕЦА, който в никакъв случай не 
трябва да пропускате, е новолуние във ва-
шия собствен знак Козирог на 15 януари. 
Силата на това новолуние ще е двойна, 
защото паралелно с него има и слънчево 
затъмнение. За вас е важно сега да се кон-
центрирате върху това, което искате, и 
макар и символично, да положите начало 
на нещо ново. Твърде е вероятно да пре-
живеете събития, пряко свързани с лично-
стното ви развитие – стартиране на 
ново обучение например, нова работа или 
пък предприемане на промени в имиджа.

НА ФИНАЛА След всички тези бу-
рни събития ще почувствате умора и 

спад в ентусиазма през последната седми-
ца на януари. Погрижете се да укрепите 
имунната си система с витаминозна храна 
и много движение. Не падайте в плен на 
негативизма, който също е следствие на 
натрупалата се умора. 

Любовен месец 
Прави го такъв присъствието на Венера в 

Козирог. Получавате завиден шанс да заз-

дравите семейните си отношения и да за-

дълбочите приятелските и любовните си 

връзки. Вероятно най-много зимни сват-

би ще се вдигнат от представителите на 

Козирог през януари! За представителите 

на тази зодия не са изключени също годе-

жи, любовни признания и сдобрявания. Ха-

ризматични и изключително чаровни сте, 

което ви помага с двойно по-малко усилия 

от друг път да постигате чудеса в общу-

ването и убеждаването на другите във 

вашата правота и компетентност. Точно 

за това е добре да използвате този месец 

за срещи, събеседвания, явяване на конкур-

си, търсене на нова работа и въобще на 

нови поприща за изява.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ     
 15 януари e важна дата! Не я пропус-

кайте, защото тогава ви се дава шанс да 

вземете правилно съдбоносни решения за 

бъдещето ви.

 1-ви, 6-и, 7-и, 8-и (до обяд), 21-ви, 22-
ри, 28-и и 29-и са напрегнати дни за всич-

ки Козирози.

 През последната седмица на януари 

сте уязвими в здравословно отношение. 

Вземете мерки да укрепите имунната си 

система.

 От 1-ви до 15-и Меркурий е ретрогра-

ден и ви прави нервни и взискателни към 

себе си и към околните. 

 Периодът от 11-и до 15-и е период на 

големи промени.

„НОВО КИНО“ JAMESON

JAMESON И „СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ“ 
ЗА ОСМИ ПЪТ ЗАЕДНО 
за да отличат най-добрия български късометражен 
филм

През 2010 г. в рамките на 14-ия международен „София 
филм фест“ за пореден път ще бъде връчена наградата 
JAMESON за най-добър български късометражен филм. 
Новите членове на журито: Андрей Паунов – режисьор, 
който заедно с Борис Десподов е носител на наградата 
JAMESON за 2009 г.; Захари Бахаров, актьор; Росица Въл-
канова, продуцент; Антония Ковачева, кинокритик, и 
председателят проф. Александър Янакиев. Тазгодишна-
та селекционна комисия избра 12-те филма за участие в 
традиционния конкурс за наградата JAMESON.
Селектираните филми ще бъдат гледани от между-

народното жури на официални прожекции в рамките 
на „София филм фест“. Така ще бъде избран най-добри-
ят български късометражен филм, чийто автор ще по-
лучи 6000 евро и дизайнерска статуетка, осигурени 
от Jameson Irish Whiskey. Jameson Short Film Award е първи-
ят в България професионален конкурс за късометраж-
ни филми.
Кандидатстването в конкурса за наградата JAMESON 
ще бъде осъществявано с подаване на документи и фил-
мови копия в офиса на „София филм фест“. Формуляр за 
участие авторите могат да изтеглят от сайтовете 
www.sofiaiff.com или www.jameson-short.com.
Крайният срок за подаване на документи изтича на 
18.01.2010 г. Могат да кандидатстват всички късометражни 
филми с над 50 на сто българско финансиране и заснети след 
1 януари 2009 г.

Андрей Паунов и Борис Десподов (вдясно) 
с наградата JAMESON за 2009 г.
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ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ И РАВНОСМЕТ-

КА На финалната права сте от пе-
риода на късмет и просперитет, а знаете, 
че на финала обикновено се спринтира. 
Така че ще „спринтирате“ чак до 18-и, ко-
гато е преходът на Юпитер, най-големия 
ви благодетел през последната година, 
който ви подкрепяше в трудните момен-
ти и ви дари с доста благоприятни шан-
сове за реализация. 

В ОТЛИЧНО НАСТРОЕНИЕ СТЕ на 
1-ви. Денят е пълен със силни срещи 

със знакови хора, които ще изиграят го-
ляма роля в живота ви в бъдеще. На 2-ри 
и на 3-ти радостта ви е помрачена от 
оттеглянето на нечия протекция – някой 
не изпълнява обещанията си към вас и вие 
се обезсърчавате. 

ГОЛЕМИЯТ „СПРИНТ“ е всъщност 
от 4-ти до 17-и. Тогава ще се наложи 

да се справите с всичко онова, което не 
ви е давало покой през последните два ме-
сеца. Най-вероятно това ще е несвършена 
работа, догонила ви още от миналата го-
дина. Периодът е подходящ за провеждане 
на срещи и разговори – особено дните 6-и, 
7-и и 8-и. Ако се занимавате със социална 

дейност, медицина или психология, се надя-
вайте на голяма подкрепа. Ще имат успех 
и онези, които се занимават с наука, как-
то и онези, които търсят документи, до-
казателства и материали в подкрепа на 
нещо.  

ВРЕМЕ Е ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАУЧЕ-

НОТО! След 18-и, след толкова хубава 
и силна година, която ще се повтори от-
ново едва след 12 години, трябва така да 
организирате живота си, че да приложите 
знанията и уменията, които придобихте 
благодарение на добронамерената планета 
Юпитер. Юпитер разшири кръгозора ви и 
направи така, че да повярвате в своите 
сили. В астрологията наричат Юпитер 
„голямото щастие“, а „по-малкото щас-
тие“ е планетата Венера. 

ЛЮБОВЕН ПЕРИОД В един и същ 
ден – на 18-и – Юпитер, който излиза 

от знака на Водолея, предава щафетата 
на Венера, която пък навлиза в знака на 
Водолея и много бързо ще усетите благо-
приятните промени в личния си живот. 
Венера успява да „притегли“ към вас точ-
ните хора, с верните предложения и 
идеи. 

ЩЕ ПОЧУВСТВАТЕ СИЛЕН ИМ-

ПУЛС ДА ПРОМЕНИТЕ НЕЩО В 

СЕБЕ СИ след 18-и до края на месеца. Ще 
промените имиджа, излъчването, поведени-
ето, облеклото и дори аксесоарите си. 
Близките ви ще бъдат приятно изненада-
ни, когато ви видят със суперкъса ярко-
червена коса например. Или пък облечени 
суперпровокативно. Но точно в шантави-
те ви идеи е вашият чар. Запомнете, че 
колкото сте по-освободени и разкрепосте-
ни, толкова по-силно и мощно изразявате 
своя интелект и способности. 

И СЛЪНЦЕТО НАВЛИЗА ВЪВ ВО-

ДОЛЕЙ на 20-и. Слънцето е най-сил-
ната и жизнерадостна планета, извор на 
живота, символа на творческото начало. 
То ще ви зареди с достатъчно витал-
ност и мотивация да продължите в же-
ланата от вас посока. Следва вашето 
време, вашият месец. До края на февруа-
ри ще успеете да задвижите вече новите 
си приоритети. Мотивирани сте да успе-
ете и ще имате подкрепата на околните. 
Но преди това трябва да преживеете 
още един труден период – от 20 до 31 яну-
ари. Най-напрегнатите дни през този пе-
риод ще са 23-ти, 24-ти, 25-и (до обяд), 
30-и и 31-ви. През последните два дни от 
месеца трябва много да внимавате да не 
направите грешка в личните си отноше-
ния. Не рискувайте с нищо.

„Лечебен“ период
Целият период от 1-ви до 20-и сякаш е за-

реден с лечебна енергия  (и в буквалния, 

и в преносния смисъл) за Водолеите. До-

бре е да започнете лечение и да насро-

чите точно сега евентуалните планови 

операции. Преодолейте страха от болни-

ци и посетете лекарските кабинети, ко-

ито се налага да посетите. Не че непре-

менно трябва да сте болни, просто оти-

дете, за да се уверите, че не сте. Време-

то е подходящо за посещение на психоа-

налитик или за занимания с йога. На 13-и, 

14-и и особено на 15-и ви съветвам да се 

отдадете на медитация. Тогава има веро-

ятност да се разделите завинаги с някои 

свои илюзии и да приключите някои небла-

гоприятни за вас връзки с хора. Моят съ-

вет е да преустановите безперспектив-

ните приятелства!

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 От 1-ви до 18-и се пригответе за дина-

мично ежедневие. Приключвате със стари 

теми в живота си.

 След 18-и любовта е много благосклон-

на към вас.

 От 20-и до 31-ви ви очаква труден пе-

риод. Най-напрегнати ще се чувствате на 
23-ти, 24-ти, 25-и (до обяд), 30-и и 31-ви.

 На 30-и и 31-ви не рискувайте с нищо. 

Възможно е да направите грешки при об-

щуването с околните.

„МОЯТА КУХНЯ 3“
202 РЕЦЕПТИ ЗА ЦЕНИТЕЛИ

Раймонд Вагенщайн е съсобственик и управител на издателство 
„Колибри“ от основаването му през 1990 г. Готварството му е 
хоби. Кулинарните му бестселъри „Моята кухня“ (1996 г.) и „Моя-
та кухня 2“ (1998 г.) имаха огромен успех, отдавна са изчерпани на 
пазара и сe превърнаха в библиографска рядкост. Публикувал е кни-
га за българската национална кухня във Франция. Същата книга е 
наградена с отличието за „Най-добра книга за регионална кухня“ 
на авторитетната международна фондация „Гурман“ със седали-
ще в Мадрид. 
„Моята кухня 3“ съдържа изцяло двете предишни книги, но много 
рецепти са подобрени, прибавени са и нови.

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“
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В ЗОНАТА НА СБЪДНАТИТЕ ЖЕЛА-

НИЯ СТЕ Всъщност вие ще получите 
вашия истински новогодишен подарък от 
съдбата тази година малко по-късно – на 
18-и. По интуиция привличате такива хора 
и ситуации, които ще ви подготвят за го-
лямата промяна. Но преди да тръгнете в 
новата посока, трябва да направите об-
стоен анализ и да решите какво точно ис-
кате. Онези от вас, които се занимават 
с политика и социална дейност, ще полу-
чат голям шанс да се изкачат нагоре. 

В РАБОТЕН РИТЪМ 1-ви е интересен 
ден за вас. Обаждат ви се, за да ви 

поздравят за нещо, а после изведнъж полу-
чавате интересно предложение, което ще 
ви направи много щастливи до края на ме-
сеца. Ако му обърнете внимание, разбира 
се! На 4-ти и 5-и временно губите посока, 
засипват ви с чужди тревоги и съмнения 
и това дълго време ви пречи да си върне-
те равновесието. 

ПРЕДСТОИ ВИ ЕДИН ЧУДЕСЕН 

УИКЕНД на 9-и и 10-и – докато си 
почивате, успявате да отхвърлите и мно-
го делова работа. Просто ей така! Въз-
становявате важни за вас стари приятел-
ски връзки. 

НЕ ПЪТУВАЙТЕ и общувайте по-
внимателно с чужденци на 11-и и 12-и 

– вероятни са забавяния, обърквания и не-
ясноти. 

СИЛНИ ДНИ за вас са 12-и, 14-и и 15-
и. Успявате да убедите околните в 

своята кауза. Правите много решаващ 
приятелски жест и вадите от неприятна 
ситуация колегите си, които по-късно ще 
ви се отблагодарят за това подобаващо. 

ПРЕХОДЪТ НА ВЕНЕРА ОТ СТРО-

ГИЯ КОЗИРОГ ВЪВ ВОДОЛЕЙ на 
18-и ви гарантира попадане във водовър-
тежа на чувствата. Силно сте изкушени 
от едно ново, много нестандартно прия-
телство. Очертават се обаче двойствени 
връзки – и то още на 19-и и 20-и. Предиз-
викателството е твърде голямо, защото 
емоцията ви ще е много силна и с голям 
потенциал да се развива в бъдещето, но 
към настоящия момент няма да можете 
открито да започнете новата връзка. 
Още повече че най-вероятно новото ви 
любовно увлечение ще възникне или на ра-
ботното място, или в тясна близост с 
него и няма да можете да запазите в тай-
на това събитие. Ако си спомняте, и пре-
ди Нова година бяхте в подобна ситуация. 
Сега отново сте в плен на любовното 
чувство – особено онези Риби, които не 
успяха да се влюбят през декември. 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ВЛИЗАЙ-

ТЕ В СЛОВЕСЕН ДВУБОЙ с никого 
на 26-и и 27-и. Това са много провокативни 
и разболяващи (и в прекия, и в преносния 
смисъл) дни за вас. Могат да тръгнат 
слухове и сплетни по най-невинен повод. 

ПРЕОДОЛЯВАТЕ КРИЗАТА на 28-и. 
29-и също е много благоприятен ден. 

Обърнете време на семейството през 
тези два дни (28-и и 29-и), останете мал-
ко с близките си на спокойствие. Това ще 

ви зареди с радост и оптимизъм. 
ПРИЕМЕТЕ ВСЯКА ЕДНА ПОКАНА 

ЗА УИКЕНДА на 30-и и 31-ви. Това са 
дните на решаващите ви срещи за месеца. 
В неформална среда, в напълно непринуден 
разговор, получавате много изгодно предло-
жение за работа и бъдещо съдружие. Ще 
бъде разумно да го приемете, сега е важно 
да се отпуснете по вълната на успеха и 
да се движите без страх напред. П
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Юпитер преминава 
в Риби! Ура!
Сигурно вече знаете, но най-голямото ас-

трологично събитие за този месец се 

случва във вашия знак! На 18-и най-къс-

метлийската планета преминава в Риби – 

за вас това е изключително събитие. То 

се случва на всеки 12 години. Ако се върне-

те с 12 години назад в минало и си спом-

ните какви събития са ви се случили тога-

ва, ще стигнете до извода, че те са били 

късметлийски и щастливи. Развитие, про-

текции и разширение – с това ощастливя-

ва Юпитер всеки един знак от зодиака, ко-

гато минава през него. Но сега във вашия 

знак тази планета ще действа двойно по-

силно, защото Юпитер е вашата втора 

управляваща планета (първата е Нептун). 

Точно по тази причина очаквайте не голям, 

а направо огромен скок напред. Някои Риби 

толкова много ще се вдъхновят, че ще ре-

шат не само в преносния, но и в буквал-

ния смисъл да прескочат границите, като 

заминат на обучение или работа в чужби-

на. Това ще е едно мъдро решение, защото 

по този начин най-силно и качествено ще 

оползотворите потенциала на планета-

та. През настоящата година ще ви върви 

в образованието, в явяването на изпити 

и конкурси. Потръгват ви съдебни дела, 

предлагат ви нова работа и изгодни съ-

дружия. И не на последно място – Юпитер 

ви предлага и нов брачен партньор (или 

пък нова любов). 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 На 18-и настъпва голямото събитие 

за Рибите – пригответе се до отворите 

вратата на късмета! 

 На 19-и и 20-и внимавайте с двойстве-

ните любовни връзки (особено на 20-и!). 

 На 30-и получавате чудесно предложе-

ние за нова работа в неформална обста-

новка. Приемете го!

 12-и, 14-и и 15-и са силните ви дни през 

месеца. Успявате да спечелите съмишле-

ници.

НОВА НАГРАДА В КОЛЕКЦИЯТА

INDESIT COMPANY ПОЛУЧИ НАГРАДАТА 
ECOHITECH 2009 
В КАТЕГОРИЯТА „EКООРИЕНТИРАНА КОМПАНИЯ“  

Indesit Company спечели престижната награда Ecohitech за 
2009 г. и по този начин затвърди статута си на екоори-
ентирана компания. Наградата беше присъдена от спе-
циално жури Ecoqual’It Consortium заради цялата гама уреди 
на Hotpoint-Ariston и техните високи енергийно ефективни 
стандарти, които подпомагат редуцирането на вредните 
емисии. Церемонията по официалното връчване на награ-
дата се състоя в началото на декември в хотел Four Points 
Sheraton в Рим. 
Indesit Company получи признание и серията от комуника-
ционни инициативи, които повишават осведомеността 
на клиентите, като например европейското проучване на 

компанията за връзките между клиентите, околната сре-
да и технологиите.   
Отличената линия уреди на Hotpoint-Ariston е специално раз-
работена да гарантира минимална консумация на ресурси 
(електроенергия, перилни препарати и вода), а самите уре-
ди са разпознаваеми по етикета Ecotech. Линията включ-
ва съдомиялна машина Flexipower, хладилник Quadrio и фурна 
Openspace. Идеята за разработването на линията се ражда 
в резултат на качествено проучване, проведено от Indesit 
Company в Европа относно нагласите на потребителите 
към домакинските уреди, които подпомагат опазването на 
околната среда. Проучването показа, че клиентите са до-
бре запознати с влиянието, което имат електродомакин-
ските уреди върху природата, и са убедени във важност-
та на отговорно поведение спрямо околната среда дори на 
етап покупка на уредите.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

16–30 януари

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Апетитът ви е неудържим. За да не напълнявате, хранете 
се разделно! Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава ор-
ганизмът ще разгражда калориите в тях много по-бързо. И не преяждайте с тях, ако искате да 
запазите линията си.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсти меса) и плодовете ще се 
усвояват оптимално на 21, 22 и 30 януари!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и соле-
ните храни ще се преработват най-добре на 23 и 24 януари!  Мазни храни, както и различни видове 
ядки е най-целесъобразно да консумирате на 16, 17, 25, 26 и 27 януари.  Въглехидратите (всички тес-
тени и сладки храни) се усвояват най-добре на 18, 19, 20, 28 и 29 януари.

30 януари, 8.17 ч., 

Луната е в ЛЪВ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес избягвайте както физическите, така и емоционалните натоварвания. Не вдигайте тежки 
предмети, не се преуморявайте! Най-уязвими на този ден са сърцето, сърдечносъдовата система и 
гърбът.  Разпределете храната си на малки порции през деня, ограничете количествата от нея. 
Отличният вариант е, ако ядете съвсем малко или гладувате.  За да можете лесно да заспите и 
да не се чувствате толкова превъзбудени по пълнолуние, си направете чай от дилянка или от ня-
коя друга успокояваща нервите билка (маточина или жълт кантарион например). На пълнолуние 

трябва да спазвате пост и въздържание. Не яжте месо, не пийте алкохол. Преяждането е проти-

вопоказно. Препоръчват се храни в свежо състояние – плодове и зеленчуци. Ако искате да отслаб-

нете видимо, минете само на плодови сокове и чай с мед.  Пълнолунието ще ви направи неспокой-
ни  и може да прекалите с храната по емоционални причини. За да притъпите чувството си за 
тревожност, не яжте солена храна. Освен че ви прави по-агресивни, тя провокира и задържането 
на излишни течности в организма.

1–15, както и 

31 януари 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 2, 3, 11, 12 и 31 януари са препоръчителни дати за 
занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 4, 5, 13, 14 и 15 януари са датите за скулптиране и 
оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 1, 8, 9 

и 10 януари се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен са-
момасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задър-
жаната между мастните клетки вода, което ще доведе до изглаждане на целулита. 6 и 7 януари са 
дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

15 януари, 9.11 ч., 

Луната е 

в КОЗИРОГ 

(на този ден има 
и слънчево затъм-
нение в 25-ия гра-
дус на Козирога) 
НОВОЛУНИЕ

 Това е един от най-подходящите дни за пълно гладуване и разтоварване. Първо, защото е новолу-
ние, което ви помага най-бързо да се освободите от токсините. И второ, защото, когато Луна-
та се намира в Козирог, стомахът ви не е уязвим и няма да „стърже“ неприятно и да ви боли, 
докато гладувате. За да изчистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пъ-
лен глад. Пийте повече течности, за да подпомогнете процеса на изчистване на организма. Ако 
изберете по-лек вариант на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечеря-
та. В случай че решите все пак да хапнете нещо, макар и малко, тогава изберете храни, съдържа-

щи повече калций. На този ден са уязвими костите и сухожилията.  За вашата лунна магия: на-
мислете си желание, с което да сложите начало на нещо ново в живота си. Когато луната е в 
Козирог, както сега, е добре да промените живота си към по-дисциплиниран, организиран и от-
говорен. Помислете какво да направите, за да се развиете в кариерата. Замислени на този ден 
проекти и амбициозни планове ще се развиват изключително успешно в бъдеще и ще допринесат 
за вашата сигурност и стабилност.

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 ЯНУАРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 1, 18, 19, 20, 28, 29
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-

бързо.

21–26 – Ако искате косата ви да расте бързо.

2–15 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

23, 24 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. Ефек-

тът ще е поразителен.

3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 
25, 27

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 1, 18, 19, 20, 28, 29 –

4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
23, 24

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

2, 3, 30, 31 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 1, 18, 19, 20, 28, 29 –

4–8 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 
24, 30, 31

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 1, 18, 19, 20, 28, 29
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много бо-

лезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 16–30 Датите са неподходящи за епилация.

2–15 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

2–15 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат по-

бавно.

2, 3, 9, 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

)

1–15, както и 31 – –

Парна баня
– 16-30 Има опасност да ви останат белези.

2–15 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 2, 3, 11, 12, 21, 22, 
30, 31

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

4, 5, 13, 14, 15, 23, 24 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1-15, както и 31 –
Най-ефективни ще са процедурите на  2, 3, 11, 12 и 31 януари, 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

1–15, както и 31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 16–30 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 
17, 23, 24, 25, 30, 31

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

е-
лу

ли
т

ни

– 16-30 –

1–15, както и 31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–15, както и 31 –

6–30 – –

С
А

У
Н

А

1–15 – Ефектът ще е максимален на 2, 3, 11, 12 и 31 януари.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

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: 1–15 януари

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 8, 

9, 10, 18, 19, 20, 28 и 29 януари. Това са т. нар. дни на водата. Всички замър-

сявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 6, 7, 16, 17, 25 и 26 януари. Тогава 

по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през ЯНУАРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 6, 7, 18, 19, 20, 23 и 24 януари.

Недвижими имоти, мебели: 13, 14, 15, 23, 24, 28 и 29 януари.

Автомобил, мотор или колело: 8, 9, 10, 21, 22, 25, 26 и 27 януари.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 21 и 22 януари.

Канцеларски материали и книги: 4, 5, 25, 26 и 27 януари.

Спортни стоки: 2, 3, 8, 9, 10, 21, 22, 30 и 31 януари.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 16 и 

17 януари.

Обувки и дрехи: 13, 14, 15, 23 и 24 януари.

Бижута, злато, луксозни вещи: 2, 3, 30 и 31 януари.

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 

ЯНУАРИ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 30 ЯНУАРИ (пълнолуние), както и на 15 ЯНУАРИ (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

21, 22
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
6, 7, 8

23, 24, 25 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 9, 10

26, 27 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 11, 12

1, 28, 29 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 13, 14, 15

2, 3, 30, 31 Сърце, слезка (далак) 16, 17

4, 5
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
18, 19, 20

6, 7, 8
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
21, 22,

9, 10 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 23, 24, 25

11, 12 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 26, 27

13, 14, 15 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 1, 28, 29

16, 17
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
2, 3, 30, 31

18, 19, 20 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 4, 5

* 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: 8, 9, 10, 18, 19, 20, 28 и 29 януари.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 6, 7, 16, 17, 25 и 26 януари. На тези 

дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни въшки 

или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 8, 9 и 10 януари.
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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 1–12 януари, 

както и на 31 януари!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 13 до 15, както и от 16 до 30 

януари. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 

30 ЯНУАРИ (пълнолуние), както и на 15 ЯНУАРИ (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 януари 2 януари 3 януари

17-иЛД (от 17.59 ч.), 

както и 31.01 (от 

19.31 ч.) Подходящи са 

за удоволствия, общу-

ване и физически нато-

варвания. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 

19.21 ч.) Изгонете 

лошите мисли. Про-

чистете стомашно-

чревния тракт – ден 

за гладуване.

19-и ЛД (от 20.44 ч.) 

Запалете повече 

свещи у дома, напра-

вете анализ на по-

стъпките си. Ще ус-

пеете да се отърве-

те от чуждото вли-

яние.

4 януари 5 януари 6 януари 7 януари 8 януари 9 януари 10 януари

20-и ЛД (от 

21.58 ч.) Получават 

се духовни знания и 

прозрения. Не проя-

вявайте гордост!

21-ви ЛД (от 

21.12 ч.) Много ак-

тивен, творчески 

ден. Отличен е за 

започване на нова 

работа, спортуване 

и пътешествия.

Датата 6 януари е 

пропусната по ас-

трономически при-

чини, не е грешка.

22-ри ЛД (от 0.24 ч.) 

Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

23-ти ЛД (от 1.53 ч.) 

Този ден е символ на 

саможертвата – прос-

тете на другите, раз-

кайте се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

24-ти ЛД  (от 

15.05 ч.) Активен, 

творчески ден. Из-

ползвайте го за ук-

репване на духа и 

тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 3.52 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се 

появят телепатия и 

ясновидство. Днес 

не бързайте!

11 януари 12 януари 13 януари 14 януари 15 януари 16 януари 17 януари

26-и ЛД (от 4.55 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 5.52 ч.) 

Ден за прекратя-

ване на контакти 

с лоши хора. Почи-

вайте и медитирай-

те. Ще имате про-

зрения.

28-и ЛД (от 6.42 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД (от 7.24 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват 

се пост и въздържа-

ние. Не планирайте и 

не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

1-ви (ЛД) (от 9.11 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осенят 

творчески идеи. Не за-

почвайте нищо ново. 

Посветете този ден 

на всичко, което възви-

сява духа.

2-ри ЛД (от 8.28 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Дните са подходящи 

за нови начинания.

3-ти ЛД (от 8.53 ч.) 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

18 януари 19 януари 20 януари 21 януари 22 януари 23 януари 24 януари

4-ти ЛД (от 9.15 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Уса-

мотете се. Разходе-

те се сред природа-

та. Занимавайте с 

дома и семейство-

то си. Колективна-

та работа няма да 

ви спори.

5-и ЛД (от 9.36 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания 

и за планиране на 

генерални промени. 

Работете концен-

трирано. Не преяж-

дайте. Целеполага-

нето ще е успешно.

6-и ЛД (от 9.56 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични проце-

дури. Ден за гадае-

не и пророчества.

7-и ЛД (от 1.17 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

8-и ЛД (от 10.40 ч.) 

Сега се активират фи-

ните и неуловими енер-

гии в организма. Добре 

е да се гладува, за да 

се прочисти тялото.

9-и ЛД (от 11.07 ч.) 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуж-

дения и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 11.39 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се 

с гореща вода. Меди-

тирайте.

25 януари 26 януари 27 януари 28 януари 29 януари 30 януари 31 януари

11-и ЛД (от 12.19 ч.) 

Много мощен ден. 

Активира се вселен-

ската жизнена енер-

гия кундалини. Добре 

е да прочистите ор-

ганизма си. Внима-

вайте с режещи ин-

струменти.

12-и ЛД (от 

13.10 ч.) Дава се 

милостиня. Молит-

вите се чуват. Под-

ходящ е за взимане 

на важни решения.

13-и ЛД (от 

14.13 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, 

работа с информа-

ция и учене. Сами си 

пригответе и изпе-

чете хляба. Не пре-

яждайте.

14-и ЛД (от 15.27 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физиче-

ско натоварване, за 

работа с информа-

ционни източници и 

свещени текстове. 

Отваря се третото 

око. Прочистете ор-

ганизма си.

15-и ЛД (от 16.47 ч.) 

Сънищата са верни 

и важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у нас 

се пробуждат зли изку-

шения. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД (от 

18.10 ч.) Ден за по-

стигане на вътреш-

на хармония. Ста-

райте се да върши-

те само добри дела.

17-и ЛД (от 

19.31 ч.), както и 

1.01 (от 17.59 ч.) 

Подходящи са за удо-

волствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак 

по любов.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

Нели Карова. Аксила. Везир. Турон. Анис. Репей. Лилипут. Док. Нил. Токата. „Анете“. Отс (Георг). Соба. Илирик. Тел. „Гост“. Паола. Аб. Ре. Ид. Азар. Далак. Ало. 

„Сони“. Бач. Чип. Алод. Дар. Нитон. Читак. Ол. КА. Аборт. „О’Корс“. Оем. Херос. Ромика. Икра. Шамар. Медонт. Шоп. Рапел. „Лореал“. Сарач. Лори. Еснаф.

ОТВЕСНО:

Левент. Абасиди. Епос. Леписто (Лаура). Лопатар. Па. „Жизел“. Елиан. Рабош. Кий. Сладкиш. „Косара“. Чар. „То“. Мач. Лоб. Трап. Готика. Орел. Вула. Ом. Ло. Харити. 

Ким. Опал. О’Кели (Шон Томас). Кану. „Радо“. Тарга. Абанос. Оре. Оса. Ниоба. Алил. Инес. Индекс. Зачот. Октан. Алиот. Трал. Докер. Ла. Аскет. Ерос. Намаз.
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