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През последните години значително нарасна броят на клиентите, 
които разчитат на IPL (интензивната пулсова светлина) за тре-
тиране на различни медицински проблеми. 

Нещо повече, IPL технологията на практика 
СЕ ОКАЗВА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГЪВКАВА 

от някои лазерни технологии. Тя се отличава от повечето лазерни систе-
ми по това, че може да произвежда стотици вълни с всеки импулс свет-
лина. Използват се определени филтри, които насочват тези светлинни 
потоци, за да могат те топлинно да атакуват определен кожен проблем.

КАКВО ПОВЛИЯВА УСПЕШНО?
Интензивната пулсова светлина се използва успешно при третиране на 
разширени капиляри, лунички, пигментни нарушения, вродени червени 
петна, лентиго, розацея, хиперпигментация, телеангиестазии, звездо-
видни хемангиоми и др. Терапията не наранява и не премахва горния 
слой на кожата. 

ПРЕДИМСТВОТО 
на този вид третиране е, че то се фокусира само върху увредената кожа 
и не засяга здравите участъци. Въздейства се върху по-дълбоките слое-
ве на кожата, като се засилва производството на колаген и съединителна 
тъкан, която поддържа повърхностния кожен слой. В резултат се стяга 
контурът на лицето, кожата се изглажда, тонусът и цялостният вид на 
кожата се подобряват. 

Необходими са 
ОТ ТРИ ДО ОСЕМ СЕАНСА 

в зависимост от вида на третирания проблем и индивидуалните осо-
бености на конкретния пациент. В зависимост от това, коя точно зона 
се третира, усещането се определя или като леко пощипване, или като 
парване. Възможно е няколко минути след терапията на мястото да се 
усеща леко затопляне. Може да се появи лека червенина, която изчезва 
до няколко часа след третирането. 
Необходимо е 

СЛЕД ВСЯКА ПРОЦЕДУРА 
да се избягва излагането на пряка слънчева светлина и всекидневно да 
се използват слънцезащитни продукти с висок слънцезащитен фактор.

За повече информация
Клиника DERMAPRO

София, ул. „Дамян Груев“ 20,
тел.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01

www.dermaproclinics.com

Приложения на IPL технологията
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Целувки за сгряване
Най-приятният начин да се сгреете в студените дни 

е да ги прекарате плътно до любимия човек. Но мно-

го, много плътно – устни до устни. Имайте предвид 

обаче, че само ако чувствата помежду ви са парещи, 

само тогава целувката е със сгряващи свойства.

Купете си нещо топло
Когато зимата наистина дойде, винаги ви 

съветваме да си купите нови шал, шапка или 

ръкавички. Това е най-евтиният начин да но-

сите върху себе си модерния за сезона цвят. 

А и само като погледнете мекичкия вълнен 

шал, на душата ви става едно топлооо...

ПОВЕЛИТЕЛКА НА

СТУДОВЕТЕСТУДОВЕТЕ
Когато щипещият студ завладее всяко 

пространство около нас, ни се иска тутакси 
да „отлетим“ към топлите страни, където 

спокойно можем да забравим за дебелите 
палта и шаловете. Предлагаме ви да не 

„отлитате“, а да се научите да не се 
страхувате от вятъра и студа.

Чили настроение
Добавяйте по малко смляна люта чушка към супите 

и течните гозби. Лютото стимулира кръвообраще-

нието, затопля и зарежда организма с енергия. А док-

торите твърдят, че острият вкус на лютата чушка 

е в състояние да ни спаси от апатия и меланхолия.

Ако пък не понасяте люто, тогава си купете шо-

колад с люта чушка. Когато лютото се смеси със 

сладко, вкусът става... оргазмично нагорещяващ.

Горещият шоколад
е незаменима напитка за зимните месеци. Чашка от 

сладката напитка ще ви помогне да се сгреете, да съ-

берете сили и да се отпуснете. Неслучайно канадците 

обожават горещ шоколад. Веднъж познаващите вку-

са му ацтеки казвали, че когато го пиели, сърцето им 

се радвало. 

Добре би било да пиете горещия шоколад на малки 

глътки, когато разполагате със свободно време. Само 

така ще можете да му се насладите истински. В нача-

лото просто подръжте чашката в дланите си и вдъх-

нете от изпаренията. После отпийте. Почувствахте 

ли как топлото се разлива по цялото ви тяло?

Бела, брой 2 (144), 20104



АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

„В
ярваш ли в зодии?!“ Имам поне два готови 
отговора за след този въпрос. Единия, по-
отвлечения и по-претенциозния, използвам, 
когато удивителната след въпроса е по-из-

разена от въпросителната. Тогава казвам нещо от сорта: 
„Твърде просто ми изглежда да се разделят хората на 12 
типа, както астрологията ги дели по слънце. Затова на 
общите хороскопи не вярвам, но на индивидуалните ас-
трокарти, в които се взима предвид влиянието на всич-
ки планети, вярвам.“
А другият ми отговор е много кратък: „Да.“ В смисъл 

да, вярвам. Него го употребявам, естествено, когато във 
въпроса не се долавя и следа от удивителна след въпроси-
телната. Но коя съм аз, че да бъда толкова категорична 
или не по космически въпроси?! Една семчица, да не кажа 
– едно червейче съм в голямата вселенска ябълка. 
Въпреки че точно усещането за нищожност спрямо га-

лактическия мащаб е основна причина човек да търси ме-
тафизични отговори на иначе битовите си въпросчета: 
„Ще си намеря ли гадже?“; „Ще си сменя ли работата?“; 
„Със здравето как съм през следващата година?“ Но по-
неже вселената е безадресна и чудовищно голяма, ние се 
оглеждаме наоколо за посредници, към които да отпра-
ви своите питания. Търсим медиатори между себе си и 
там, горе. 
Това са феномените: врачки, баячки, магове, астролози, 

шамани... Да вярва в свръхестественото, човечеството 

е урочасано още докато е било в пелени. Но, виж, вя-
рата във феномените не е твърда. Защото, колкото е 
тънка границата между вяра и суеверие, толкова е тън-
ка тя и между ясновидка и шарлатанка. Винаги са ни 
липсвали критерии, които да ни гарантират, че избо-
рът на този или онзи феномен е наистина правилният. 
Че този човек има специална дарба, че е посочен сви-
ше за посредник и че можем да вярваме на предсказани-
ята и съветите му. Наръчник по разпознаване на истин-
ския феномен все още не е издаден. Изборът на феномен 
всъщност е изпитанието, което човек трябва да пре-
мине, преди да стигне до истината. Този избор е тест 
за човешката интуиция, която всъщност е феноменал-
ният талант на всеки редови землянин да разбира кос-
моса, без да си го обяснява. 
Отговорите са в нас, стига да ни се занимава да ги 

търсим. Онова, което ни трябва, се нарича посвещение.
А феномените? Никой не може да каже със сигурност 

дали са избрани, посочени или надарени със странни спо-
собности, но ако са посветени, те със сигурност са из-
вървели този витиеват път навътре, водени от своя-
та интуиция. Подозирам, че всеки може да го направи. 
Но тогава въпроси от сорта „Ще си намеря ли гадже“ и 
„Ще си сменя ли работата“ ще звучат много, много глу-
паво, а феномените, дори и талантливите, ще останат 
без мисия (а някои и без препитание).

Мариана ЯНЕВА

ИЛИ САМ НА СЕБЕ СИ ФЕНОМЕН

© Cora Reed – 123rf.com
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от Мирослава ИВАНОВА, Снимка Личен архив

О
коло 750 г кайма, 4–5 картофа, домат, лук, може и 
чесън, магданоз, яйца, кофичка кисело мляко, черен пи-
пер, сол и май това е всичко.

В София беше почти седем вечерта, в Богота – почти 
един на обяд, което за тези българки и семействата им, 
особено в неделя, означава време за мусака.
Хотел РОДИНАТА ви среща с две преподавателки в уни-

верситета в Сабана. Председателката на фондация „Али-
анза“ Дорис Ернандес-Дукова и майка є Софка Дукова.  
Представяме ви един интересен разговор за онези ас-

пекти на отношенията между двете страни, които все 
още не са развити, защото България няма посолство в 
Колумбия и Колумбия няма посолство в България. За орга-
низацията на мероприятията, която е трудна, независи-

мо дали дадена проява е свързана с образование, култура 
или туризъм. Впрочем единствената помощ, която досе-
га фондацията е получавала, идва от Агенцията за бъл-
гарите в чужбина.
Какви са амбициите на „Алианза“, на самата Дорис и 

какво ни разказа нейната майка...

bela.bgbela.bgbela.bg

Какво 
ново в...

ХОТЕЛ РОДнИНА неМИЛИ-неДРАГИ ВИпЗИТА ЛОБИ форум БАРИИИХОТЕЛ РОДИНАТА

ЛУНАТА СЪВЕТВА 

 Хороскоп на Годината на Бика и астропрогнози за всяка 

зодия. Предлагаме ви още една възможност да се убедите 

в качеството на нашите астрологични прогнози. Направе-

те своята равносметка за изминалата година, като видите 

отново хороскопа си за 2009 г. 

 Хороскоп на Годината на Тигъра и астропрогнози за вся-

ка зодия. 

 Календар на именните дни. 

 Най-любопитните езотерични текстове, публикувани на 

страниците на списание „Бела“. 

ЧИКСПОРТ

 За писмото на Свилен Нейков до Иван Кожухаров и учас-

тниците в експедицията „Споделени върхове“ четете в те-

кста „Спортният министър до Иван и алпинистите“.

ФОРУМ

 „Конкурсът „Аз съм Бела“ – въпроси, отговори, мнения“ 

продължава да бъде най-посещаваната тема от форума, въ-

преки че българската двойничка на Бела Суон е отдавна из-

вестна. Ето какво споделя победителката Мария Петрова: 

„Искам да се похваля, че днес защитих темата си „Прили-

ки и разлики между журналистика и PR“, като аз говорих за 

провеждането и отразяването на конкурса „Аз съм Бела“... в 

резултат на което се освободих от изпит и получих отлич-

на оценка в книжката си! Носех снимков материал и броя на 

списанието и на колегите и преподавателите ми им беше 

изключително интересно. Затова се наех да предам поздра-

вите към редакцията за добрата работа както на пиарa, 

така и на журналистите и редакторите.“

(Пълния текст четете в раздела неМИЛИ-неДРАГИ на Хотел РОДИНАТА.)

ФОНДАЦИЯ „АЛИАНЗА“

Дорис Дукова и приятели

„ТРАФИК“ НА ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
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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...

САМО ЩЕ САДИМ, 
НЯМА ДА ЯДЕМ

Щом говорим за ГМО (генномодифицирани ор-
ганизми), за безопасност въобще не може да 
става и дума... Този път медиите не могат да 
бъдат обвинени в преувеличаване на фактите с 
цел тиражиране на страховити сензации. Това, 
че Румяна Желева се изложи като кифладжийка 
пред ЕП, е важна, но не и животозастрашава-
ща новина. Обаче кифлите, които ядем на закус-
ка, могат да крият опасности за здравето ни. 
Достатъчно е пшеницата, от която е замесено 
тестото за тях, да е генномодифицирана. Този 
факт прави бъдещето ни и най-вече бъдещето 
на нашите деца ако не ужасяващо, то поне не-
здравословно. Кой знае, както е тръгнало, някой 
ден може да ядем кифли, които ни проговарят 
с човешки глас, преди да ги отхапем: „Внимание! 
Калории – 364!“  И всичко това – в полза на хо-
рата и на тяхната талия, представете си!
Лично аз не можах да намеря нищо успокоител-

но в изказването на министър Нона Караджова 
след протеста на неправителствени организации 
пред Парламента, след гласуване на поправките 
в закона за ГМО на първо четене: „Спекулира се 

с опасенията, че от утре такива храни ще се прода-

ват в магазините – нищо такова няма да се случи. 

Регламентите за съдържанието на ГМО в храните 

не се променят, променят се тези за засаждането 

на такива култури в околната среда.“

Не е ясно защо, след като не искаме да ядем 
нещо, ще разрешаваме то да се сади. Ааа, си-
гурно ще ги продаваме тези генномодифицира-
ни култури, които, казват, били издръжливи на 
лоши климатични условия и вредители, а доби-
вът от тях бил гарантирано по-голям. Но на 
кого? Наивно вярвам, че лично министър Кара-
джова, която ми е симпатична, няма за цел да 
лобира за големите фирми, които произвеждат 
генномодифицирани култури. Просто някой друг 

от Европа лично лобира за това. И точно този 
някой оставя твърде тясно място на нашите 
политици да правят екоманеври. Той, Красимир 
Велчев, съпредседател на ПГ ГЕРБ, си го казва 
човекът в прав текст: „Трябва това нещо (ста-

ва дума за промените в закона за ГМО – бел. ред.) 
да се приеме, защото, ако не се приеме, ние ще 
бъдем санкционирани.“ 
Веднага си представих как от ЕС наказват на-

шите непослушни политици да коленичат върху 
зърна от генномодифицирана царевица в ъгъла. 
Да им е за урок. „...съществува възможност, ако 

ЕС е разрешил съществуването на определен вид 

ГМО във фуража за животните, България да отка-

же“ – се опита да ни успокои и министърът на 
земеделието и горите Мирослав Найденов. Ло-
гичният въпрос е защо трябва да се стига до 
използването на подобни възможности? Не може 
ли България отсега да си остане зона, свобод-
на от ГМО, което е безусловно най-безопасно 
за хората. Никой, дори и най-обиграният поли-
тик, не може да опровергае природната логи-
ка: животните ядат фураж, а хората ядат жи-
вотни... Значи все някога в чиниите ни ще се 
приземи някоя сочна генномодифицирана пържо-
ла въпреки приспивните песни на министър Ка-
раджова, че само за саденето ставало дума, а 
не за яденето. И тази пържола няма да има ни-
какъв политически цвят, вкус и аромат, но ще 
бъде законна.
Има данни, че в България и сега незаконно се 

отглеждат ГМО култури. Представяте ли си 
какво ще стане, когато законът либерализира 
режима на отглеждането им?! Представяйте си 
го по-бързо и правете нещо, защото много мал-
ко време остава до второто четене на закона. 
След това представите ни ще се превърнат в 
еврофешън генномодифицирана реалност.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА

ОПАСНИ ИЛИ ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ СА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГМО
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Според някои няма как да видиш дъжда. 

Според тези снимки няма как да видиш пътя. 
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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



БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
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ИМАШЕ ЧУВСТВОТО, ЧЕ ВОДАТА ЩЕ Я ПРЕБИЕ, АКО ИЗЛЕЗЕ 
НАВЪН. ДЪЖДЪТ БЕШЕ ТОЛКОВА СИЛЕН. ДОБРЕ ЧЕ ТАКСИТО 
Я ВЗИМАШЕ ВСЯКА СУТРИН В ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ. 
ОБЛЕЧЕ ЛЮБИМАТА СИ СРЕБРИСТО СИВА БЛУЗА, КОЯТО 
ОЧЕРТАВАШЕ ИЗЯЩНИТЕ Є РАМЕНЕ, И СЕ ПЪХНА С ЛЕКОТА 
В ТЕСНИТЕ ДЪНКИ. ХВЪРЛИ ЕДИН ПОСЛЕДЕН ПОГЛЕД, ЗА ДА 
СЕ УВЕРИ, ЧЕ Е ПРЕКРАСНА, И ИЗВЕДНЪЖ СЕ СЕПНА. ВИДЯ 
СИНИНАТА ДО ДЯСНОТО СИ ОКО И Я ЗАБОЛЯ... НЕ МОЖЕШЕ ДА 
СЛОЖИ ОЧИЛА. СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА В ТОЗИ ДЪЖД! НЯМАШЕ ДА 
ПРИКРИЕ НИЩО, ЗАЩОТО ВСИЧКИ ЩЯХА ДА РАЗБЕРАТ. БЕШЕ 
ЗАБРАВИЛА КАКВО СЕ СЛУЧИ СНОЩИ. ОБАДИ СЕ ДА ОТКАЖЕ 
ТАКСИТО. 
ИМАШЕ ЧУВСТВОТО, ЧЕ ВОДАТА ЩЕ Я ПРЕБИЕ, АКО ИЗЛЕЗЕ 
НАВЪН. ДЪЖДЪТ ПРОДЪЛЖАВАШЕ ДА БЪДЕ ТОЛКОВА СИЛЕН.

  

Т
ова е едно само хипотетично начало на деня за 
жена, която е жертва на домашно насилие. Или 
по-скоро край на деня. 
Физическият тормоз е най-честият израз на до-

машното насилие и поради този факт най-многобройните 
му жертви са жените. 

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕ САМО ФИЗИЧЕСКО. ПОНЯ-

КОГА ТО Е СЕКСУАЛНО, ПОНЯКОГА – ЕМОЦИОНАЛНО.

„Є“ е кратката форма на личното местоимение за жен-

ски род в единствено число. Според езиковата норма 

тази форма се изписва с отличителен знак – ударение. 

Според смисъла на това правописно изискване кратка-

та форма на личното местоимение се различава гра-

фично от изписването на съюза „и“. 

Удареното „и“, или „є“, е всъщност графичен израз на 

този голям обществен  проблем.

От 1 април 2005 г. у нас е в сила Закон за защита сре-
щу домашното насилие (ЗЗДН). Приемането му от На-
родното събрание беше коментирано още преди пет го-
дини като победа на последователните усилия на непра-
вителствените организации в тази посока. Тяхната ра-
бота преди и след приемането на този правен документ 
беше решаваща не само заради изваждането на този про-
блем пред вниманието на обществото, но и заради нами-
рането на регламентирани пътища за неговото решаване. 
Целият този процес беше и част от придвижването на 
страната ни към Европейския съюз. 
В България вече има десетки организации, които предос-

тавят юридическа помощ и психологическа консултация 
на жени, пострадали от домашно насилие. Поддържат те-
лефонни линии. Извършват и превенция на насилието сре-
щу жени и предлагат съдействие на жени от жени. 
Първата помощ за всяка жертва е сигурността, че не 

е сама. Този е един от малкото проблеми, които труд-
но се решават само с помощта на близки хора, и зато-
ва организациите правят всичко възможно да се държат 
като близките хора на пострадалите жени. Помагат им 
да осъзнаят, че са жертви, но и че има какво да се на-
прави срещу това. Проблемът доста дълго време беше 
табу. Нищо от това, което се случваше вкъщи, не изли-
заше от дома. Жените приемаха всичко, което им причи-
нява насилникът, просто като тежък кръст, който съд-
бата им е отредила и те трябва да носят. Постепенно 
започваха да забравят, че има друг живот освен този с 
насилие, започваха да губят независимостта си и да се 
отказват от елементарните си човешки права. 
Насилието е лошо изобретение на живота, което тряб-

ва да унищожим, но има нещо, към което организациите и 
жертвите на домашно насилие трябва да се стремят. 

ДА НЕ ПРЕВРЪЩАТ БОРБАТА С ТОЗИ ПРОБЛЕМ В ДИСКРИМИНАЦИЯ НА 

МЪЖЕТЕ, ДА НЕ ПРЕВРЪЩАТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЩЕСТВЕНО 

НАСИЛИЕ СРЕЩУ МЪЖЕТЕ. 

Граматиката „урежда“ и думата „жертва“ в женски род. 
Нека внимаваме с ударенията, за да не сменим, без да ис-
каме рода, пардон, пола на насилника. 

Мирослава ИВАНОВА

Є
ЗА УДАРЕНОТО „И“, 
БУКВАТА НА ЗАКОНА И...
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СПЕЦИАЛНИ и ПОЛЕЗНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от
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e-mail: daksmedia@cablebg.net,  

bbord@cablebg.net, 
reklama@bela.bg

www.bela.bg



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

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

Н
а масичката в чакалнята 
винаги има нахвърляни ня-
какви листовки – за висо-
ко кръвно, хрема, реклама 

на хранителни добавки... Оставям до 
тях и една по-мъничка, несръчно на-
правена от мен. Тя по-скоро прилича 
на бележка от инкасатор – размножи-
ла съм я на домашния си принтер и 
съм я изрязала с ножица. Впрочем тя 
изглежда повече като хартиен отпа-
дък, но аз продължавам да разпечат-
вам нови и нови бройки, защото те 
незабележимо, една по една изчезват 
от масичката в чакалнята...  
На нея са написани телефонен номер 

и няколко думи, копирани от сайт в 
интернет:

Национална гореща телефонна линия 

0800 186 76 (безплатно от всички опера-

тори)  

В ситуация на криза, породена от 

инцидент на ДОМАШНО НАСИЛИЕ,

ще получите:

 подкрепа и разбиране;

 превантивна информация;

 професионална юридическа консултация;

 информация за специализирана помощ;

 зачитане на анонимност на обаждане-

то ви.

Кой би могъл да взима тези листов-
ки от масичката в чакалнята? 
Обикновено жертвите на домашно 

насилие 

ТРУДНО СИ ПРИЗНАВАТ, 
ЧЕ ИМАТ ПРОБЛЕМ 

Често пъти пациентите ми прого-
варят едва няколко месеца след започ-
ване на терапията, когато нивото на 
доверие и откритост е стигнало до 

съответна степен. Или когато про-
блемът вече не може да бъде крит. 
Независимо че не се говори много 

по тази тема, ще се изненадате, ако 
ви кажа колко често тя е ежедне-
вие в българското семейство. Е, не 
само в българското семейство – ако 
това е утеха.

ВСЕКИ ТРЕТИ БЪЛГАРИН ПОЗНАВА ЛИЦЕ, ПОД-

ЛОЖЕНО НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ОБЩЕ-

СТВОТО НИ ОБАЧЕ ВСЕ ОЩЕ СМЯТА, ЧЕ ДО-

МАШНОТО НАСИЛИЕ СЕ НАМИРА НЯКЪДЕ ТАМ, 

В МЪГЛЯВАТА СФЕРА НА ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕ-

НИЯ, КЪДЕТО ТО НЕ БИВА ДА СЕ НАМЕСВА. 

И независимо че всички членове на 
това общество знаят какво се случ-
ва по къщите на хората, се прави, че 
такова нещо не се случва, че домаш-
но насилие всъщност няма. 
То чува 

КРЯСЪЦИТЕ НА НАСИЛНИКА 
И СТОНОВЕТЕ НА ЖЕРТВАТА 

и се спотайва в съседния апарта-
мент. Така де, неудобно е някак да се 
намесиш в такава ситуация. Това са 
си лични отношения, семейни неща, 
не е твоя работа... Не бива да сму-
щавате хората, които най-вероятно 
просто си устройват поредния семе-
ен скандал за пари. 

ДОРИ КОГАТО НЕ СЕ СЛУЧВА В СОБСТВЕНИЯ 

НИ ДОМ, ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СМЕ ПО-

ТЪРПЕВШИ НИЕ, ВСИЧКИ, ЦЯЛОТО ОБЩЕ-

СТВО.

Нека започнем с проблема за 

ЕСКАЛИРАЩАТА АГРЕСИЯ 
и насилието в училищата и в жи-
вота ни въобще. А домашното на-

силие е „масло в огъня“ на насилие-
то изобщо.

ПОВЕДЕНИЕТО НА НАСИЛНИКА СЕ ПРЕНАСЯ 

В ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ПРИМЕРА – В СЕМЕЙ-

СТВОТО, В СУБКУЛТУРНИТЕ ГРУПИ И В МАС-

МЕДИИТЕ.

Човек се учи чрез наблюдение и пов-
торение на поведението на другите. 
Не е задължително детето да повто-
ри дословно наблюдаваното от него 
поведение на родителите си, но ро-
дителският пример моделира собст-
веното му отношение към живота. 
То може да „пренесе“ това поведе-
ние като печелившо в други ситу-
ации. Дали ще се окаже печелившо, 
или ще срещне отпор от страна на 
обществото, от това зависи доста 
много. Децата започват да възприе-
мат насилието като средство за ре-
шаване на проблемите си. Това раз-
биране впоследствие е в основата на 
някои социално девиантни поведения. 
Тъй като 

НАЙ-ЧЕСТО 
НАСИЛНИКЪТ Е МЪЖЪТ

в семейството, децата започват да 
приемат насилието като нормална 
част  от мъжкия идентитет. Баща-
та, който прилага насилие в семей-
ството си, задава негативен модел за 
мъжката роля. 

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ОБЩЕСТВО, КЪДЕТО МЪЖЕ-

ТЕ СА МАШИНИ ЗА НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИТЕ И 

ДЕЦАТА. О, КАКЪВ ПРЕКРАСЕН СЦЕНАРИЙ ЗА 

ФИЛМ НА УЖАСИТЕ! ТОГАВА СВЕТИ ВАЛЕН-

ТИН БИ БИЛ ВАРИАНТ НА ХЕЛОУИН.

Важно е да се отбележи, че не само 
прекият обект на агресията (най-чес-

БОЙ ОТ 
ЛЮБОВ?!

СВЕТИ ВАЛЕНТИН ВЪВ ВАРИАНТ ХЕЛОУИН

äîìàøíîòî íàñèëèå
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то това е жената) е жертва на на-
силието. В такива семейства 

СКРИТИ ЖЕРТВИ СТАВАТ 
ПОЧТИ ВСИЧКИ 

Членовете им по-често страдат от 
ниска самооценка, а това не е само 
личен проблем, тъй като има своите 
прояви в социума. Тези хора по-често 
страдат от тревожни разстройства, 
депресивни състояния, а да не гово-
рим за по-тежки психични проблеми. 

ПОВЕЧЕТО ОТ ПРЕЖИВЕЛИТЕ ПРЯКО ИЛИ НЕ-

ПРЯКО ДОМАШНО НАСИЛИЕ ИМАТ ПРОБЛЕМИ 

С ВРЪЗКИТЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА.

Но нека погледнем  и от една дру-
га страна – икономическата. През 
2005 г. в Съединените щати само за 
здравната помощ, оказана на хора, по-
страдали от домашно насилие, разхо-
дите са изчислени на 4,1 милиарда до-
лара. Как ли стоят нещата в Бълга-
рия, сигурно се досещате...
Но да се върнем на 

СКАНДАЛА В СЪСЕДНИЯ 
АПАРТАМЕНТ

Нощта минава, виковете утихват. 
На следващия ден обществото (в ли-
цето на стаилия се съсед) среща слу-

чайно жертвата пред входа на коо-
перацията и започва да обсъжда про-
блема за течащия покрив, като че ли 
нищо не е станало. 

СЯКАШ ИСКА ДА КАЖЕ: „НИЩО НЕ СЪМ 

ЧУЛ, НИЩО НЕ ЗНАМ ЗА ТОВА, КОЕТО СТАВА-

ШЕ СНОЩИ У ВАС.“ САМО ДЕТО ОТБЯГВА ДА 

СРЕЩНЕ С ПОГЛЕД ОЧИТЕ НА ЖЕРТВАТА.

Няма проблем, не се притеснявайте 
– жертвата също ще се старае да не 
срещне очите ви. 

СРАМЪТ 
е сериозна причина за това. Само 
по себе си насилието е унижаващо 
действие. Трудността идва и оттам, 
че потърпевшият от домашно наси-
лие човек обикновено се чувства уни-
жен и объркан. Това накърнява дос-
тойнството и подклажда убеждение-
то му за нищожната значимост на 
собтвената му личност. 

ДОЗА СРАМ ИДВА И ОТ ПРИЗНАВАНЕТО НА НЕ-

УСПЕХА НА БРАКА. ТАКА, КАКТО, ОТ ЕДНА 

СТРАНА, НА ДНЕШНО ВРЕМЕ ХОРАТА СЕ РАЗ-

ВЕЖДАТ ЗА ЩЯЛО И НЕЩЯЛО,  ТАКА, ОТ ДРУ-

ГА, НЯКОИ ДВОЙКИ КРИЯТ ПРОВАЛА НА ОТНО-

ШЕНИЯТА СИ, ЗА ДА НЕ РАЗБЕРАТ ХОРАТА. 

Въпреки че това реално не прави бра-
ка по-успешен. В допълнение към срама 

насилникът прави редица неща в еже-
дневието, които целят да  вменят

ЧУВСТВО НА ВИНА 
У ЖЕРТВАТА 

Най-често с постоянни изисквания, 
упреци, обиди и подигравки. 

ЖЕРТВАТА ВЯРВА, ЧЕ САМАТА ТЯ ПРЕДИЗ-

ВИКВА ГНЕВА НА НАСИЛНИКА СИ И ЧЕ НАСИ-

ЛИЕТО МУ СЕ Е СТОВАРИЛО КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ 

ТОВА ВЪРХУ НЕЯ. 

Чувала съм признания от сорта: 
„Много пъти ми е казвал, че не оби-
ча да му мирише на лук, но реших, че 
тъй като сме с кола, мога да напаза-
рувам  повече неща. Обаче лукът от 
пазарската чанта омириса колата, до-
като се приберем. И той, естестве-
но, побесня. А на мен въобще не ми 
дойде на ум, че толкова силно ще се  
размирише.“  
Друга причина за това хората, под-

ложени на домашно насилие, рядко да 
търсят помощ е страхът. 

СТРАХЪТ 
е сковаващ и всепроникващ, защото 
се разпростира върху много сфери. 

СТРАХЪТ ОТ НОВО НАСИЛИЕ Е НАЙ-СИЛНИЯТ 

ИНСТРУМЕНТ НА НАСИЛНИКА, С КОЙТО ТОЙ 
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ДЪРЖИ ЖЕРТВАТА В ПОСЛУШАНИЕ. 

Хората, които търпят домашно на-
силие, познават гнева на насилника. 
Той е мощен и същевременно не може 
да бъде контролиран. Те знаят мно-
го добре, че насилието периодично се 
повтаря. Ако се оплачат на няко-
го, това ще разбуди дремещото чу-
довище и... тогава зад стените на 
дома им, скрити от хорските погле-
ди, няма да има кой да ги защити. 
Затова и доста често домашното 
насилие е трудно доказуемо. 
Проблемът е, че и двамата – и на-

силник, и жертва, се стремят по 
всякакъв начин да прикрият случило-
то се – всеки по свои причини. 
Представете си, че в службата ми-

слят, че мъжът ви ви 

ПОБИЙВА 
С ВЪЗПИТАТЕЛНА ЦЕЛ 

Какво изпитвате? Неудобство? 
Може би срам? 
Като студентка минах през обуче-

ние за работа с хора, преживели наси-
лие. Започнах работа като добровол-
ка на горепосочената телефонна ли-
ния. И още в началото усетих про-
блем – не можех да овладявам емоци-
ите си при срещите си с жертвите 
и това не ми позволяваше да върша 
добре работата си. Нямах обяснение, 
защо ми се случва, но ми мина през 
ума, че ако споделя с колегите си, те 
ще си помислят, че и аз съм жерт-
ва на домашно насилие и затова го 
приемам така емоционално. Предста-
вих си, че ще ме съжаляват. И усе-
тих, че изпитвам срам.  Много си-
лен срам. Имаше нещо унизително в 
това. Само при мисълта, че евентуал-
но някой може да си помисли такова 
нещо, аз се чувствах толкова непри-
ятно. А какво остава, ако това беше 
истина?! Ако бях принудена да живея 
с това постоянно? 

ЗАЩОТО ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НЕ Е ЕДНО-

КРАТЕН АКТ. ТО СЕ ПОВТАРЯ ЦИКЛИЧНО И 

ТОВА Е ЗАЛОЖЕНО В НЕГОВИЯ МЕХАНИЗЪМ.

Тогава си дадох сметка колко труд-
но е за таези хора да разкрият какво 
се случва. И следователно да търсят 
помощ и съдействие. По-късно в раз-
говорите с моя супервайзър във връз-
ка със затрудненията ми в работа-
та изведнъж в паметта ми изникна 
страшна сцена от детството. Тряб-
ва да съм била на около 4–5 години. 

БИЛО Е КЪСНО ВЕЧЕРТА 
защото си спомням, че бях в легло-
то си. Събудили са ме крясъци от 
съседния апартамент и блъскане на 
врати и предмети. Аз съм се скрила 
под юргана и не смея да шукна. Дори 
не смея да кажа, че съм се събудила. 
Спомням си как изпод завивката на-
блюдавам баба ми и дядо ми, които 
нещо се дърпат на вратата. Дядо ми 
иска да излезе, баба ми го дърпа и не 
го пуска. Чувам как той є казва: „Ти 
стой при детето, аз ще отида да 
видя какво става там.“ 

А БАБА МИ, УПЛАШЕНА ДО СМЪРТ, ПРОДЪЛ-

ЖАВА ДА ГО ДЪРПА НАЗАД: „НИКЪДЕ НЯМА 

ДА ХОДИШ, ТОЙ ЩЕ УБИЕ И ТЕБ!“ 

Не знам колко дълго продължава 
това. По едно време се появяват 
майка ми и баща ми. Татко и дядо 
отиват „да ги убие комшията“ и по-
чват да блъскат по вратата му, а 
мама и баба ги няма вече... ужасно ме 
е страх, но не мога нищо да направя. 
Сигурно ми е ужасно студено, защо-
то не мога да спра да треперя...
Не след дълго сме се преместили 

да живеем в друг квартал. Моите 
баба и дядо доживяха дълбоки ста-
рини. Майка ми и баща ми още са 
живи и здрави и двамата. Но пре-
ди години случайно разбрах, че жена-
та от съседния апартамент е изгу-
била ръката си при един от следва-
щите инциденти, а мъжът є починал 
в затвора. Потресаващо! Когато го-
ворим за домашно насилие, ние неви-
наги можем да си представим какъв 
ад може да бъде това. Най-голямото 
безумие е, че обществото ни продъл-
жава да робува на 

ФАЛШИВИ МИТОВЕ 
за домашното насилие. 

Един такъв мит е схващането, че 
жените, подложени на насилие, ха-

ресват това поведение на мъжете си. 
То ги възбуждало сексуално. Иначе от-
давна биха напуснали насилника. Глу-
пости! Те дори не знаят какво е ис-
тински секс. 

ИМА РЕДИЦА ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ЗА 

ТЯХ Е ТРУДНО, ДОРИ НЕВЪЗМОЖНО ДА НАПУС-

НАТ МЪЖА. НАСИЛНИКЪТ ВИНАГИ ЗАПЛАШ-

ВА С ОТМЪЩЕНИЕ, В НЯКОИ СЛУЧАИ ПРЕСЛЕД-

ВА И ТОРМОЗИ ДО ДУПКА. ИКОНОМИЧЕСКАТА 

ЗАВИСИМОСТ МОЖЕ ДА Е ДРУГА ПРИЧИНА. 

Ако жената е икономически зависи-
ма, тя няма много варианти.
Насилникът знае това и се стреми 

всячески да ограничава свободата и 
контактите на жертвата си, докато 
постигне нейната изолация. Например 
той не харесва нейните роднини, от-
хвърля нейните приятели.  Тогава тя 
няма къде да отиде освен при него.

Друг „сладък“ мит – прекрасна почва 
за „развъждане“ на насилие, е, че же-

ните, чиито мъже са агресивни, сами 
предизвикват тяхната агресия с до-
садното си глупаво женско поведение. 

ИСТИНАТА Е, ЧЕ НАСИЛНИКЪТ ИЗПИТВА УДО-

ВОЛСТВИЕ ОТ НАСИЛИЕТО И НЯМА НИКАКВО 

ЗНАЧЕНИЕ КАКВО Е ПОВЕДЕНИЕТО НА ЖЕРТ-

ВАТА МУ. ТОЙ ОБИКНОВЕНО ИСКА ОТ НЕЯ 

ТОВА, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ, ТОЧ-

НО ЗА ДА НАМЕРИ ПОВОД ДА ИЗДЕВАТЕЛСТВА 

НАД НЕЯ.

Жената може да предизвика агреси-
ята му както с това, че прави нещо, 
така и ако не го прави. Запомнете

НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ПРИЛАГА 

НАСИЛИЕ НАД ВАС! 

Заради нищо! Дори и за несъгласие 
или противоположно мнение. А камо 
ли за закъсняла вечеря, повече сол в 
яденето или лошо сгъната риза. 

Мъжете, които бият жените си, са 
психопати, е следващият мит. Пси-

хопати са само една много малка част 
от тях. Някои от тях са интелигент-
ни, социално добре поставени, мили и 
любезни извън дома. Трудно можеш да 
ги разпознаеш като насилници. 
В действителност има някои белези 

на поведението, които могат да на-
карат една жена да следи с повише-
но внимание дали нейният партньор 
е потенциален насилник.

 Ако той проявява насилие към животни, 

деца и беззащитни по какъвто и да е повод. 

 Ако сте забелязали други изблици на агре-

сия – хвърляне, чупене, блъскане. 

 Ако се е случило да ви удари и това се 

повтори.

 Ако е зависим от вас за всяка своя по-

требност.

 Ако се опитва да ограничава контакти-

те ви със семейството, приятелите ви, ко-

легите и други.

 Ако ви обижда и унижава с думи или с 

действия. 

 Ако, без да искате това от него, се на-

месва и взима решения вместо вас под 

предлог, че е загрижен.

 Ако непрекъснато ви критикува.

Бъдете нащрек! Защото ние погреш-
но сме свикнали да приемаме като на-
силие само физическото насилие. Има 
и други варианти на насилие между 
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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.

партньори. 
Сексуалното насилие например. Няма 
такова нещо като брачни задъл-

жения. Вие имате право да правите 
секс само когато вие решите и само 
по начина, по който искате. Сексът 
не може да бъде задължение дори и 
у дома. 

Емоционално-психическият тормоз 
е друг вид домашно насилие, което 

може да направи живота на партньо-
ра не по-малък ад. 
И накрая нека бъдем справедливи. 

Когато говорим за домашно насилие, 
ние почти винаги имаме предвид на-
силие от страна на мъжа към жена-
та. Факт е, че това е по-честият 
вариант, но не е единственият. По-
ради физическите си дадености жени-
те по-рядко използват физическо на-
силие над партньора. А когато го 
прилагат, използват странни оръжия. 

ЕДНО ОТ ЛЮБИМИТЕ ИМ 
„ОРЪЖИЯ“ Е ЮТИЯТА 

Имаше един  човек, чиято съпруга 
беше много последователна в изобре-
тателността си. Тя беше започнала 
от хвърляне на дамската си чантич-
ка по него и завърши с пълна с горе-
ща манджа тенджера. Междувремен-
но беше минала през пепелници, чаши 
и вази, в резултат на което той има 
днес грозен шев на лицето си. Мъже-
те, претърпели инцидент на домаш-
но насилие от страна на жените си, 
още по-рядко се решават да търсят 
помощ. По обясними причини... Имен-
но заради това  при тях може да се 
стигне до по-големи усложнения. 

ЗА ЕДИН МЪЖ, ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИ-

ЛИЕ, Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО ДА РАЗКРИЕ 

ТОВА СИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАЩОТО МЪЖКОТО МУ 

САМОЛЮБИЕ Е СМЪРТОНОСНО РАНЕНО. ДА 

НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ ЖЕНИТЕ НАБЛЯГАТ ПОВЕЧЕ 

НА ПО-РАФИНИРАНИТЕ МЕТОДИ ЗА СИСТЕМЕН 

ТОРМОЗ, КОИТО НЕ ОСТАВЯТ ВИДИМИ СЛЕДИ 

И СА ОЩЕ ПО-ТРУДНО ДОКАЗУЕМИ.

Например: „Ще скоча от прозореца, 
да знаеш. Един ден ще го направя!“ 
Или: „Не те бива в секса!“
Е, ще спра дотук, защото не бих 

искала да ви давам повече идеи за на-
силие – било то физическо, било то 
психическо. Но ако вие сте човек, 
подложен на домашно насилие, не ча-
кайте повече. Свържете се със специ-
алист сега, докато още не е станало 
късно. Не омаловажавайте проблема – 
той няма да се реши от само себе 
си. Не вярвайте на извиненията, обе-
щанията и разкаянието, които всеки 
път следват след побоя. Те са част 
от цикъла на домашното насилие. Те 
целят единствено да задържат жерт-
вата в хватката на своя насилник.



Хипарско
Това, което се набива на очи в този стил, е миксът от раз-

лични принтове: фолклорни норвежки мотиви върху шал яка-

та и нежни малки цветчета върху памучната рокля. Друга 

характеристика на хипи модата е етажираността – бялото 

тънко поло, подаващо се под роклята, прави този аутфит да 

изглежда наистина зимен.

МОДАМОДАМОДА

Зимна приказка
Сняг в изобилие... Дървена къщичка в планината 

(задължително с камина!). Бива ли да сте 
облечени с каквото и да е на фона на този 
перфектен романтичен зимен мизансцен?! 

Небрежно, да, но не и немарливо! Дори и когато 
сте високо в планината, не бива да забравяте 

за вярната си приятелка модата.

Небрежно и топло
Само така изглежда. Тази небрежност обаче е добре об-

мислена. Меланжираният сиво-бял вълнен шал облагородя-

ва рустикалните внушения, които навява вълненият кари-

ран сукман. За повече шик увийте около врата си два шала – 

вторият да е по-лек, двуцветен, на ивици например.

Етношик
Косместата топла шап-

ка и подпъхнатият под 

колана широк етношал се 

съчетават с класическа-

та комбинация за зимни 

разходки в гората – карго 

панталон плюс... спорт-

но късо сако (може и яке 

от топла материя). Тоно-

вете – шоколадовокафя-

во, бежово, бордо, тъмно-

кафяво...

Часът на спорта
Цветът с поетичното наименование „топъл коняк“ (вж. обув-

ките и пуловера на момичето) сгрява иначе класическия си-

во-син спортен аутфит. Иначе всичко останало си е предви-

димо – дънки, дебели пуловери и пухени якета.
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XL модели
Дълъг вълнен пуловер с богата шал яка за дамите. И широ-

ка жилетка върху тънко поло за мъжете. За закачка ръкави-

те на дамския пуловер могат да бъдат декорирани с малки 

перли или пък с други блещукащи камъни. Но това е по жела-

ние. Задължително е да комбинирате дългия пуловер с къса 

вълнена пола или пък с широки прави панталони. При мъжете 

„задължителното“ се нарича спортен сафари панталон (сти-

га с тези дънки!).

Нещо за сгушване
Лодка деколтето и 3/4 ръкавите правят дамския блузон по-

секси. Същата функция има огромната поло яка на мъжкия 

пуловер. В този случай е добре да пъхнете панталоните в 

ботушите. Или в... чорапите (вж. момчето на снимката).

Фактор „мекота“
Вталена и с колан – това е женствената версия на иначе 

грубо изплетената дълга жилетка с яка. Добре се комбинира 

с едноцветна памучна блуза и панталон тип брич за езда от 

мека материя (най-добре от джинсов плат).

Ретроизлъчване
Буфан ръкавите, десенът и етноботушите правят тази ро-

мантична рокля от шифон годна за обличане в... горска хижа. 

Другите ретроелементи са окантяването, клош кройката и 

дължината малко под коляното.

О
р

и
ги

н
а

лн
и

 
д

о
п

ъ
лн

е
н

и
я

Чанта от плат, декорирана 

с косместа кожа и велур

Вълнена шапка и дълги 

ръкавици с етномотиви
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ак ц е н т и

МОДНА ДИКТОВКА

СРОК НА „ПРЕДАВАНЕ“: ФЕВРУАРИ 2010 Г.

Яркочервени рокли и палта
Сигналното червено искри и заслепява. Точно черве-

но палто ви трябва в мрачните зимни дни, за да сте 

сигурни, че няма да минете незабелязани край нико-

го. Но ако финансите не ви позволяват да си го купи-

те, задоволете се с червен гердан или с червени ко-

жени ръкавици. 

Освен палтата тази зима червеният цвят е „за-

лял“ шлиферите, якетата, роклите и дори плетени-

те жилетки. Най-много го предпочитат дизайнери-

те на кожени облекла, които тази зима изцяло са за-

местили предвидимия черен цвят с червен в колек-

циите си.

Незаменимият 
блейзер
Той е подходяща дреха как-

то за вечерно парти, така 

и за през деня. Благодарение 

на Кейт Мос втален черен 

блейзер можете да носите 

не само в офиса. Той е маги-

ческа дреха за всеки тип фи-

гура, защото при всички слу-

чаи я прави по-стройна. Неза-

висимо дали е облечен върху 

рокля, панталон или сукман.

Топли и красиви 
мисли
Главата ви може да роди 

такива, ако се сдобие-

те с една от тези ори-

гинални плетени шапки. 

Така де, въздухът е реже-

що студен и красивата 

ви главица трябва да е на 

топло под красива шапка, 

естествено. Най-модер-

ният цвят сега е крал-

ското синьо. 

Т

Флорални щампи
Дали живописни малки цветчета, или огромни цветове – дизайнерите оставят цветята да говорят през тази зима. А на 

вас ви дават възможност да разгърнете своята цъфтяща фантазия, когато става дума за мода. 

Има логика цветята да са на почит през зимата. Понеже навън няма живи, те оживяват върху дрехите ни – червени рози, 

маргарити, орхидеи, невени и теменужки. При това „разцъфват“ не само върху коприната, където традиционно си „цъфтят“, 

а и върху връхните дрехи, саката и най-вече върху туниките. 
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© Lev Olkha – 123rf.com

П
рез зимните месеци стре-
сът, депресията и лошото 
настроение може да застиг-
нат всекиго. И това е на-

пълно обяснимо. 

Режещият студ, снегът и прониз-

ващият вятър са причина за прем-

ръзнали ръце, уморена, лющеща се и 

суха кожа и изтощена коса. 

Коя жена би била щастлива с по-
добна външност?! Да обичат зима-
та при тези обстоятелства, могат 
само най-отчаяните оптимистки. Но 
не бързайте да се сърдите на зимата. 
Ако се научите да се грижите пра-
вилно за кожата си през този суров 
сезон, ще можете да се радвате на 
зимните прелести – дори да не сте 
заклети скиори. 

Време е за сън
През дългите зимни месеци ни мъчи 

състояние на сънливост. Сутрин не 
можем да се отлепим от леглото, 
постоянно се прозяваме. Причина за 
това е дефицитът от кислород в 
студения зимен въздух. В резултат 
на което организмът ни не е в ак-
тивна форма. 
Дори и да спим по осем часа нощем, 

ние често се чувстваме разбити от 
умора. Според мнения на лекари сом-
нолози причината за това е, че през 
зимата нашият биологичен часовник 

е настроен на по-ранно заспиване, но 
ние не съобразяваме с това вече ус-
тановения си дневен режим. 

Решението е да си лягаме по-рано. 

Дори и да сте заклета сова, поста-

райте се да си лягате поне половин 

час по-рано. А също следете темпе-

ратурата на въздуха в стаята ви да 

не надхвърля 18 °С.

Не забравяйте, че по време на сън 
организмът се възстановява активно. 
Неслучайно много велики актриси, ко-
ито изглеждат удивително и на 55-, 
и на 60-, и на 70-годишна възраст, 
като тайна за дълговечната си мла-
дост изтъкват съня. За какво им е 
да лъжат?! 

Нощният крем
И, разбира се, не забравяйте основното коз-

метично средство за възстановяване на ко-

жата на лицето през нощта – нощния крем. 

Нанасяйте го минимум 1 час преди „среща-

та“ с одеялото и възглавницата. Поради ня-

колко причини. Най-очевидната е, че кремът 

ще остане на възглавницата, а тя няма 

нужда от такова подхранване. Освен това 

той няма да има достатъчно време да „ра-

боти“ активно. Кожата ни е най-възприем-

чива към ухажване и козметични грижи в 

краткия период от 22.00 до 0.00 ч. А овлаж-

няващите кремове, нанесени непосредстве-

но преди заспиване, могат само да предиз-

викат отоци. 

Регенерационните процеси в клет-

ките на кожата протичат най-ин-
тензивно именно през нощта, докато 
спим. Затова не жалете време за сън. 
Това е най-успешният начин за въз-
становяване не само на самочувстви-
ето и настроението, но и за поддър-
жане на красотата на кожата ви. 

Промяна на навиците
През зимата, освен да преразгледа-

те дневния си режим, като установи-
те правилни часове за съня, следва да 
промените и навиците си. Суровото 
време налага свои правила. През зи-
мата обикновено от студа навън ние 
влизаме директно в добре затоплени-
те и с изсушен въздух помещения на 
дома или офиса. На кожата на лице-
то, която само допреди минута се е 
борела със студа, сега изведнъж пък є 
се налага да се защитава от топли-
ната. Тази адаптация невинаги проти-
ча успешно. 

Често в резултат от неуспешна-

зимна 
хубост

ПРАВИЛА ЗАПРАВИЛА ЗА

Зимата не е само снежнобяла приказка. 
Тя е и тежко изпитание за кожата. Но ако полагате 

правилни грижи за нея през този суров сезон, 
можете да избегнете евентуални проблеми.

АКО ВИ СЕ ПРИИСКА ДА СЕ 
СТОПЛИТЕ И ДА РЕЛАКСИРАТЕ 
В ТОПЛАТА ВАНА, ВЪВ ВОДАТА 

ВМЕСТО СОЛИ ИЛИ ПЯНА 
ПРИБАВЕТЕ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, 
КОИТО ЩЕ ПРЕДПАЗЯТ КОЖАТА 

ВИ ОТ ИЗСУШАВАНЕ 
ПРЕЗ ЗИМАТА. 
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та адаптация кожата започва да се 

лющи или да образува леки отоци. 

През този сезон шапките, шаловете, 

поло яките, които са в постоянно 

съприкосновение с кожата, също мо-

гат да предизвикат раздразнения.

През зимата кожата постоянно е 
подложена на стрес, а това ускорява 
разрушителните процеси в нея и води 
до поява на видими признаци на ста-
реене. Именно по тази причина е не-
обходимо да се отнасяте към себе си 
с повишено внимание и нежност. 
 Не само през лятото, но и през 

студените месеци се налага да пази-
те кожата от слънчевата радиация. 
 За целта всеки ден нанасяйте за-

щитен овлажняващ крем и нощен про-
тивовъзпалителен регенериращ крем. 
 В студено време, 20–30 мин пре-

ди да излезете на улицата, нанесете 
на чувствителната кожа плътен слой 
защитен крем. Така ще защитите ли-
цето от обветрянето и ще го спа-
сите от раздразненията, провокира-
ни от студа. 
 Малко количество пудра също ще 

предпази кожата от студа. 
 Изборът на почистващи козметич-

ни средства за лице през зимата зави-
си от типа кожа. Почистването през 
този период трябва да е меко, а по-
чистващите средства трябва да съ-
държат овлажняващ компонент. Лоси-
оните на спиртна основа не са препо-
ръчителни през този сезон. За сухата 
и нормалната кожа тоалетното мля-
ко е идеалният избор. А за мазната – 
тоникът без съдържание на спирт. 
При всяко измиване на лицето ние 

отделяме защитния слой, необходим 
за задържане на влагата в кожата. 

Ако имате 
чувствителна кожа 
се постарайте да избягвате козметични-

те препарати на водна основа и ги замене-

те с кремове и серуми, съдържащи овлажня-

ващи масла. А ако студовете навън са пре-

рязващи, то по-добре сутрин въобще да не 

миете лицето си, а да го минете с памучен 

тампон, напоен с тоалетно мляко.

 

Деликатна зона
Студът и вятърът изсушават ко-

жата по-драстично дори и от най-па-
лещото слънце. Пазете най-уязвимите 
зони на лицето – устните и зоната 
около очите. Особено ако обичате да 
прекарвате свободното си време на 
открито (в планината на ски напри-
мер). Тъй като кожата в тези учас-
тъци е много тънка и податлива към 
външни дразнения, не забравяйте да 
нанесете подхранващ крем по около-
очния контур и балсам на устните. 
Те ще защитят кожата ви от студа 
и вятъра и ще съхранят красотата 
им. Напуканите устни са много не-
привлекателни. 

Макар че зимното слънце не грее ин-

тензивно, ултравиолетовите излъч-

вания проникват в кожата не по-

малко, отколкото през юли. Затова 

трябва да преодолеете стереотип-

ната си представа за това, че слън-

цезащитните средства са ни необ-

ходими само през лятото.

Не излизайте навън, без предвари-
телно да сте нанесли на лицето си 
крем или тонално средство със съ-
държание на SPF 15 минимум. 
На помощ в борбата със зачервява-

нията, лющенето и сухотата на ко-
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„M и М криейшънс“ – това са 

Мира и Мария 
и един амбициозен проект на две 
млади жени. Подкрепени от ди-
зайнера Светозар Стоев, те ре-
шават да разчупят сивотата на 
ежедневието и класическите мо-
дели на обличане чрез нетрадици-
онни похвати в модата. В автор-
ската им колекция като акцент в 
облеклата се откроява деконстру-
ктивизмът. Двете млади дами по-
лучили вдъхновение от... японско-
то кимоно. Дрехите им са пълни 
с енергия и зареждат с позитиви-
зъм и настроение.
В средата на декември на ул. 
„Неoфит Рилски“ №10, за да се 
докоснат до уникалните вижда-
ния на младия дизайнерски екип, 
дойдоха известни модни  цените-
ли като Христо Сираков, проф. 

Майя Богданова, проф. Греди Асса, 
доц. Яна Костадинова, Велисла-
ва Каймаканова, доц. Ани Аврамо-
ва, Мариела Гемишева, Мария Бо-
нева, Божидара Бакалова, стилис-
тите Августина Маркова – Тути, 
Ива Филипова и много други изя-

вени личности в модата.
Галерията се откри с активно-
то сътрудничество на марката by 

bakalova. 

Perwoll Black Magic –  формула, 

която връща черното 
Добре известно е, че черният 
цвят на дрехите е универсален и 
непреходен. И въпреки че вечната 
диктаторка, мoдата, често сменя 
настроението си, черното винаги 
намира място в нашия гардероб. 
Едно обаче е сигурно – черното 
ще е модерно само ако се запа-
зи черно!
Честото носене и пране са при-
чини тъмните дрехи да изгубят 
от интензивността на цвета си 
и да избелеят, дори и да са скъпи 
и маркови. Това беше необратим 
процес, но до появата на Perwoll 

Black Magic.

Специализираният перилен пре-
парат Perwoll Black Magic запаз-
ва цвета на черните 
и тъмните дрехи. Те 
няма да избледнеят и 
ще останат с наси-
тени нюанси, като 
нови. 
Формулата на 
Perwoll с Re-

new Black Effect 
е единствена-
та, която ще  
върне плътния 
цвят на люби-
мите ви черни 
и тъмни дрехи. 
Perwoll Black 

Magic се пред-
лага в бутил-
ки от 1, 2 и 
3 литра.

Шарени новини

жата ще ви се притекат подхранва-
щите маски за лице. Препоръчително 
е да ги прилагате 1–2 пъти седмично. 
Те подхранват и овлажняват сухата 
и лишена от енергия кожа на лицето 
в дълбочина. 

Да се погрижим 
за тялото

През зимата кожата на тялото не 
се чувства много по-добре от кожа-
та на лицето. Тя се задъхва и съхне 
под топлите дрехи и изпитва недос-
тиг на ултравиолет. 

През зимата не се препоръчва да 

взимате много гореща вана. Продъл-

жителните водни процедури лиша-

ват кожата от естествени мазнини 

и я изсушават.

Затова най-добре е процедурата да 
е кратка, а водата – с температура 
на тялото, 36–37 градуса. 
Но ако все пак ви се прииска да 

се стоплите и да релаксирате в го-
реща вана, във водата вместо соли 
или пяна прибавете етерични масла, 
които ще предпазят кожата ви от 
изсушаване. За да елиминирате слоя 
мъртви рогови клетки от повърх-
ността на кожата, използвайте скра-
бове. Притежателките на чувстви-
телна кожа обаче не трябва да из-
ползват тези продукти ежедневно. За 
истинските ценители на релакса пре-
поръчваме вана с розови цветчета, 
които съдържат невероятно полезно 
розово масло. След водните процедури 
не забравяйте да нанесете подхран-

ващ крем за тяло, лосион или мас-
ло за тяло. Няколко минути остане-
те без дрехи, така кожата на тя-
лото оптимално ще попие козметич-
ния препарат.  

И косата
От повишено внимание, грижа и защита се 

нуждае и косата. През зимата избягвайте 

да я боядисвате често. Тоест не я подла-

гайте на химически процедури. Така ще из-

бегнете прекомерното є изсушаване и не-

здравия є вид. Ако все пак продължавате да 

боядисвате косата си и през зимата, не за-

бравяйте да я подхранвате с балсам при 

всяко миене и с маски два пъти седмично.

И разбира се, екипирайте се като за 
зимата – шалът и шапката са задъл-
жителни. Същото се отнася и за ръ-
кавиците. Не ги сваляйте дори кога-
то шофирате. Преди да излезете на-
вън, нанесете на ръцете си хидрати-
ращ крем, който ще пази кожата им 
от изсушаване. 
Не пропускайте и нощната грижа – 

преди лягане поглезете ръцете си с 
обилно количество подхранващ крем, 
сложете си специални памучни ръка-
вици и спете с тях. На сутринта ще 
се изненадате от резултата! Прият-
но, разбира се.

ПЪЛНОЦЕННИЯТ СЪН НЕ Е 
САМО ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРЕС, НО И ЗАЛОГ ЗА 

КРАСИВА КОЖА.
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Т
рябва да почивате с разум как-
то през лятото, така и през 
зимата. Не се заблуждавайте, че 
зимното слънце е слабичко и ул-

травиолетовите лъчи няма да нане-
сат особени вреди на кожата ви! Ще 
нанесат и още как! И даже те могат 
да бъдат по-страшни и от тези, на-
несени ви от лятното слънце. 
Кожата трябва да бъде защитена 

от студа, особено пък ако планирате 
да прекарате зимата някъде в плани-
ната. Тогава вземете със себе си пъл-
на чантичка със защитна и подхран-
ваща козметика. 

ЛИЦЕТО 
И така, кремът за лице... Най-добре 

да купите такъв, на чиято опаковка 
има написано нещо от сорта на „гри-
жа за кожата през зимата“. Но спо-

койно можете да използвате и обича-
ен крем на мазна основа. Единствено-
то условие е да е снабден със слън-
цезащитен фактор, не по-нисък от 
15 (SPF 15).

РЪЦЕТЕ 
Ако не им обръщате внимание, 
те веднага ще ви напомнят за 

себе си с неприятни симптоми – лю-
щене, щипане и зачервяване на ко-
жата.

Сухотата на кожата на ръцете 
води до напукването є – най-не-

приятната последица от небрежното 
отношение към ръцете през зимата. 
Задължително ги глезете всеки божи 
ден с крем за ръце. А и всяка нощ! 
Добре би било да се погрижите за 
тях и с топла маслена вана или па-
рафинова маска. 

КРАКАТА

Да замръзнат, едва ли ще им поз-
волите. Но те имат неистова 

нужда да си починат от скиорски-
те обувки, а и от обикновените зим-
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ЗАЩИТИ ЗАЩИТИ 
ВСЯКАКВИВСЯКАКВИ

НАЛАГА СЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ НЕЗАБАВНИ МЕРКИ, 
ЗА ДА НЕ РАЗВАЛИ СТУДЪТ КОЖАТА И НАСТРОЕНИЕТО ВИ...
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ни обувки.
След като ги покиснете вечер 
в специална вана, масажирайте 

стъпалата им и пръстите с успоко-
яващ крем. Особено ако сте прекали-
ли с карането на ски или зимни кън-
ки. След посещение на сауна или на 
банята нанесете антисептичен крем 
на ходилата.

СНЕГОВАЛЕЖЪТ И 
СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ

Изгорелите автомобилни газове, фи-
ният прах и другите вредни емисии 
правят отровен коктейл във въздуха. 
При снеговалеж (или при дъжд) той 
се изсипва в буквалния смисъл върху 
кожата. При нормални обстоятелства 
това не би било проблем, тъй като 
здравата кожа разполага със собст-
вени механизми за защита. Но през 
студеното време на годината нейна-
та защитна бариера е повредена, „на 
дупки“ и отровните молекули могат 
много лесно да я преодолеят и да про-
никнат в кожата. Там те се свърз-
ват с кислородни атоми и бомбарди-
рат клетките под формата на така 
известните ни свободни радикали. 
Затова, когато навън е много влаж-

но и студено, се нуждаете от специ-
ална стратегия за грижа за кожата. 

КРЕМЪТ ЗА ЛИЦЕ ПРЕЗ ЗИМАТА ТРЯБВА ДА Е 
ТАКЪВ, ЧЕ ДА ПОДСИЛВА ЕСТЕСТВЕНАТА БАРИ-
ЕРНА ФУНКЦИЯ НА КОЖАТА (НАПРИМЕР ДА СЪ-
ДЪРЖА ЕСЕНЦИАЛНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ) И ДА 
МОЖЕ ДА СЕ БОРИ СЪС СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ 
(НАПРИМЕР ДА СЪДЪРЖА ВИТАМИН С).

Щом температурите навън паднат 
под 2–3 градуса

МАСТНИТЕ ЖЛЕЗИ 
СЕ „СКОВАВАТ“ ОТ СТУД 

и започват да произвеждат значително 
по-малко себум. Последицата – собст-
веният защитен филм на кожата из-
тънява и на места съвсем изчезва. 

КОЖАТА СЕ ОПЪВА ПРЕКАЛЕНО, ЗАЧЕРВЯВА СЕ 
И ЗАПОЧВА ДА СЕ ЛЮЩИ. СТУДЕНИЯТ ВЪЗДУХ 
Я ИЗСУШАВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ. ЗАТОВА ПРАКТИ-
ЧЕСКИ ВСЕКИ ТИП КОЖА ПРЕЗ ЗИМАТА СТРАДА 
ОТ СУХОТА. 

Добрите ви съюзници за решаване-
то на този проблем са кремове, бо-
гати на липиди (мазнини) и на веще-
ства, които задържат влагата дълбо-
ко в кожата (като хиалуронова ки-
селина или урея). Кремовете на во-
дна основа се изпаряват много бързо 

и освен това могат да замръзнат в 
кожата, от което капилярите на ко-
жата се пукат. Възпалената и раз-
дразнена кожа трябва да се третира 
с успокояващи кремове, в чийто със-
тав участва ниацинамид. 

ВЯТЪРЪТ Е 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСЕН 

за кожата. При температура 0 °С и 
сила на вятъра 5 (това е полусилен 
вятър според скалата на Бофорт) ко-
жата се чувства като при темпера-
тура от  –15 °С, а –10 °С при сила 
на вятъра 3 (не много силен вятър 
според скалата на Бофорт) ще се 
усещат като –20 °С. Защо това е 
така? При студени климатични усло-
вия тялото не обръща голямо внима-
ние на външната си обвивка, защо-
то по-важното е вътрешните органи 
да бъдат предпазени. Затова кожата 
страда от лошо кръвоснабдяване. И 
се охлажда много. 

АКО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА СТОИТЕ ДЪЛГО НАВЪН 
ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ, НАМАЖЕТЕ КОЖАТА 
С КРЕМ ПРОТИВ СТУД (С МАСЛО ОТ ШИЙ ИЛИ 
ПЧЕЛЕН ВОСЪК НАПРИМЕР), КОЙТО СЕ ЯВЯВА 
НЕЩО КАТО „ЧАДЪР“ ЗА ЛИЦЕТО ОТ ВЯТЪРА.

За съжаление тези кремове могат 
да доведат до обратен ефект, ако 
стоите дълго време в затоплено по-
мещение. Затова, когато влезете от-
ново на топло, измийте добре лицето 
и нанесете нормален дневен крем. 

ТОПЛИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

създават други проблеми за кожата. Въз-
духът в тях е лишен от влага (средно 
влажността е около 20%, а кожата се 
чувства добре поне при 60%).
Не се чудете тогава, че и топлина-

та в стаите и офисите ни не спася-
ва кожата от страдания. Тя се доиз-
сушава, което води до образуване на 
малки бръчици. 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СТРЕС ЗА КОЖАТА СА РЕЗКИТЕ 
КОЛЕБАНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА – КОГАТО ИЗ-
ЛИЗАМЕ ОТ СТУДЕНО НА ТОПЛО И ОБРАТНО. 

Помощници в борбата с тези неволи 
ще ни бъдат подхранващите кремо-
ве, съдържащи морски екстракти или 
термална вода, които веднага успоко-
яват раздразнената кожа. Два пъти 
седмично е добре да правите на ли-
цето и подхранваща маска, която се 
отстранява обикновено след 10-мину-
тен престой. 

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

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.

АКНЕКАВЪР
Специалната матираща 

пудра е с австралийско 

чаено дърво за проблем-

на кожа, склонна към акне, 

която:
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Лилавото се съчетава 
с червено
През последните две-три години ви пов-

таряхме настойчиво, че ако акцентира-

те устните в ярък цвят, тогава гримът 

на очите трябва да е по-лек и обратно. 

Това правило вече не важи. 

За да изглежда гримът по-хармоничен въ-

преки използваните ярки цветове, сами-

те цветове трябва да са поне от едно 

„цветово семейство“. Както в случая – 

наситено лилаво върху очите и сигнално 

червено върху устните и ноктите.

Магьоснически поглед
За да изглеждат очите като опуше-

ни, нанесете като основа върху кле-

пачите перлени сенки за очи. След 

това – прахообразни сенки в тъмно-

сиво или нещо съвсем ново – в сини 

или тъмнозелени нюанси около очи-

те, така че да излизат извън външ-

ния ъгъл на окото. Устните в случая 

са решени в бледобежово (естест-

вен, почти незабележим цвят) за-

ради тежкия грим на очите. Малко 

руж няма да навреди в случая.

нови стари начина 
за гримиране4
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ОЧИ
Опушени очи или студен блясък? За 

първата визия просто подсилете на-

несения дневен грим и изтеглете тъм-

ни сенки за очи извън ъглите на окото. 

Очертайте очите с черна очна линия. 

За втората визия ще ви трябват сре-

бристи сенки, които да нанесете на 

равномерен слой върху горните клепа-

чи. Долните клепачи подчертайте със 

сребрист молив за очи. И в двата слу-

чая нанесете черна спирала и на горни-

те, и на долните мигли. 

УСТНИ
Гланцът е далеч по-ефектен за вечерен 

грим от червило в интензивен цвят. И 

е още на мода. А и ако го използвате, 

ще си спестите нервите и треперене-

то на ръката, докато внимателно на-

насяте червеното червило (нали знае-

те, трябва да сте суперточни в този 

случай!). Все пак, преди да нанесете 

гланца, очертайте устните с молив за 

устни, за да изглеждат те по-плътни 

след нанасяне на гланца.

СКУЛИ
Трябва да знаете, че ружът е един от 

най-въздействащите продукти. Зато-

ва го използвайте, дори и да решите 

да сложите съвсем малко количество 

от него. Той моделира лицето и някак 

си го съживява. Изберете цвят, който 

да подхожда и на цвета на кожата ви, и 

на останалите цветове, които сте из-

ползвали за гримиране. 

КОСА
Отпуснати къдрици, разрошени с пръ-

сти – това е небрежно, но и елегантно. 

За да фиксирате прическата, използ-

вайте повече лак за коса (за къдрици). 

Ако не ви се занимава и нямате никак-

во време да навивате косата на топ-

ли ролки, тогава я приберете на кок или 

на опашка. В този случай аксесоарите 

за коса ще изиграят ролята на прихва-

щачи на погледи. Ако косата не ви слу-

ша, пригладете я назад с малко гел. 

ТЕН
Най-добрият начин да освежите уморе-

ното си след дълъг работен ден лице е 

да го напръскате със... спрей с термал-

на вода.

1. Почистете дневния грим. 

2. Нанесете коректор в околоочния 

контур, за да прикриете пигментни 

петна и евентуални зачервявания по 

кожата. 

3. Нанесете фон дьо тен на равноме-

рен слой. Идеално би било, ако проду-

ктът за нанасяне на основа съдържа и 

блестящи частици.  

В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ
Не разполагате с много време, но искате да изглеждате супер?! Има начин. Ще ви помогнем с план.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

 Не забравяйте веждите – оскубе-

те с пинцета излишните косъмчета и 

подчертайте формата на веждите с 

молив в подходящ цвят. 

 Не смейте да стискате пъпките 

точно преди да излезете. Това е го-

ляма грешка! Даже не е нужно да ви 

обясняваме защо. Маскирайте ги със 

зелен коректор.

 Малко парфюм, и сте готови!

Дамски каприз
Тенът трябва да е равномерен, 

за да изпъкват яркочервените 

устни на фона му. За целта из-

ползвайте флуиден фон дьо тен. 

Фиксирайте го задължително с 

прозрачна пудра. Устните тряб-

ва да очертаете с контурен мо-

лив, след което да ги „запълните“ 

с червило в цвят череша. Под-

чертаните в кафяво-бежово очи 

и малко руж ще придадат на ли-

цето „капризна“ изразителност.

Златното момиче
Естествено красива с грим?! Да, 

това е възможно, ако очертаете 

очите със златист мек молив, след 

което нанесете полупрозрачни зла-

тисти сенки (равномерно, върху це-

лите клепачи, чак до под линията на 

веждите). Довършете със слой чер-

на спирала върху миглите и нежно 

розов гланц върху устните. Може 

да сложите и бледорозов руж на 

скулите, но само ако сте поканени 

на парти. Иначе не е необходимо.
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Марин Хубенов–Мърфи – собственик на фризьорски салони „Мърфи“ – може да отговори на ва-

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

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

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

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

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

ще ви приемат и преобразят с удоволствие. А ако имате късмет, можете да седнете и на сто-

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

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

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

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

КЪСО, НО С ДЪЛЪГ ЕФЕКТ
ПОПИТАХМЕ МАРИН ХУБЕНОВ-МЪРФИ КОИ СА НАЙ-МОДЕРНИТЕ КЪСИ ПОДСТРИЖКИ, ЗАЩОТО ЗА ПОДСТРИГВАНЕ И ОФОРМЯНЕ 
НА ДЪЛГАТА КОСА ВЪОБРАЖЕНИЕТО ВИ НЕ Е НУЖНО ДА Е ЧАК ТОЛКОВА РАЗВИНТЕНО. ЕТО КАКВО СЕ ОКАЗА...

© Essanelle

© La Biosthutique Paris/

Oliver Helbig

© Schwarzkopf Professional

© Aveda Artistic Team

Суперточен боб
с подвити навътре краи-

ща. Ето това е подстриж-

ка за смели дами, които не 

се притесняват, че лицето 

им ще изглежда като карти-

на в рамка. Подстригване-

то сякаш е направено с ла-

зерен нож, толкова прецизно 

изглежда. Но истината е, че 

тази „графика“ се постига и 

със стилизиране на самата 

прическа, както и с играта 

на цветове (нали забелязва-

те по-светлите кичури – из-

ползвана е техника балеаж).

Класическо късо каре 
леко флирано в краищата с изтънена и олекотена горна част 

за повече обем. Страничните кичури около лицето могат да 

се стилизират по различни закачливи начини, за да изглежда-

те всеки ден различно. Много е секси и не е чак толкова късо.

Екстравагантност 
в излишък
Тилът и ушите са оголени, а 

почти цялата коса е боядисана 

в преливащи се медно-черве-

ни оттенъци, косата в горна-

та част е изнесена напред със 

силно изразен страничен път. 

Доста екстравагантно, но пък 

ако изберете тази прическа, и 

слепите ще ви забележат (за 

мъжете говоря)!

Сасон, но не съвсем
Спомняте ли си, че по време-

то на социализма имаше една 

прическа, която се наричаше 

„сасон“? Е, тази е подобна, но 

не съвсем. Модерното є излъч-

ване се дължи на оцветяване-

то на косата в естествени 

тъмнокафяви тонове и на обе-

ма, постигнат при стилизира-

не на плътния бретон.
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фризьорство маникюр, педикюр, 
ноктопластика козметични 
процедури масажи козметика 
за домашна грижа обучение по 
фризьорство и козметика

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

© Revlon

© Wella Professional

Текст Марин ХУБЕНОВ-МЪРФИ,
стилист и собственик на фризьорски 
салони Murphy

Ултракъс бретон
Асиметричен, окръглен ултракъс бре-

тон, стилизиран „назъбено“. Тази при-

ческа може да се носи суперприлепнала 

към скалпа, както и „разрошена“, но оти-

ва на дами с правилен череп. Бакенбар-

дите са оставени по-дълги.

© Aveda Artistic Team

Лице в правоъгълна рамка
Много точна и въпреки това небрежна 

на пръв поглед е тази подстрижка  – су-

пермодерна за идващия пролетен сезон. 

Бретонът е прав, но няколкото тънки 

кичура, сресани напред над него, разно-

образяват иначе точните правоъгъл-

ни форми.

Трудна за поддържане 
обикновеност
Ефектът на тази прическа се постига с 

помощта на сешоар. Кичури от темето 

се спускат пред лицето, като странич-

ният път е много близо до ухото. Лесно 

е за правене, но е трудно да задържите 

ефектна тази прическа през целия ден. 

Особено ако навън вали и е ветровито. 

Но какво пък, и на обикновена черта да 

се появите някъде, пак няма да сте из-

вън модата.

Дългата до брадичката 
„черта“
е стилизирана на кичури и силно тупи-

рана на темето. Кичурите около лицето 

са извити навътре и окръглени с чет-

ка. Прическата не е много практична 

за дами, които по цял ден работят пред 

компютъра, защото може да предизвика 

дискомфорт и проблеми с очите.

Гарсон, моля!
Класическа къса подстрижка с маскюлин 

елементи, но с изключително женстве-

но излъчване. Много добре стоят неж-

ните преливки на цветове в косата – за 

по-светлите кичури отново е използва-

на техниката балеаж.

Компактен боб
Акцентирано е върху хипердългия бре-

тон. Съвет за стилизиране: срешете 

косата на страничен път, изсушете я 

в посока срещу растежа на косъма и я 

фиксирайте с лак, съдържащ блестя-

щи частици. Отново морковено черве-

но. Доста екстравагантен цвят, но пък 

подходящ за идващия пролетен сезон.

 Подсушавайте косата си в посока, 

обратна на растежа, и стилизирайте 

в посока на естествения растеж.

 Използвайте подходящи стилизира-
щи продукти, съобразени с типа коса 

и скалп по препоръки от вашия личен 

фризьор.

Съветите 
на професионалиста
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М
оже ли да се говори за остаряване, ако косата ви 
започне да посивява на 20-годишна възраст? Има 
ли други причини за ранното побеляване освен ес-
тественото остаряване и може ли да се спрете 

този процес? Ще се опитам да отговоря на тези и на 
още няколко въпроса, за да облекча тревогите ви. 
Причините за преждевременното побеляване на косата 

при млади мъже и жени са много индивидуални. В повече-
то случаи може да се говори за 

НАСЛЕДСТВЕНОСТ 
Ако сред близките ви роднини има човек, който е за-

почнал рано да побелява, то отговорът на въпроса е на 
повърхността. Ако нямате такива роднини, причината 
може да бъде, каквато ви дойде на ума.
Често белите косми се появяват вследствие на 

СИЛЕН СТРЕС 
Спомняте ли си българския филм „Лавина“ и как косата 

на Ваня Цветкова се сдоби с пет-шест бели кичура за 
няколко часа?! Но се на-

лага да уточня, че ко-
сите не побеляват 
просто така – от 
гледане на филми 
на ужаси или от 
вечери, прекара-
ни в терзания и 
сълзи по изгубен 

любим или любима 
(защото и мъжете 
плачат, и те побе-
ляват). 

ЗА ДА ПОБЕЛЕЕ ЧОВЕК ОТ 
ЕМОЦИИ, ТРЯБВА ДА ИЗПИТА 

СУПЕРСИЛЕН СТРЕС – НЕ СТРАХ, 
А УЖАС, НЕ ТЪГА, А ИСТИНСКА 

МЪКА. ТОВА СЕ СЛУЧВА РЯДКО И 
ДАЛЕЧ НЕ ПРИ ВСИЧКИ.

Причината за 
ранното по-
б е л я в а н е 
може да се 
крие в 

НЕПРАВИЛНАТА РАБОТА НА НЯКОЙ ВЪТРЕШЕН ОРГАН 
Например сивите коси може да се появят заради неле-

куван гастрит, заради хипо- или хиперфункция на щито-
видната жлеза, заради нездравословно хранене и затруд-
нено храносмилане, заради дефицит на мед, сяра и кал-
ций в организма. 

НАЙ-ЧЕСТО СИВИ КИЧУРИ СЕ ПОЯВЯВАТ ЗАРАДИ СЕРИОЗНИ НАРУШЕНИЯ 
В РАБОТАТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ, ЗАРАДИ НАРУШЕНА ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВА-
ТА И РАЗЛИЧНИ ХОРМОНАЛНИ ПРОМЕНИ. 

По принцип ранното побеляване в този случай не се явя-
ва единственият симптом, често се наблюдават и дру-
ги, съпътстващи го. 
Във всеки от гореизброените случаи трябва да посе-

тите съответния лекар специалист и трихолог (специа-
лист по косата). Лекарят ще ви назначи пълно изследва-
не на организма, а трихологът ще анализира структура-
та на косата ви и по този начин ще можете да получи-
те изчерпателен отговор на въпроса, защо вие сте побе-
лели толкова рано. 

МЪЖЕТЕ – по-потърпевши
Според статистиката мъжете побеляват много по-рано от жените. 

Това е така и според мен. Един мъж може и да се учуди, когато наме-

ри бял косъм в косата си на 25-годишна възраст, но в това няма нищо 

необичайно. Въпрос на генетична предразположеност, бих казал, с ко-

ято е невъзможно да се борите. Жените са много по-пощадени от 

ранното побеляване. Пък им е по-лесно да решат проблема чрез боя-

дисване на косата. Виж, на мъжете им трябва време да се решат на 

такава стъпка от страх, че някой може да ги помисли за гейове. Не-

състоятелна тревога. Светът напоследък се напълни с метросексу-

ални мъже. Аз съм един от тях и въпреки това се чувствам сто про-

цента мъж. 

ПРОФИЛАКТИКА

Ако говорим за профилактика на ранното побеляване на 
косата, можем да вземем под внимание само онези случаи, 
когато тя не се явява следствие от генетичните осо-
бености на човека. 

АКО ПРИ ПОВЕЧЕТО ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО БЕЛИТЕ КОСИ СА СЕ 
ПОЯВИЛИ В ПЕРИОДА ДО 30-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, НИКАКВА ПРОФИЛАК-
ТИКА НЯМА ДА ВИ ПОМОГНЕ. 

Ако наследствеността ви е по-благоприятна, така да се 
каже, има само един начин да избегнете ранното побеля-
ване – внимателно и отговорно да се грижите за свое-
то здраве. Не допускайте силен стрес, мъчителни диети 
без консултации с лекар, отказ от лечение на заболявания 
на стомашно-чревния тракт, черния дроб и щитовидната 
жлеза. Балансираното хранене, своевременното лечение и 

РАННОТО ПОБЕЛЯВАНЕПОБЕЛЯВАНЕ НА КОСАТА
ПОНЯКОГА МЛАДИ ЖЕНИ, КОИТО ОЩЕ НЕ СА СЕ ЗАМИСЛИЛИ ЗА СТАРОСТТА, С ПОЧУДА И РАЗОЧАРОВАНИЕ УСТАНОВЯВАТ, 
ЧЕ ИМАТ БЯЛ КОСЪМ, А ПОНЯКОГА И НЕ САМО ЕДИН. ТОВА КАКВО Е – ОТКЛОНЕНИЕ ИЛИ НОРМА?

© Vitaly Valua – 123rf.com
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студио за красота „КАЛИ“

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

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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редовните прегледи при лекар – всичко това съвременна-
та медицина предлага в качеството на профилактика на 
ранното побеляване на косата. 

АКО ВЕЧЕ СТЕ ПОБЕЛЕЛИ

Ако белите коси все пак са вече факт в косата ви, то-
гава възниква друг въпрос – да ги оставите такива, ка-
квито са, или да се опитате да ги маскирате. 

ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ РАННОТО ПОБЕЛЯВАНЕ НЕ ОЗ-
НАЧАВА, ЧЕ ЧОВЕК Е ЗАГУБИЛ ИЗЦЯЛО ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ НА КОСАТА СИ. 
СТАВА ДУМА ПРОСТО ЗА НЯКОЛКО БЕЛИ КОСМИ ИЛИ ДОРИ КИЧУРА. ГО-
ЛЯМА РАБОТА! 

Най-често те се появяват по слепоочията. Хората със 
светли по рождение коси могат и да не обръщат кой 
знае какво внимание на няколкото бели косъма, защото 
те почти не се забелязват. 
Но 

ПРИ БРЮНЕТКИТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО Е ПО-СЛОЖНО 
– белите коси се набиват на очи, тъй като контрасти-
рат на естественото оцветяване на косата. Вярно е, че 
има мнение, че сивите коси само правят мъжа да изглеж-
да по-достолепен, затова мъжете няма смисъл да мислят 
за боядисване, ако побеляването им отива. 

НО ПРИ ЖЕНИТЕ ПОБЕЛЯВАЩАТА КОСА ВИНАГИ Е ГРОЗНА (КАЗВАМ ПОБЕ-
ЛЯВАЩАТА, ОНАЗИ, КОЯТО Е В ПРОЦЕС НА ПОБЕЛЯВАНЕ, А НЕ СНЕЖНОБЯ-
ЛАТА, КОЯТО Е ДРУГА ТЕМА).

За решението на този проблем има много бои за коса, 
които позволяват да покриете белите коси до 100%. 
Ранното побеляване е проблем, с който се сблъскват 

много млади хора. Не бива да го възприемате като пър-
ви признак на старостта обаче. Обикновено тези, които 
рано се сдобиват с бели коси 

НЕ ИЗГЛЕЖДАТ ПО-СТАРИ 
след това. Младата кожа, спортната фигура, гордата по-
ходка и прелъстителният поглед – всичко това говори, че 
вашата възраст е далече от онази, към която сме свик-
нали да отнасяме белите коси. 

ЧОВЕК ВСЕ ПАК ПОБЕЛЯВА НАПЪЛНО НЕ ПО-РАНО ОТ 40-ГОДИШНА ВЪЗ-
РАСТ – КАПРИЗ НА ПРИРОДАТА, КОЙТО ЛЕСНО МОЖЕТЕ ДА СКРИЕТЕ С... 
БОЯДИСВАНЕ.

Симеон ВЕДЕВ, 

стилист в студио за красота „Кали“

Структурата на бялата коса е доста по различна от тази 

на другата коса. При побелялата  обикновено диаметърът 

на косъма е по-малък. Той е кух, защото в него няма мела-

нин. По тази причина белите коси са и доста трудни за бо-

ядисване. Повечето от обичайните бои за коса не ги покри-

ват добре, а дори и да ги покрият, след първото измиване 

бялото (или сивото) отново избива. 

Ако  боядисвате бялата коса, в никакъв случай не използ-

вайте безамонячни бои, защото с тях няма да постигне-

те никакъв ефект. Ще ви издам една малка професионална 

тайна. Ако боядисвате бялата си коса вкъщи, задължител-

но нанасяйте повече количество боя – така ще наситите 

хубаво цвета и по-бавно ще се отмие след това.

ЗЛАТНИ СЪВЕТИ



А
ко предполагате, че в опера-
ционната ще можете да ре-
шите всичките проблеми с 
външността си, жестоко се 

лъжете. Защото пластичната хирур-
гия не е вълшебница. Колкото и да 
се старае лекарят, колкото и опитен 
да е той, не е в състояние от дебе-
ланка да ви превърне в модел с мер-

ки 90–60–90.

Липосукцията
е една от най-популярни-
те хирургични манипулации 
за структуриране на фи-
гурата. 

В никакъв случай не я 

възприемайте обаче 

като панацея сре-

щу затлъстяване-

то или като ме-

тод за отслаб-

ване.

В действи-
телност тя 
е операция, 
п р е д н а з н а ч е -

на за тези, чи-
ето тегло не е 

извън нормата. С 
нейна помощ може-

те да коригирате кон-
турите на тялото си, 

тоест да въздействате 
само на подкожната маст-

на тъкан. Но да ви избави от 
излишните 10–15 килограма, ли-

посукцията не може.

По-проблемни зони
По нашето тяло има места, кои-
то са по-предразположени към нат-
рупване на подкожни мазнини – т. 
нар. капани за мазнини. Това са бе-
драта (образуват се бричове), мес-
тата около коленните стави, се-
далището и долната част на ко-
рема. В тези зони предвидливи-

ят ни организъм складира мазнини за 
черни дни (например за случай на бре-
менност). 

Да допуснем, че вие носите 44-и но-

мер дрехи, но не можете да премах-

нете нито двойната си брадичка, 

нито омразните бричове.

Не ви помагат нито драстичните 
диети, които спазвате, нито упраж-
ненията, които редовно изпълнявате. 
В такъв случай изходът е липосукция. 
Хирургът ще премахне мастните на-
трупвания по проблемните зони.

„Прахосмукачка“ 
за мазнини

Но защо липосукцията не може да 
помогне на хората с наднормено те-
гло? Работата е в това, че човек 
натрупва излишни килограми по най-
различни причини. По-голямата част 
от мастните натрупвания се отлага 
достатъчно дълбоко – около вътреш-
ните органи, откъдето въобще не е 
възможно мазнините да се елимини-
рат с помощта на липосукция. 

Освен това без риск за здравето в 

рамките на една само операция от 

общата маса на тялото се отделят 

не повече от 5% мастна тъкан.

Заради факта, че мастните клетки 
в 99% се състоят от вода, има ре-
ална опасност да се наруши водно-со-
левият баланс в организма, както и 
да се навреди на работата на бъбре-
ците и сърцето, ако се отстрани по-
вече мастна тъкан. 
При надхвърляне на нормата може 

да се стигне и до обратната ре-
акция – хипофизен отговор. Органи-
змът, лишен най-неочаквано от значи-
телен обем мастна тъкан, се стреми 
да запълни липсите и подава сигнал 
за увеличено производство на мастни 
клетки. От техническа гледна точка 
липосукцията представлява изсмуква-

к о з м е т и ч е н  с а л о н

Седем пъти мери...
Чувайки зад гърба си обидното „Виж, виж какви бричове!“, 

вие прекарвате през главата си всички възможни средства 
да изравните тези мастни израстъци. Полагате неимоверни усилия, 

но успех – никакъв. Тогава се решавате на липосукция.
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не на мастна тъкан с помощта на 
вакуумна канюла – нещо като своеоб-
разна „прахосмукачка за мазнини“. 
Такива операции се правят както с 

местна, така и с пълна упойка. Всич-
ко зависи от големината на зоната, 
от която ще се изсмуква мазнина.

Какво прави хирургът 
Първо, не много големи разрези по кожата 

(с дължина 1–1,5 см). След това размеква 

тъканта със специален разтвор, след което 

вкарва в подкожната мастна тъкан въпрос-

ната канюла, която не е нищо по-сложно от 

тънка тръбичка, през която „излиза“ маз-

нината. Времето на цялата операция може 

да варира от 10 минути до астрономически 

час в зависимост от количеството мастна 

тъкан, която е планирано да се изсмуче.

Наред с традиционната липосукция 
в клиниките по пластична хирургия 
днес се предлага и ултразвукова липо-
сукция. С помощта на специален апа-
рат отново през канюла ултразвукът 
достига мастната тъкан, размеква я, 
с което облекчава и отделянето є. 
Но в 99% от случаите липосукция се 

прави с вакуумния метод. Ултразву-
ковата липосукция е целесъобразно де 
се прилага само при не много големи 
участъци (например по лицето), къде-
то има необходимост да се изсмук-
ват само до 10 мм мазнина. 

Реални цели
За да се избегнат вторичните ин-

фекции след операцията, се назнача-
ват широкоспектърни антибиотици. 
По-късно, в рамките на 2 до 4 седми-
ци, протича периодът на възстановя-
ване. През това време трябва да се 
носи специално стягащо бельо. След 
четвъртото-петото денонощие след 
операцията е препоръчително да се 
подложите на 10–12 сеанса масаж, за 
да се възстанови лимфодренажът и 
да се изравни повърхността на кожа-
та. Обикновено след още седмица след 
операцията можете да водите пре-
дишния начин на живот. Окончател-
ният ефект е видим след 1,5–2 месе-
ца от хирургичната интервенция.
Противопоказания към липосукцията 

могат да бъдат диабет, някои забо-
лявания на сърдечносъдовата систе-
ма, болести на кръвта и други па-
тологии. 

Трябва да сте подготвени, че резул-

татът може да не съответства на 

очакванията ви. Та нали става дума 

за меки тъкани, чието „поведение“ е 

трудно да се прогнозира?!

След липосукцията, както и при 
всяка друга операция, може да има 
и усложнения. Затова е добре да се 
подложите на тази процедура при оп-
итен хирург. Както и да се доверите 
на решението му, колко точно маз-
нини трябва да бъдат изсмукани във 
вашия случай, без да се рискува здра-
вето ви. Не очаквайте нищо, довере-
те се на очакванията на вашия лекар 
от операцията.

С помощта на липосукция се коригират 
проблемните зони

Тя може да ви избави и от двойна брадичка

По време на консултацията с лекар не се при-
теснявайте – лекарят е длъжен максимално 
подробно и достъпно да ви обясни какъв ще е 
ефектът от операцията

Повечето жени са убедени, че след липосукция те ще могат завинаги да забра-

вят за фитнеса и диетите. Но това е заблуда! Действително в оперираната об-

ласт мазнините ще се натрупват доста по-трудно, но при неправилен начин 

на живот (ядене на въглехидратни храни и лежане на дивана пред телевизора) и 

това може да се случи. При това доволно бързо. Ако пък това за щастие не се 

случи, току-виж, количеството изсмукани мазнини съвсем ненадейно се появи на 

друго място по тялото ви. Такъв е законът на живота – няма празно. Взетото 

от едно място се добавя на друго.

НЕ СЕ ОТПУСКАЙТЕ!
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EКСТРЕМНО, БЕЗ РИСК
ЖАЖДАТА ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ КАЧВА В ПЛАНИНАТА. ИЗБЕРЕТЕ СИ ПОДХОДЯЩИЯ ЗА ВАС ВИД СПОРТ И ПОКОРЕТЕ СВОЯ ВРЪХ! 
НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СТЕ ВНИМАТЕЛНИ! С ДРУГИ ДУМИ – НЕ СЕ САМОЗАБРАВЯЙТЕ ОТ СМЕЛОСТ.

Правилно избраната 
екипировка гарантира 
комфортно и безопасно 
ски-спускане

Ако като ученици не ви е било трудно да правите кросове и в зим-

ни условия (заснежени алеи в парка например), то с лекота ще усво-

ите ски-спускането. Разбира се, ще ви се наложи да свиквате с тежки-

те обувки, да се за запознаете в детайли с тайните на слаломирането 

на твърд сняг и да се научите правилно да падате. Не жалете време за 

обучение! Защото екстремният спорт не прощава излишната самоуве-

реност и неподготвеност. Затова пък, докато летите със скоростта 

на вятъра по високопланинските писти, ще се чувствате като птици. И 

това не е всичко! Твърди и красиво изваяни мускули на краката, корема и 

гърба – това ще е наградата за вашето усърдие.

СКИ-СПУСКАНЕ

Вие неведнъж сте виждали група мла-

ди хора, облечени в ярки и малко без-

формени якета и панталони. Със сноуборд 

дъски под мишница те изглеждат много 

стилно и просто излъчват здраве и под-

вижност. Мдаа, за да се спуснеш със сно-

уборд, се изисква да си наистина в отлич-

на физическа форма. Следователно за да 

станете сноубордист, ще ви се наложи да 

прекарвате не по един, а по много часове 

в спортната зала, за да стягате мускули-

те и да изпълнявате упражнение за усъ-

вършенстване на пазенето на равновесие. 

СНОУБОРД

Златното правило за 
начинаещи сноубор-
дисти – не се старай-
те да подражавате на 
опитните спускачи

Ако не сте привърженик на екстремните видове спорт, но обича-

те планината, тогава се запишете в група за туристически по-

ходи. Екстремно трудни участъци няма да ви се налага да преодоля-

вате, но пък ходенето по наклон, даже и в някоя не много висока пла-

нина, е най-добрият начин да вкарате във форма краката (особено 

бедрата) и мускулите на седалището. А при спускането отлично се 

тренират и мускулите на прасците. Прекарвайки дори само уикен-

дите си по планинските склонове, вие ще станете по-силни, по-бо-

дри и в прекрасно настроение. А ако искате да потренирате ръце-

те, вземете щеки за ски. С тях се ходи по-лесно, защото натовар-

ването частично се премества към ръцете и коремните мускули.

ТУРИЗЪМ

Песните край 
огъня са неотменна 
част от похода

Бела, брой 2 (144), 201034
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Освен смелост катерачът 
трябва да притежава още 
издръжливост, сила и бързи 
реакции

Това не е опростен вариант на алпинизма, както би-

хте си помислили, а отделен вид спорт. За да мо-

жете да се изкачите със специална екипировка и под-

сигуровки до определена височина по скалата, задъл-

жително трябва да тренирате преди това на стена 

в зала. Сигурно сте виждали подобни стени с неравен 

релеф, специални дупки и издатини. Този спорт много 

помага да заздравите мускулите на ръцете и краката, 

да добиете гъвкавост и да пазите равновесие. 

Планините и по-скоро скалите не са просто места за 

провеждане на спортни мероприятия... Те предлагат 

единение със самата природа. Освен издръжливостта 

си ще тренирате също твърдия си характер и желяз-

ната си воля. А това може да ви свърши работа както 

в спорта, така и в живота.

СКАЛНО КАТЕРЕНЕ

Сигурно това е най-опасният вид от планинските 

спортове, но това не го прави по-малко привлека-

телен. Мнозина мечтаят да покоряват върхове, но еди-

ници са тези, които се осмеляват наистина да го пра-

вят. Планината не търпи нерваци, слабаци и егоисти. 

Искате ли да бъдете приети в общността на алпини-

стите? Занимавайте се редовно със спорт, възпита-

вайте силата на волята си и усъвършенствайте чув-

ството си за хумор – без него няма да ви вземат в 

планината! Разбира се, първата година никой няма да 

ви вземе и на труден за катерене участък, но даже и 

покоряването на някой по-нисък връх ще ви позволи да 

изпитате всички прелести на алпинизма.

АЛПИНИЗЪМ

Пренощуването в палатков лагер в планината 
е също изпитание за начинаещия алпинист

Бела, брой 2 (144), 2010 35
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Джинджифилът (Zingiber 

officinalis) е древна подправ-
ка, родом от Югоизточна 
Азия и Западна Индия. Да, 

да, той има две родини. Защото рас-
те добре както във влажен тропиче-
ски климат, така и по нашите ши-
рини – в парник или даже вкъщи, в 
саксия. Саксийният джинджифил се 
е радвал на голяма популярност сред 
моряците още през V век – те кач-
вали саксии с джинджифил на борда 
на кораба, когато пътували в стран-
ство, защото 

КОРЕНЪТ МУ ГИ СПАСЯВАЛ 
ОТ СКОРБУТ 

и им помагал да се справят по-леко 
с морската болест. Древните магове 
били убедени, че джинджифилът при-
тежава чудодейна сила. Но всъщност 
лековитите му свойства се дължат 
на съдържанието на важни за човеш-
кия организъм аминокиселини в със-
тава му. 
Растението е богато на витамини-

те С, В1, В2 и А, както и на соли 
на магнезия, фосфора и калция. 

КОНСУМАЦИЯТА НА ДЖИНДЖИФИЛ БЛАГО-

ПРИЯТСТВА ХРАНОСМИЛАНЕТО, ВОДИ ДО ПО-

НИЖАВАНЕ НА НИВОТО НА ХОЛЕСТЕРОЛ В 

КРЪВТА, ПОДПОМАГА УСЛУЖЛИВОСТТА НА ПА-

МЕТТА, ВЪЗСТАНОВЯВА СИЛИТЕ СЛЕД ИЗТО-

ЩИТЕЛНА УМОРА, ЕЛИМИНИРА ТОКСИНИТЕ ОТ 

ОРГАНИЗМА И ПРИТЕЖАВА АНТИСЕПТИЧНИ И 

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СВОЙСТВА. ЛЕКУВА 

ПРОСТУДА И ЗЪБОБОЛ.

И най-важната информация за дами-
те е, че забавя естествените проце-
си на стареене и повишава либидото. 
Твърди се, че джинджифилът е ефек-
тивен и при 

ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА

Редовният прием на не много го-
леми количества джинджифил стиму-
лира храносмилането, сгрява стомаха 
и кръвта. Джинджифилът, популярен 
още и като исиот, е много полезен 
за хората, които се занимават с ин-
телектуален труд: журналисти, хора 
на изкуството... Сгорещявайки кръв-

СГРЯВАЩИЯТ 
ДЖИНДЖИФИЛ
СГРЯВАЩИЯТ 
ДЖИНДЖИФИЛ

ЕКЗОТИЧЕН, ТРЪПЧИВ, С ЛЮТИВО-
ЛИМОНОВ ВКУС, ТОЙ ОСВЕЖАВА И 

ПРОБУЖДА ВКУСОВИТЕ НИ РЕЦЕПТОРИ. 
ЕДВА ЛИ НЕ СЕ СМЯТА ЗА НАЙ-

ПОЛЕЗНАТА ОТ „ЗАГРЯВАЩИТЕ“ 
ПОДПРАВКИ. ДЖИНДЖИФИЛЪТ 

ЧУДЕСНО СЕ СЪЧЕТАВА С ПОЧТИ 
ВСИЧКИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 

ПРИТЕЖАВА НЕЗАМЕНИМИ ЗА ЗИМАТА 
СВОЙСТВА – ИЗПЪЛВА НИ ОТВЪТРЕ С 

ТАКА ЖАДУВАНАТА ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН 
ТОПЛИНА.

 На санскрит наричат джинджифила 

„вишвабхесадж“, което означава „уни-

версално лекарство“.

 Това растение се споменава и в све-

щените текстове на Корана. А за 

свойствата му да разпалва страст-

та и да повишава либидото се говори 

в „Хиляда и една нощ“.

 Джинджифилът се радвал на любов и 

от страна на древните гърци и жите-

лите на Римската империя, които го 

купували от арабските търговци (по-

следните пазели произхода му в тайна). 

 Германия и Франция познават джин-

джифила през IX век, а Англия – през X 

век. През XI век лечебните свойства 

на това растение били внесени в ан-

глосаксонските медицински справоч-

ници. 

 В своята книга „Подправките“ Х. Н. 

Ридли пише, че през XIII и XIV век джин-

джифилът бил толкова разпростра-

нен в Англия, колкото и черният пипер, 

и струвал почти толкова, колкото и 

черният пипер. В това време, когато 

подправките били скъп разкош, финт 

джинджифил (450 г) струвал 1 шилинг и 

7 пени, което приблизително съответ-

ствало на цената на една овца.

Знаете ли, че...
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та, той подпомага по-доброто снаб-
дяване на мозъка с кислород. 

ТАКА ЧЕ АКО ВИ ПРЕДСТОИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН 

„ЩУРМ“, 1/4 Ч. Л. СТРИТ НА ПРАХ ДЖИН-

ДЖИФИЛ НЯМА ДА ВИ НАВРЕДИ, САМО БИ ВИ 

ПОМОГНАЛА ДА МИСЛИТЕ И ДА СЕ ИЗРАЗЯВА-

ТЕ ПО-ДОБРЕ.

Меката част на джинджифила може 
да се настърже на фино ренде по дъл-
жината на влакната – така правят 
японците. Но вие можете да го на-
стържете просто на ренде, както ви 
падне, и след това да го добавите 
към къкрещото на бавен огън ястие. 
Прекарвайки джинджифила през соко-
изстисквачка, може да добавите сока 
му в сосове, оцет или някакви други 
безалкохолни напитки. 
Нарязан на тънки сламки, можете 

да го разбъркате в салатата, да го 
добавите към задушените зеленчуци 
или пък към сиропа, в който ще пе-
чете някакви плодове.
Предварително кисналият в солена 

вода джинджифил се маринова в под-

сладен оризов оцет – така се получа-
ва превъзходната подправка гари, по-
зната ни от японската кухня.  

Джинджифилови 
ледени кубчета
Сока от джинджифил можете да замразите, 

което ще ви позволи да се запасите с под-

правка за по-дълго време напред и да иконо-

мисате време в процеса на готвене. Сока 

налейте във форма за лед, поставете я в 

камерата на хладилника или във фризера. Ко-

гато ви потрябва, просто размразете куб-

чето, а след това добавете утаилия се сок 

като подправка на студени закуски. Ако ще 

приготвяте горещи блюда или ще сервира-

те студени напитки – вода, чай, плодов сок, 

коктейли, – поставете по едно кубче в тях, 

без да го размразявате предварително.

НЕЗАМЕНИМО СРЕДСТВО 
ПРОТИВ ТОКСИНИ

Ако чувствате тежест в стомаха 
и умора по цялото тяло, ако често 
се уморявате и се ядосвате по най-
малкия повод, ако вашите очи са за-
губили блясъка си, а тенът ви има 

сив цвят, ако имате лош дъх в уста-
та и нямате апетит, е твърде ве-
роятно в организма ви да са се на-
трупали много токсини или шлака. 
Те са отрови, които водят до раз-
лични заболявания, ако не ги прогони-
те навреме. 

ДА СИ ВЪЗВЪРНЕТЕ АПЕТИТА, ДОБРОТО НА-

СТРОЕНИЕ, СВЕЖЕСТТА НА ТЕНА И БЛЯСЪКА 

В ОЧИТЕ, ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ЧАЯТ ОТ ДЖИН-

ДЖИФИЛ.

Този чай е абсолютно полезен за 
всички. Той облекчава храносмилане-
то, неутрализира натрупалите се в 
нашия стомах токсини и ни помага 
да усвоим храната по-добре. Пийте 
го на малки глътки преди или след 
хранене. 
Впрочем този чай лекува симптоми-

те на настинката: възпалено гърло, 
кашлица и хрема.

Рецепта за чая
Кипнете 1 ч. ч. вода, отстранете съда от 

котлона и залейте с водата 1/8 ч. л. джин-

джифил на прах (или 2–3 парчета сушен 

джинджифил). Добавете парче лимон и под-

сладете с мед (или с кафява захар) на вкус.

ПЪРВА ПОМОЩ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВА

В арабската медицина се смята, 
че джинджифилът укрепва паметта, 
почиства черния дроб и чисти пер-
фектно храчките. Имбир се прилага и 
за лечение на диария. При раздразнено 
гърло настърган джинджифил се пре-
глъща с малко мед и бадемово масло. 
Като подправка в храната джин-

джифилът подобрява храносмилането 
и създава свеж дъх в устата. За цел-
та сдъвчете парче имбир и бавно го 
преглътнете. Дозата за еднократен 
прием на джинджифил вътрешно е 
около 3 г.

Салата от краставици и водорасли с джинджифил

За 4 порции:  2 не много големи краставици  2 с. л. сушени водорасли (про-

дават се в магазините за здравословни храни)  80 г пресен джинджифил 

 1 с. л. сусам  1 червена чушка  1 ч. л. сол  1 ч. л. сусамово олио

За дресинга:  5 с. л. оризов оцет  1 с. л. соев сос  1 ч. л. захар

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: Залейте водораслите с хладка вода, оставете ги да прес-

тоят в дълбока купа 10 мин на стайна температура. Краставиците нареже-

те на тънки шайби, сложете ги в гевгир, посолете ги, разбъркайте ги и ги ос-

тавете за 5 мин. Смесете оцета, соевия сос и разтворената във вода за-

хар. Отстранете семената на чушката и я нарежете с ножици на тънки пръ-

чици. Почистете джинджифила, нарежете го на тънки шайби, а тях пък – на 

тесни ивици. Внимателно отцедете водата от краставиците и водораслите. 

Смесете двата продукта в салатиера. Разбъркайте ги. Полейте го с дресин-

га, изчакайте малко и излейте излишната течност. Разпределете салатата 

по чиниите, отгоре сложете парчета джинджифил и пръчици чушка. Поръсете 

със сусам, налейте малко сусамово олио и сервирайте веднага. Тази освежава-

ща салата може да изиграе ролята на превъзходна закуска или гарнитура към 

морски продукти.

Благотворителна 

online продажба от ОББ
ОББ започна благотворителна про-
дажба на календара си „Траките: 
блясъкът на вечността“ на 
www.svetini-bg.net 
ОББ започна благотворителна про-
дажба на календара си за 2010 годи-
на „Траките: блясъкът на вечност-
та“ на www.svetini-bg.net. Календа-
рът съдържа фотографии на жерт-
вени дарове от Дългата могила 

край новозагорското село Караново, 
където през 1976 година е открита 
колесница с уникална метална апли-
кация. Събраните от продажбата 
средства са в подкрепа на сдруже-
ние „Обединени за милосърдие“.
През 2009 година ОББ старти-
ра проект „Златната колесни-
ца на траките“ с цел да се на-
прави възстановка на античната 
кола. Научен ръководител на про-
екта е археологът Веселин Игна-
тов, който с финансовата под-

крепа на ОББ разкри в края на 
годината уникално погребение на 
тракийски аристократ, отново 
край Караново.
Календарът „Траките: блясъкът 
на вечността“ е с цена от 10 
лева, а средствата постъпват по 
сметка на сдружение „Обединени 
за милосърдие“, което се грижи 
за 20 деца със здравословни про-
блеми от цяла България. Сдруже-
нието издава дарителски акт за 
всяка получена сума, а поръчали-

те получават календара с куриер, 
с наложен платеж в рамките на 
24 часа за София и до 48 часа за 
цяла България.
Освен този календар на 
www.svetini-bg.net ОББ прода-
ва благотворително и албума си 
„Български столици, твърдини и 
светини“ с възстановки на архи-
тектурни и исторически обекти 
от българското средновековие.
За повече информация: 
www.svetini-bg.net

Шарени новини
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О
снова на това хранене са, както се досещате, 
зеленчуците, към които се добавят зехтин, че-
сън и разни други полезни подправки. Месото, 
рибата и яйцата се явяват само допълнения 

(нещо като гарнитури) към зеленчуковите блюда – то-
ест те не са основни ястия! Такова меню е напълно про-
тивоположно на класическите ястия в европейските кух-
ни (там главно се явява месото, а зеленчуците са само 
гарнитура).

НАМАЛЕТЕ КОНСУМАЦИЯТА 
ИЛИ ИЗКЛЮЧЕТЕ ОТ МЕНЮТО СИ

 Кафява и бяла захар, сиропи за подслаждане (например 
на сладолед или на кремове), всякакви подсладители и най-
вече декстроза (D-глюкоза)

 Тестени изделия: бял хляб и въобще всякакви печива, 
преварени макарони, бял ориз, оризови крекери

 Картофи и особено картофено пюре
 Царевични пръчици и въобще всякакви хрупкави изде-

лия, вакуумирани във фолио
 Сладка и сиропи (съдържат огромно количество за-

хар)
 Подсладени и най-вече газирани напитки: газирана 

вода, промишлени плодови сокове, алкохол (извън прие-
ма на храна) 

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОИТО 
ПОЕМАТ НАЙ-МНОГО ПЕСТИЦИДИ 

(Впрочем плодовете и зеленчуците е добре да купувате 

само от проверени магазини за биохрани)
 Ябълки, круши, праскови, нектарини, ягоди, вишни, ма-

лини и грозде
 Чушки
 Целина, зелен фасул, картофи
 Спанак, зелена салата
 Краставици, тиквички, тиква

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОИТО 
ПОЕМАТ ПО-МАЛКО ПЕСТИЦИДИ

 Банани, портокали, мандарини, ананаси, грейпфрути, 
дини

 Пъпеши, сливи, киви, къпини, манго, папая
 Броколи, цветно зеле, зеле, гъби, аспержи, домати, лук, 

патладжани, зелен грах, репички, авокадо

ПРОДУКТИ С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ГЛЮКОЗА (ЗАХАР, БЯЛО БРАШНО...)

 Хидрогинезирани мазнини (мазнина за фритюрници, 
маргарин)

 Промишлени млечни продукти
 Пържени картофи (особено на фритюрник), чипс, пър-

жени ядки
 Червено месо, кожата на птичите меса
 Кората на плодовете и зеленчуците с промишлен про-

изход (пестицидите се натрупват именно в нея)
 Вода от крана на чешмата вкъщи: в районите с раз-

вито селско стопанство в нея попадат пестициди и ни-
трати 

„АНТИРАКОВА“ „АНТИРАКОВА“ 
ЧИНИЯЧИНИЯ

„Хранителна“ 
профилактика 
на рака

 БЕЛТЪЧИНИ С ЖИВОТИНСКИ 

ПРОИЗХОД: риба, месо и яйца

 ФИБРИ: пълнозърнест хляб, ка-

фяв ориз

 МАЗНИНИ (липиди): зехтин или 

рафинирано слънчогледово олио

 ПОДПРАВКИ: куркума, къри, роз-

марин, чесън, мащерка

 Зеленчуци (броколи...) + плодове 

(грозде, мандарини, праскови, ма-

лини...) + белтъчини с растителен 

произход (от царевицата, зеления 

грах, фасула и тофуто)

ЗАБЕЛЕЖКА: понеже е зима, кон-

сумирайте без притеснение зам-

разени плодове и зеленчуци, които 

много малко отстъпват по ка-

чество на пресните.

© Suzan Oschmann – 123rf.com
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КАКВО МОЖЕТЕ ДА КОНСУМИРАТЕ

 Черен шоколад (70% какао)
 Продукти, произведени от пълнозърнесто брашно, ръ-

жен хляб, кафяв ориз (и басмати), макарони алденте (по-
лусварени), овесени ядки, гречка

 Сладки картофи (патати), царевица, фасул, нахут
 Дребни червени плодове – боровинки, малини, вишни
 Вода с добавка на лимон, зелен чай, чаша вино на ден 

по време на хранене
 Зехтин и ленено масло
 Млечни продукти с натурален произход
 Маслини, чери домати
 Зеленчуци, пилешко месо, тофу, биояйца, риба (скум-

рия, сардина, сьомга)
 Обелени промишлени плодове и зеленчуци
 Филтрирана чешмяна вода, минерална или трапезна 

(бутилирана)

НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 

И ДА ВЛИЗАТЕ В КОНТАКТ С...

...Хлоретилен (използва се при химическото чистене на 

дрехи)

...Дезодоранти, антиперспиранти, съдържащи алуминий

...Козметични средства, лосиони, шампоани, бои за коса, 

лакове, пени, гелове, лакове за нокти, слънцезащитни сред-

ства, а също дезодоранти със съдържание на естрогени 

или плачентни хормони, парабени и естери на фталовата 

киселина

...Парфюми със съдържание на фталати (почти всички)

...Средства против насекоми и гризачи

...Пластмасова посуда със съдържание на ПВХ, съдове от 

полистирол и пенополистирол (често се използва т за под-

гряване на ястия или напитки)

...Тефлонови тигани с повредено покритие

...Почистващи и миещи средства, дезинфектанти, капсу-

ли за тоалетна, които по принцип съдържат алкил

ВМЕСТО ТОВА...
...Проветрявайте бельото и дрехите след химическо чис-

тене на чист въздух. 

...Използвайте ролкови дезодоранти, които не съдържат 

алуминий.

...Предпочитайте тоа-

летни води вместо пар-

фюми: в тях се съдър-

жат по-малко естери на 

фталовата киселина.

...Сервирайте храна-

та само в керамични или 

стъклени съдове.

...Употребявайте само 

тефлонови тигани с не-

издраскана повърхност 

или най-добре такива 

без тефлоново покри-

тие.

...Заложете на екологич-

но безопасните миещи и 

почистващи средства: 

оцет, разтвор на сода, 

домашен сапун.

ИЗВЪН ХРАНЕНЕТО
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Какво е добре да запомните за кафето извън ча-
шата ви, та когато го налеете в нея, да изпитате 
пълноценно удоволствие от аромата, вкуса и цве-

та му на квадрат? Ето няколко общоизвестни и потвърде-
ни чрез научни изследвания факти, които разклащат ав-
торитета на насипното кафе и заради тях то губи по точ-
ки в състезанието по качество с пакетираното.

1. Насипното е с неясен произход (чувалите не са 
снабдени с етикети с информация за вносителя/

производителя, за това, кой, кога и как е пекъл кафето). 

2. То няма срок на годност (няма информация за това, 
кога точно е било опечено и колко дълго е стояло в 

отворените чували, преди да бъде продадено. 

3. Не се знае как и в какво е било транспортирано на-
сипното кафе и къде е било съхранявано, преди да 

стигне до магазина. 

4. В специализираните магазини за кафе насипното 
се държи в отворени чували, в пряк контакт с въз-

духа, светлината, влагата и други миризми. 

5. Насипното кафе се съхранява в нехигиенични зеб-
лени чували, които са въздухопропускливи, съби-

рат прах и пускат власинки. 

6. Печеното кафе на зърна губи 30% от аромата си, 
ако се съхранява 3 дни в отворен съд/чувал/кон-

тейнер след изпичането му. Учените са го потвърдили, не 
си го измисляме.

7. Печеното кафе на зърна губи 56% от аромата си, ако 
престои 2 седмици в отворен съд/чувал/контейнер. 

8. Печеното кафе променя вкуса си при гореспомена-
тото условие. 

9. Вакуумираното кафе запазва вкуса и аромата си. 
Неоспорим факт, който важи не само за кафето, а 

за всичко, което е вакуумирано. 

10.Опакованото кафе е предпазено от кислорода, 
от светлината и влагата; опаковката спомага за 

запазване на силата, вкуса и аромата на кафето. 
Забележка: В последните две точки не се сдържахме и 
вместо да посочим недостатъците на насипното, споме-
нахме две от най-важните предимства на пакетираното 
кафе. 

Изборът обаче си е ваш. 
Удоволствието от пиене на кафе – също.

По-добре в пакетче, 
а не насипно!
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Н
е, това е просто заглавие, което да ви привлече 
вниманието. С помощта на водата нито се качват, 
нито се свалят килограми. Тя обаче успешно забърз-
ва обмяната на веществата, с което и стопяване-

то на килограми. Дори и да не искаме да отслабнем, е 
добре да пием най-малко по литър и половина вода дневно 
(което е равно на една голяма бутилка минерална вода). 
Все пак водата притежава свойства, които могат да 

ни бъдат съюзници в борбата с наднорменото тегло. Но 
пиенето на вода не отменя намаляването на количество-
то консумирана храна. В противен случай до отслабване 
няма да се стигне.
Водата може и да не ви донесе никакви ползи, но поне 

няма да ви навреди, ако я използвате като средство за 
топене на килограми. Нищо няма да загубите, ако проб-
вате режима, който ви предлагаме.

ПРИНЦИПЪТ

Половин час преди хранене, независимо каква храна се 
готвите да погълнете (мазна, протеинова или въглехи-
дратна), изпивайте различно количество вода според коли-
чеството храна, която имате намерение да консумирате. 
Ето ви няколко примера за еквивалентност:

1 голям шоколад = 1 чаша вода (250 мл)

1 голям сандвич = 4 чаши вода (250 мл) или 

2 малки бутилки минерална вода (от 0,5 л)

кафе със захар = 1 чаша вода (250 мл)

1 пица = 4 чаши вода (250 мл)

1 сладолед във фунийка = 1 чаша вода (250 мл)

1 чиния манджа = 4 чаши вода

Впрочем ако не можете да решите колко точно чаши 
вода да изпиете преди някое хранене, тогава изпийте поне 

1. И тя ще е от помощ за забързване на метаболизма. 
Спазвайки този принцип, имате право да ядете всичко, 

което искате, и в каквото количество пожелаете. Исти-
ната е, че пиенето на вода половин час преди хранене ви 
помага бързо да изпитате чувството на ситост и 

ДА ИЗЯДЕТЕ ПО-МАЛКО ОТ ПЛАНУВАНОТО 
Разбира се, всички препоръки, които сте чули да важат 

по време на спазване на която и да било диета, важат и 
в този случай. Не бива например да ядете, ако не изпит-
вате глад, както и да изяждате цялата порция, ако се 
почувствате сити, преди да видите чинията празна.
Когато постигнете желаното тегло, за да го запазите, 

продължавайте да пиете вода половин час преди всяко 
хранене, но в по-малки количества. Просто си създайте 
този навик и няма да сбъркате. 
И най-важното – вслушвайте се в тялото си. Опитай-

те се да разберете кога наистина изпитвате глад и кога 
искате да ядете просто от лакомия. И, естествено, по-
тиснете лакомията си, защото освен всичко друго тя е 
и смъртен грях според Стария завет на Библията.

ОТСЛАБВАНЕ С… 

водавода

И това е добре да знаете
 ОЩЕ ПЛЮСОВЕ ОТ ПИЕНЕТО НА ВОДА Освен че ще ви 

помогне да отслабнете, пиенето на вода ще направи кожа-

та ви опъната и тена ви – блестящ. 

 МИНУСИТЕ В началото принудителното пиене на вода 

половин час преди всяко хранене, без да сте жадни, е наис-

тина трудно и даже мъчително, но бързо се свиква. Внима-

ние! Не мислете, че това е диета чудо. Няма да загубите 

наднормените си килограми, ако поглъщате хамбургер след 

хамбургер. Трябва да изработите здравословен храните-

лен режим на основата на повече протеини и по-малко бър-

зи въглехидрати.

 РЕЗУЛТАТЪТ Ще стопите излишните килограми доста-

тъчно бързо, ако се вслушвате в нуждите на тялото си и се 

придържате към здравословен хранителен режим. А ако на-

правите пиенето на вода преди хранене свой навик, ще ста-

билизирате без никакви проблеми вашето идеално тегло!

Бела, брой 2 (144), 201040
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М
ного хора се предават 
още щом срещнат болес-
тта – земята се отва-
ря под краката им и те 

падат в дупката още преди да са ос-
ъзнали какво точно се случва и какво 
могат да направят, за да оздравеят. 
Надяваме се, че следващите редове 
ще ви помогнат да се отнесете към 
изпитанията на болестта с 

НЕОБХОДИМАТА 
НАДЕЖДА 

Съвременната медицина не дава дос-
татъчно задоволителен отговор на 
въпроса, какъв е смисълът на болес-
тта. Медицината е много ефектив-
на и може много. Тя обаче е обърна-
та само към нашето физическо тяло 
(тялото като обект) и не се инте-

ресува от психологическото измерение 
на човека (тялото като субект). Ко-
гато „разпада“ човешкия организъм на 
съставните му органи, клетки и мо-
лекули, медицината забравя за връзки-
те между тези отделни детайли, ко-
ито превръщат човека в човек и го 
свързват с останалия свят. 
На болния му се струва, че лекарят 

се занимава единствено с механична-
та страна на нещата: „Лекарят ле-
кува тумора ми, но не и мен.“ Да, на-
последък медицината напредна твърде 
много, но именно в чисто биологич-
ното възприемане на човека. Назрял 
е моментът за промяна на това по-
ложение. Време е да одушевим телес-
ността, да видим душата в тялото. 
Душата, която мисли, мечтае, надява 
се, чувства...

БОЛЕСТТА 
Е КРИЗА

която поставя пред нас въпросите 
„Защо съм болен?“, „Какво се случи, 
че се разболях?“. Тя настъпва като 
опасност, но и като шанс да разбе-
рем, че ние представляваме себе си 
и можем да се променяме. Болестта 
е покана към развитие и израстване. 
Когато се окажем лице в лице с нея, 
ние губим обичайните ориентири и 
започваме да се чувстваме като деца. 
Във всяка човешка култура същест-
вува система от обяснения на фено-
мена на болестта, която е призвана 
да структурира този хаос. При раз-
личните култури и народи открива-
ме общи понятия за равновесие, хар-
мония, красота, на които е основа-

БОЛЕН СЪМ, ЗНАЧИ 
СЪЩЕСТВУВАМ

© G. YASEMIN SUMER – 123rf.com

ПРЕД ЛИЦЕТО НА БОЛЕСТТА 
ЧОВЕК ПРОПАДА В БЕЗДНА, 

ГУБИ ВОЛЯТА СИ ЗА ТЪРСЕНЕ 
НА СМИСЪЛ. КОГАТО ПРИДАДЕ 

СМИСЪЛ НА БОЛЕСТТА, ЧОВЕК 
МОЖЕ ДА Є ВЪЗДЕЙСТВА...

Бела, брой 2 (144), 201042



на представата ни и за здраве. Ос-
вен това навсякъде присъства идеята 
за колективната отговорност по от-
ношение на живота. Хаосът, в кой-
то ни въвлича болестта, провокира 
така присъщата на човешката при-
рода фундаментална потребност от 
търсене на смисъл. 
Болестта е многопластова и много-

значна и не е възможно в нея да бъде 
намерен единственият универсален 
смисъл. Различните аспекти на болес-
тта са отразени във вече съществу-
ващите различни думи, които се из-
ползват в българския език за нейното 
обозначаване. „Заболяване“, „болест“, 
„разстройство“, „недъг“... 
Има три смислови граници на болес-

тта, които са сполучливо отразени в 
английския език. За да бъде обозначена 
биологичната страна на болестта, съ-
ществува дума desease, която обясня-
ва материалната, органичната приро-
да на явлението. В понятието болест 
(думата, която ние използваме), влиза 
и субективният смисъл, който влага-
ме, когато имаме предвид вътрешно-
то неблагополучие, лошото самочувст-
вие. В английския език това се изра-
зява с думата illness. Съществува и 
трета дума, която отразява друг ас-
пект на болестта. Думата sickness 
характеризира болестта като социо-
културен феномен и я разглежда като 
проблем на цялото човешко общество. 
Важното е не да търсим смисъла на 

болестта и да се взираме в значени-
ето на думите, които използваме за 
нея, а сами да є придадем смисъл. 
Именно върху този механизъм Вик-

тор Франкъл, австрийски психиатър, 
основава логотерапията. Франкъл е 
хвърлен в германски концентрационен 
лагер по време на Втората световна 
война. Той забелязал, че концлагерис-
тите имат по-голям шанс да оцеле-
ят, ако им се удаде 

ДА ПРИДАДАТ СМИСЪЛ 
НА СВОЕТО СТРАДАНИЕ

Да осъзнаят, че да преживееш, оз-
начава да дадеш възможност на на-
деждата. Именно това помага да 
бъде преживяна ситуацията на аб-

Диагнозата е съобщена. Няколко кратки и ясни думи от-

варят най-огромната пропаст, пред която някога сте 

били изправяни. Въпреки че днес почти половината от жерт-

вите на онкологични заболявания могат да бъдат излекува-

ни, диагнозата рак остава синоним на нелечима болест в 

съзнанието на хората. Това съобщение винаги е драма за 

пациента и изпитание за лекаря. Вече съществуват специа-

листи онкопсихолози, които са готови да помагат както на 

пациента, така и на лекаря, който ежедневно трябва да про-

изнася страшната диагноза. Пациентите са склонни да уп-

рекват лекаря в равнодушие. Ето как няколко болни се връ-

щат към минутата, която е променила живота им завинаги. 

„Отидох да проверя резултатите от изследванията, а лека-

рят вика:„Имате злокачествен тумор.“ Краката ми се под-

косиха и веднага си представих раковоболни хора, които съм 

виждала – без коси, прежълтели, слаби, отчаяни...“

Емилия, 51 години

„Моят лекар подходи към диагнозата ми, все едно бяхме 

участници във виц. „Поздравления – каза той. – Вие имате 

рак.“ Вцепених се. Имах нужда да влезе някой – директорът 

на болницата или министърът на здравеопазването – и да ми 

каже: „Колегата се шегува. Черен хумор, но все пак се шегу-

ва!“ Нищо подобно не се случи. Диагнозата ми беше рак.“ 

Христо, 65 години

„Когато чух диагнозата, престанах да слушам по-нататък. 

Но гласът на лекаря ми действаше добре. Не чувах какво ми 

говори, но тембърът му ми звучеше успокояващо.“ 

Елена, 29 години

„Винаги ще помня този ден, в който гинекологът дойде в 

стаята, в която лежах, и ми съобщи, че имам рак на шийката 

на матката. Валеше дъжд. Лекарят беше дошъл направо от-

вън, водата от чадъра му се стичаше върху пантофите ми и 

там се събираше с капките от  моите сълзи. Първото, което 

си помислих, е, че няма да видя как расте синът ми. Той беше 

едва на четири години, а аз – на 33. Помислих и за съпруга ми, 

и за майка ми, които само допреди малко бяха при мен. Те ско-

ро се върнаха, без да подозират нищо. Майка ми носеше ку-

тия с любимите ми бонбони.“  

Юлия, 45 години

Роднините също са изправени пред изпитание и не знаят 

какво да кажат и какво да правят. Много често роднините 

започват да се държат така, сякаш ракът е съвсем обик-

новена болест. Въпросът, дали такова поведение е добро, е 

спорен. Според някои по този начин близките дават неосно-

вателни надежди на болните и по този начин само усилват 

техните страдания. 

В граничните моменти между живота и смъртта много от 

болните или техните близки се обръщат към религията и 

търсят помощта на свещеници. 

„Майката на момчето, което дойде при мен, умираше от 

рак цели три години. Претърпя множество операции и теж-

ки курсове по химиотерапия. Синът дойде, защото искаше да 

говорим за живота, за смъртта и за самотата.“ 

Отец Иван

В този момент болните имат нужда от искрени отношения 

в семейството. Именно благодарение на тях остротата от 

болката се притъпява. По този начин жертвите на рака мо-

гат да говорят искрено за страховете и мъката си. Близки-

те също трябва да изразяват своите чувства искрено. 

„Лекарят съобщи първо на мен диагнозата на съпругата ми. 

Имах големи колебания, как да постъпя. Нямах сили да пов-

торя пред нея това, което чух от доктора. От друга стра-

на, не можех да крия от нея истината. Събрах сили. Събрах 

толкова сили, колкото бяха необходими и за нея, и за мен. Ка-

зах є. Съпругата ми почина от рак на панкреаса, но не съжа-

лявам, че постъпих честно с нея. Докато се бореше с болес-

тта, нито веднъж не ми се наложи да вляза при нея с изкри-

вена и лъжлива усмивка. Усмихвах є се, защото я обичах, и ми-

сля, че истината є помогна спокойно да приеме края. Смър-

тта застана до нас, но отношенията ни бяха искрени и дъл-

боки. Именно това ни помагаше, докато минавахме през на-

шето последно общо изпитание.“

Петър, 67 години

Няма универсален добър начин, по който подобна диагноза 

може да бъде съобщена. Важното е пациентът да чувства 

съпричастността на лекаря. 

Болният има правото да знае истината. Той има право и на 

надежда. Обикновено съобщаването на диагнозата отключ-

ва чувството на страх и мрачни предположения. За лекаря 

това е начало на нова битка за живота на човека и за ка-

чеството на неговия живот – до края. За пациента и близ-

ките му – също.

Имате РАК

Бела, брой 2 (144), 2010 43



сурд. Позволява да видим себе си в 
бъдещето, да изпитваме положителни 
емоции, които са изключително необ-
ходими за нормалното функциониране 
на нашето тяло. 
Пред лицето на болестта човек из-

питва същото. Попада в бездна, ко-
ято му отнема волята за смисъл. 
Когато придаде смисъл на болестта, 
човек може да є въздейства. Ако чо-
век повярва, че е жертва на рака, 
остава му единствено да се моли на 
бога или да проклина онова, което 
според него е причина за нещастие-
то му. Съществува и друг вариант 
на действие. Да се обърнете към 
своето нещастие и си кажете: „Мо-
ето положение е резултат на лоши 
навици. Ако променя навиците си, 
бих могъл да променя хода на неща-
та и така да получа власт над бо-
лестта.“ 

НАДЕЖДАТА И 
ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ 

усилват възстановителните процеси 
и укрепват имунната защита на ор-
ганизма. Ако искаме да помогнем на 
тялото си да се излекува, трябва 
да изучаваме психологическата стра-
на на болестта и да съумеем чрез 
разума си да продължим предписано-
то лечение. При това е необходимо 
да се съпротивляваме на съвпадение-
то между символичния смисъл на бо-
лестта и нейната биологична приро-
да. В противен случай рискуваме да 
сбъркаме интерпретацията на симп-
томите на болестта с реалните є 
причинители. 
Иначе казано, да се опитваме да 

обясняваме всичко с помощта на 
психологията, е опасно. Необходимо 
е да се отнесем много сериозно към 

такива интерпретации, при които 
болестта се разглежда изключително 
като физически израз на психологи-
чески проблеми и вътрешни конфли-
кти. Някои психотерапевти са на 
мнение, че осъзнаването и решава-
нето на емоционалните конфликти 
сами по себе си могат да излеку-
ват такива болести като рака. Аб-
солютизирането на психологически-
те и емоционалните причини като 
единствено възможни за възникване-
то на болестта е опасно. Причини-
те за възникването на болестта са 
комплексни – наследственост, начин 
на живот, психически травми, режим 
на хранене... Психологическият стрес 
е само един от тези фактори. Би 
било абсурдно да предлагаме готово 
обяснение от рода на „Ракът на гър-
лото е резултат на това, че на чо-
века не му се удава да изрази това, 
което мисли (липсва му онова сво-
бодно и гъвкаво съзнание, за което 
стана дума по-горе)“, без да отчи-
таме обстоятелството, че този чо-
век е пушил по две кутии цигари на 
ден. Освен това има болни, които 
някой е успял да убеди, че тяхното 
състояние се дължи единствено на 
психологически причини, в резултат 
на което те прекратяват лечение-
то си и се подлагат единствено но 
психотерапия, което е огромна греш-
ка. Едно от най-незначителните по-
следици на тази грешка е, че тези 
хора започват да изпитват чувство 
на вина за това, че не са се справи-
ли с болестта.  
В процеса на осъзнаването на болес-

тта ние неизбежно се срещаме със 
самообвинението. Никой не е виновен 
за своята болест. В същото време 
ние сме длъжни да се научим 

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ 
ЗА СВОЕТО ЗДРАВЕ

Сред многото фактори, които мо-
гат да причинят болестта, са и тези, 
които всеки от нас има власт да ели-
минира. Профилактиката е много по-
добра от лечението. Така че да при-
дадем смисъл на болестта, означава 
и да осъзнаем нашата собствена от-
говорност за процесите, които са я 
предизвикали. С придаването на сми-
съл е свързана и промяната на начи-
на на живот. В това именно се изра-
зява нашата реална власт над болес-
тта. Въпросът е как да постигнем 
тази власт.
Всеки от нас е неповторим. Всеки 

от нас има собствена и уникална жи-
тейска история. Ето защо е необхо-
димо лекарят да помага на пациента 
да намери собствен смисъл в страда-
нието, да уважава и да се съобразя-
ва с вътрешния му свят. Съвременна-
та медицина отделя малко място на 
този кръг от въпроси. Психотерапев-
тичната подкрепа като съпътства-
що лечение би могла да окаже безцен-
на помощ за лечението на пациента. 
Необходими за здравето са гъвка-

вото, свободно и подвижно тяло, 
както и свободното и леко съзна-
ние, способно да се съмнява и да се 
променя. Специалистите казват, че 
всичко това може да бъде постигна-
то, стига да се доверявате на себе 
си. Колкото повече се доверяваме на 
себе си и света, толкова по-гъвка-
ви и готови за промяна ще бъдем. 
Важи и обратната зависимост. Кол-
кото по-гъвкави и адаптивни сме, в 
толкова по-пълно хармония ще бъдем 
със себе си и толкова по-пълноцен-
но бихме се реализирали на житей-
ското поприще.

Revlon Double Twist™ Mascara – печелите 

двойно

Феноменален обем и съвършено разделяне само 
с едно движение – сега можете да имате 
всичко, от което се нуждаят вашите мигли, с 
новата Revlon Double Twist™ Mascara.
Суперобемът и изрядно подредените мигли 
са лесно постижими багодарение на иноваци-
онната четка на спиралата, впечатляваща с 
двойното си въздействие и масивния си раз-
мер. Тя комбинира предимствата на традици-

онната четка да изгражда 
обем с прецизността на 
гребенчето при силиконо-
вата четка. Тази комбина-
ция се увенча с безапелацио-
нен успех, гарантирайки из-
ящни мигли със зашеметяващ 
обем, съвършенно разделени и 
с богат, наситен цвят. Мигли-
те изглеждат 5 пъти по-плът-
ни, с до 80% по-дълги и съвър-
шено подредени.
Тушът, разработен на базата на 

ексклузивна Easy Glide технология, прави на-
насянето суперлесно. Интензивните пигменти 
на спиралата придават драматичния и вибри-
ращ цвят, за който винаги сте мечтали. Фор-
мулата е обогатена и със сферични полиме-
ри Swelling spheres, които обвиват моментал-
но миглите и увеличават обема им, като ед-
новременно с това осигуряват гладко и равно-
мерно нанасяне.
Продуктът е офталмологично тестван, под-
ходяща е и за дами с контактни лещи или с 
чувствителни очи. Спиралата се предлага в 
Blackest Black на цена 15,90 лв.

Красиви новини
о
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Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

Т
е представляват пластинки, залепени по зъбни-
те повърхности, обхванати с обща метална дъга. 
За разлика от детските ортодонтски апаратче-
та брекетите не могат да бъдат сваляни от па-

циента и затова действат постоянно върху зъбите. По 
тази причина 

ЕФЕКТЪТ ОТ ТЯХ Е ПО-БЪРЗ 
и не се влияе от мотивираността на пациента (детето 
не може да ги сваля само). 

ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ БРЕКЕТИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОСТАВЯТ САМО НА ПОСТО-
ЯННИ ЗЪБИ И СА НЕПРИЛОЖИМИ ПРИ МЛЕЧНИ ЗЪБИ.

Предимството им е, че могат да се използват и при 
възрастни пациенти, като практически няма ограничение 
за възрастта.

БРЕКЕТИТЕ СА НАЙ-ЧЕСТО МЕТАЛНИ 
По естетични съображения се лепят обаче и керамични, 

както и такива от фибростъкло или пластмаса, които 
обаче не са толкова издръжливи като керамичните, защо-
то се чупят и отлепят по-лесно. Това, разбира се, допъл-
нително оскъпява лечението с брекети, което и бездру-
го е доста скъпо. Пак по естетични причини металната 
дъга, която държи брекетите, може също да е боядисана 
или облечена в бяла пластмаса (като кабел). 

„ВЪРХЪТ“ В ЛЕЧЕНИЕТО С БРЕКЕТИ Е, КОГАТО ТЕ СЕ ЗАЛЕПВАТ ОТ ВЪ-
ТРЕШНАТА СТРАНА НА ЗЪБИТЕ И ВЪОБЩЕ НЕ СЕ ВИЖДАТ, КОГАТО ЧОВЕК 
СЕ УСМИХВА. 

Но още нито един ортодонт в България не използва 
тази техника, доколкото ми е известно.

ЛЕЧЕНИЕТО Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНО

То трае 1–2 години и накрая завършва с изработването 
на т.нар. ретенционен апарат. Това е детско пластмасо-
во апаратче, с което пациентът спи или което носи оп-
ределено време през деня, за да не се стигне до рецидив 
(т. е. зъбите да започнат да се връщат в първоначално-
то си положение). 

ВЪПРОСНОТО АПАРАТЧЕ СЕ СЛАГА, КОГАТО СЕ СВАЛЯТ БРЕКЕТИТЕ, И СЕ 
НОСИ НЕОПРЕДЕЛЕНО ДЪЛГО ВРЕМЕ. АКО НЕ СЕ НОСИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ И 
СЛЕД ТОВА НА ПАЦИЕНТА МУ Е ТРУДНО ДА ГО СЛОЖИ, ЗНАЧИ ЗЪБИТЕ СА 
СЕ ПРЕМЕСТИЛИ И ТРЯБВА ДА СЕ УДЪЛЖИ ВРЕМЕТО ЗА НОСЕНЕТО МУ.

По време на лечението ортодонтът сменя по-тънките 
метални дъги с по-дебели и коригира посоката на движе-
ние на зъбите до постигането на правилна захапка.

ПРОБЛЕМ 
при това лечение са многото кариеси, които се образу-
ват около брекетите, особено ако не се спазват прави-
лата за миене на зъбите. 

ВПРОЧЕМ ТОЗИ, КОЙТО НОСИ БРЕКЕТИ, ТРЯБВА ДВА ПЪТИ ПО-ЧЕСТО И 
ПО-УСЪРДНО ДА МИЕ ЗЪБИТЕ. ИНАЧЕ ПРОБЛЕМЪТ ОСВЕН ЕСТЕТИЧЕН 
МОЖЕ ДА СТАНЕ И МЕДИЦИНСКИ ЗАРАДИ ОБРАЗУВАЛИТЕ СЕ КАРИЕСИ.

Преди лечение с брекети, когато няма достатъчно мяс-
то за подреждане на зъбите, се налага вадене на два 
малки кътника или пилене на предните зъби, но най-чес-
то – вадене на непробили още мъдреци. Въпреки всички 
тези неприятни моменти трябва да отбележим, че пра-
вилно подредените зъби по-рядко развиват кариеси и за-
болявания на венците, имат по-голяма дъвкателна ефек-
тивност (с тях човек се храни по-лесно) и, естествено, 
са по-красиви.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

БРЕКЕТИТЕБРЕКЕТИТЕ
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РЕВМАТОИДЕН 
АРТРИТ
ЖИВОТЪТ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ Е 

ИЗПЪЛНЕН С БОЛКА. РАЗБИРАМ ГО ОТ 

ЛИЧНАТА ИЗПОВЕД НА 25-ГОДИШНАТА 
АНЕТА ДРАГАНОВА ОТ КЮСТЕНДИЛ – 

АКТИВНА МЛАДА ЖЕНА, КОЯТО РАБОТИ 

КАТО СЕКРЕТАР В ЧИТАЛИЩЕ, НО НЕ Є 

ЛЕСНО… В СВЕТА НАД 21 МИЛИОНА 

ДУШИ ЖИВЕЯТ С ТАЗИ БОЛЕСТ, А У НАС СЕ 

ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ БОЛЕДУВАТ НАД 100 000, 

СОЧАТ ПОСЛЕДНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ 
ДАННИ. А ЗА ДА ОПИШЕМ СИМПТОМИТЕ, 

КЛИНИЧНАТА КАРТИНА И НАЧИНИТЕ ЗА 

ЛЕЧЕНИЕ НА АРТРИТА, ИЗПОЛЗВАХМЕ 

ДАННИ ОТ ДОКЛАД НА Д-Р СИМЕОН 
МОНОВ, Д.М. ОТ  КЛИНИКА ПО 
РЕВМАТОЛОГИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

I. ИЗПОВЕД 

НА ЕДНА БОЛНА
„Боледувам с години от ревматои-

ден артрит. Диагнозата ми е поста-
вена през 1986 г. Заради заболяването 
обучението ми до 7-и клас премина 
в санаториум за ревмадоидни и кола-
генови заболявания в гр. Банкя. Още 
докото бях в санаториума, се научих 
да се справям сама с живота. Виж-
дах семейството си само през учеб-
ните ваканции. За един тийнейджър 
не е никак лесно да приеме тази ди-
агноза. Пораснах по-бързо, научих се 
да бъда реалист. Беше ми трудно да 
свикна с болката и с особеностите 
на заболяването. Но се научих да жи-
вея с ревматоиден артрит. След 1997 
г. продължих обучението си в ПГИМ 
„Йордан Захариев“, гр. Кюстендил. А 

по-късно продължих обучението си в 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. 
Успоредно със следването започнах 
работа. В началото ми беше трудно 
да се социализирам с хора, които ня-
мат моя проблем, въпреки че съуче-
ниците и колегите ми не са ме прие-
мали като по-различна от тях. Болес-
тта обаче никога не спира да напом-
ня за себе си, особено през зимата и 
пролетта. Тогава се появяват 

НЕПОНОСИМИТЕ БОЛКИ И 
СУТРЕШНАТА СКОВАНОСТ 

В такива моменти просто нямам 
желание за нищо. Докато премине су-
трешната скованост, която трае 
около 2–3 часа, се чуствам ужасно 
потисната. През тези сезони често 
ми се е налагало да отсъствам от 
училище. 

Аз съм още млада, но болестта по-
степенно деформира костите ми. 
Отделно от това е болката. А тя е 
голяма. Постепенно нещата, които са 
нормални за всекиго, стават все по-
трудни за мен.
След поставянето на диагнозата ле-

чението, което провеждам, е със спе-
циални лекарства за артрит и нес-
тероидни противовъзпалителни сред-
ства. През 1994 г. започвнах лече-
ние с метротексат, което прехъс-
нах поради инфекция. Прилагали са 
ми лечение със златни соли, което не 
даде резултат. От 1996 г. до 2001 г. 
съм на лечение с други две лекарства. 
През април 2001 г. артритът отново 
стана активен и обхвана цялата ми 
костна система. Назначено ми бе ле-
чение с комбинация от четири лекар-
ства. От февруари 2005 г. посещавам 
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II. СТАТИСТИЧЕСКИ 
И ОСНОВНИ ДАННИ 
ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО

1. ВАЖНИ ЦИФРИ 
В света над 21 милиона души живе-

ят с ревматоиден артрит. У нас се 
предполага, че боледуват над 100 000. 
Честотата на разпространението на 
ревматоидния артрит у нас е 7.5% 
по данни за 2001 г. Почти 50% от 
страдащите стигат до инвалидизация 
в рамките на 10 години след поста-
вянето на диагнозата. 
Заболяването се среща най-често 

при пациенти от 30- до 60-годишна 
възраст, но 2–3 пъти по-често при 
жените в сравнение с мъжете. 

2. ПАТОЛОГИЯ 
(БУКВАЛНО ОЗНАЧАВА НАУКА 

ЗА БОЛЕСТИТЕ) 
Сериозните последици на болестта 

изискват прецизно познаване на нейна-
та патология с цел ранно диагности-
циране и ефективно є лечение. След-
ващите редове обаче биха били раз-
брани най-добре от медицинско лице. 
Ето как лекарите описват ревмато-
идния артит. 

ТОЙ Е ЕДНО ОТ НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ АВ-

ТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЯВА 

ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА 

СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН, ПРИ КОЕТО ПРЕ-

ДИМНО СЕ ПОРАЗЯВАТ ФАЛАНГИАЛНИТЕ СТА-

ВИ НА РЪЦЕТЕ И КРАКАТА, ГРИВНЕНИТЕ СТА-

ВИ И СТАВИТЕ НА КОЛЕНЕТЕ И ЛАКТИТЕ. 

Структурите на гръбначния стълб 
също не са пощадени. Освен пора-
жения на ставните и периставните 
структури при ревматоиден артрит 

се наблюдават и редица поражения на 
други органи и системи, като муску-
ли, кожа, бели дробове, сърдечносъ-
дова и отделителна система, както 
впрочем и нервна система. 

3. КЛИНИЧНА КАРТИНА 
Възможно е болестта да започне ос-

тро, в течение на няколко дни. Поя-
вяват се ставна болка и скованост с 
най-голяма интензивност в сутрешни-
те часове. Протича с обща умора и 
прогресиращо ограничение в ставната 
подвижност. Прогресията на болестта 
може да доведе до необратими струк-
турни увреди на ставата, свързани с 
функционални нарушения. Възникват 
възпалителни отоци в ставите и пе-
риставните тъкани. Настъпват фи-
брозни промени, предизвикващи ретрак-
ция (свиване, отдръпване) на ставните 
капсули, връзките, сухожилията, разру-
шаване на ставните повърхности и 
като следствие от това – развитие 
на ставни деформации. Движенията в 
ставите са много ограничени и дори 
може да се стигне до анкилоза (пълна 
неподвижност на ставите). 

4. ПЪРВИТЕ СИМПТОМИ 
при които трябва да се потърси ле-
карска консултация, са:  ставна ско-
ваност сутрин над 30 минути  бол-
ки и отичане на ставите (най-чес-
то на малките стави на пръстите 
на ръцете и краката)  ограничава-
не в подвижността на ставите по-
ради споменатите скованост, болки 
и отоци. 
Обикновено пораженията са симе-

трични (на двете ръце и/или на двата 
крака), но са възможни и изключения. 

5. ЕТИОЛОГИЯ 
(ИЛИ ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТТА) 
Те не са известни, но науката пред-

полага, че отключващата роля се пада 
на редица външни фактори  (инфек-
ции, вируси, бактерии, стрес) при на-
личие на генетично предразположение.

6. ЛЕЧЕНИЕ 
То трябва да е комплексно и насоче-

но към потискане на активността и 
прогресирането на процеса, профилак-
тика на обострянията и възстановя-
ване на функцията на ставите. 
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ Тя 
включва два вида препарати: противо-
възпалителни и базисни (болестомоди-
фициращи антиревматични средства). 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ СЕ ВЪЗПРИЕ 

СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ ОТ СЪЩЕСТВЕНА ВАЖ-

НОСТ ЗА ИЗХОДА НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ Е 

РАННОТО АГРЕСИВНО ЛЕЧЕНИЕ.

Ефективната терапевтична стра-
тегия изисква избор на подходящ бо-
лестомодифициращ медикамент или 
комбинация от такива. Доказано е, 
че конвенционалните базисни сред-
ства забавят прогресията на болес-
тта, подобряват качеството на жи-
вот и редуцират смъртността. 

7. УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТИ

НАЧИН НА ЖИВОТ Ето какво 
е необходимо да съблюдавате, ако 

страдате от това заболяване:  дос-
татъчен нощен сън при правилна по-
зиция на тялото, най-добре върху 
ортопедичен матрак;  редуване на 
дейности от ежедневието с почив-
ки в хоризонтално положение и пълно 
отпускане на ставите и мускулите; 

Клиниката по ревматология в София. 
През 2006 г. започнах прием на калций 
с витамин D3 поради установена 

НАМАЛЕНА 
КОСТНА ПЛЪТНОСТ 

вследствие на болестта ми. През 
2007 г. ми приложиха лечение с би-
ологично лекарство, което премахва 
сутрешната скованост и се чувст-
вам много добре. 
Междувременно в резултат от рев-

матоидния артрит ми установиха и 
двустранна коксартроза. След напра-
вена консултация с ортопед-травма-
толог в Горна баня се наложи ендо-

протезиране на лява и дясна тазобе-
дрена става. Предстоят ми още две 
оперативни намеси в Горна баня – на 
коленни стави. 
Не искам да се оплаквам прекалено. 

Знам, че у нас има много болни от 
различни болести хора, които не полу-
чават адекватна грижа и лечение. За 
съжаление, въпреки че в много стра-
ни ревматоидният артрит и негово-
то лечение се покриват от държа-
вата, у нас това не е така. И ние 
страдаме. Лечението е скъпо и труд-
но достъпно. Поддържащата терапия 
се заплаща изцяло от пациента. Ос-
вен това 

БИОЛОГИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА 
СА НЕДОСТЪПНИ 

заради високата си цена. Дори се на-
лага да заплащам изследвания, които 
минават по здравна каса, защото ня-
мало лимит. Ендопротезирането на 
ставите и лечението след престоя в 
клиниката също се заплащат от па-
циента. Благодарна съм, че имам под-
крепата на семейството и приятели-
те си, без които много трудно бих 
се справила от финансова и духовна 
гледна точка.“

Анета Драганова, 25 г., 
Кюстендил
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 изпълнение на упражнения, предимно 
от легнало положение, с постепенно 
разширяване на двигателния режим; 
 използване по предписание на лекар 

на шини или бастун и избягване на 
продължително ходене без почивки.

НАЧИН НА ХРАНЕНЕ Няма специ-
ален диетичен режим за пациенти 

с ревматоиден артрит. Включете в 
хранителния си режим повече белтъч-
на и богата на витамини храна, за 
да противодействате на намаляване-
то на мускулната маса. Добре е да 
консумирате богата и на калций хра-
на (поради високия риск от развитие 
на остеопороза) и бедна на мазнини 
(поради риска от съдови усложнения 
при това заболяване).
Освен това се пазете от простуди 

и травми. И в никакъв случай не при-
бягвайте до самоволно намаляване на 
дозата или прекъсване на предписани-
те от лекаря медикаменти. 

ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА ЗАБО-

ЛЯВАНЕТО останете в леглото 
и временно обездвижете с шини въз-
палените стави (но в правилна по-
зиция).  Провеждайте краткотрай-
на криотерапия на зачервените и за-
топлени стави: ледени компреси с 
продължителност на въздействие 30–
60 сек няколко пъти на ден.  Из-
вършвайте домашните си задълже-
ния по-бавно, при възможност в сед-
нало положение.  Един-два пъти го-
дишно провеждайте подходяща физи-
отерапия с лазер, магнитно поле или 
друг вид. 

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ИЗОСТРЯ-

НЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО Естест-

вените природни фактори – въздух, 
вода, слънце, повишават защитните 
сили и закаляват организма.

ВЪЗДУШНИ БАНИ Започнете с 
10–15-минутен престой на откри-

то при външна температура около 20 
°С и постепенно преминете към въз-
душни бани през по-хладните часове 
на деня с престой 30 и повече мину-
ти. През топлите месеци можете да 
спите на открито. Въздушните бани 
можете да комбинирате с леки фи-
зически упражнения, игри и разходки, 
но не натоварвайте много ставите 
и мускулите.

СЛЪНЧЕВИ БАНИ Най-добър 
ефект от тях ще получите, ако 

започнете с 10–15-минутно излагане 
на слънце през летните месеци с по-
степенно увеличаване на продължи-
телността. През зимните месеци се 
препоръчва изкуствено ултравиолето-
во облъчване за повишаване защитни-
те сили на организма.

ВОДНИ ОБЛИВАНИЯ Започнете с 
температура на водата 35–36 °С 

през зимните дни и малко по-ниска 
през летните, като постепенно на-
малявайте температурата на водата 
(общо с няколко градуса), за да полу-
чите желания закаляващ ефект. 

ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ Той тряб-
ва да включва лечебна гимнасти-

ка, разходки, спортни игри и др. От 
съществено значение е натоварване-
то да е постепенно и да е съобразе-
но със състоянието на ставите и на 
организма като цяло. На всеки 15–20 
минути движение си давайте почив-
ка. Не забравяйте и дихателните уп-

ражнения.
БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕВМА-

ТОИДЕН АРТРИТ Не провеждайте 
балнеолечение по собствена преценка 
или по препоръка на друг болен. Само 
лекуващият лекар може да прецени 
необходимостта от балнеолечение и 
да определи правилния начин за него-
вото провеждане. Затова трябва да 
информирате лекаря за всичко, свър-
зано с текущото развитие на заболя-
ването, както и за общото ви здра-
вословно състояние. 
Ако по време на балнеолечението 

получите т. нар. балнеореакция, вед-
нага се консултирайте с лекаря. Не 
прекъсвайте приемането на предписа-
ните ви медикаменти по време на 
балнеолечението.

БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО НЕ Е ПОД-

ХОДЯЩО ЗА ВАС:  ако сте в ре-
мисия (болестта не е обострена) или 
само с налично леко възпаление на 
малките стави на ръцете и стъпала-
та, с не много силна болка и крат-
котрайна сутрешна скованост  ако 
ставното възпаление и болка са по-
подчертани, лекарят ще прецени дали 
е възможно балнеолечение и по каква 
методика да го проведете  ако са 
възпалени по-големи стави (коленни, 
глезенни, гривнени и др.)  ако болка-
та и сутрешната скованост са сил-
ни и продължителни  ако ревмато-
идният артрит е засегнал някои въ-
трешни органи
Във всички гореописани случаи бал-

неолечението е противопоказно!
Материала подготви 
Теодора СТАНКОВА

В ревматологичната практика през последните години 

навлязоха нови лекарствени средства, които подпо-

магат ефективното лечение на болестта. Това са би-

ологичните агенти – изцяло нова група лекарства, из-

ползващи нов „подход“ за повлияване на болестта. 

Тези лекарства са продукт на съвременните био-

технологии. В сравнение с традиционните модифи-

циращи болестта антиревматични средства био-

логичните лекарства се характеризират с много по-

бързо настъпващ ефект и по-мощно въздействие по отно-

шение предотвратяване увреждането на ставите. Тези 

нови препарати „неутрализират“ действието на някои би-

ологично активни молекули, които са крайни „изпълните-

ли“ или важни сигнални посредници в осъществяването на 

имунната атака към определени тъкани и органи.  

За съжаление у нас поради високата цена тези медикаменти са недостъпни 

за преобладаващата част от пациентите с ревматоиден артрит.

НАЙ-МОДЕРНИТЕ ЛЕКАРСТВА
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окато се лутаме между твър-
денията, че не всичко е секс, 
и обратното – че всичко е 
секс, ние не правим дори опит 

да разберем съвкупност от какво е 
човешката сексуалност. Даваме си 
сметка, че сексуалният ни живот е 
свързан с индивидуалността ни и с 
изявите ни в обществото. А по-на-
татък? 
За следващите по-сложни въпроси и 

отговори се обърнахме към д-р Евели-
на Ламбрева Йекер. Към тази българ-
ка, която живее в Швейцария, отпра-
вихме няколко питания, свързани със 
сексуалността. Тя отговори изчерпа-

телно, полезно и интересно и ни въз-
хити със своята ерудиция, култура и 
стил. Сами ще се изненадате колко 
много са нещата, които изглеждат 
непроницаеми, преди да ни ги обясни 
специалистът. Добрият специалист.   

– КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕФИНИ-

РАНО ПОНЯТИЕТО „СЕКСУАЛ-

НОСТ“? 

– Сексуалността е една от основ-
ните потребности на човека, изклю-
чително важна сфера в областта на 
човешките изживявания. Бихме могли 
да си я представим като богата и 
сложна палитра от интимни желания, 
копнежи, фантазии, сънища, емоции, 

чувства, нагони, действия и практи-
ки, които надхвърлят половият акт 
и далеч не се ограничават само до 
определени телесни функции, било то 
нормални или разстроени. Сексуалнос-
тта не може да се разбира в ника-
къв случай едностранчиво, само като 
биологична телесна реакция или само 
като психична функция. Взаимното 
преплитане на биологични и психич-
ни процеси я превръщат в една от 
най-сложните и чувствителни страни 
на човешката същност. Според инди-
видуалното отношение към нея сексу-
алността може да бъде и извор на удо-
волствие, и призрак, който плаши, и 

ЗА СЕКСУАЛНОСТТА
ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ С КЛИНИЧЕН ДОЦЕНТ Д-Р ЕВЕЛИНА ЙЕКЕР
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джунгла, криеща опасности, и източ-
ник на чувство за властност, и мощно 
оръжие в борби със сексуални и несексу-
ални мотиви.
Тук ще направя няколко важни ис-

торически бележки. Някъде от вто-
рата трета на XIX в. допреди някол-
ко десетилетия в западноевропейски-
те култури човешката сексуалност 
е била разбирана най-вече като поло-
вост с подчертаване на онези разли-
чия в половите белези между мъже 
и жени, които ги правят способни 
да създават поколение. Това изтък-
ва видният германски сексолог Фолк-
мар Сигуш в книгата си „История на 
сексологията“. По това време нагон-
ната и любовната област на човеш-
ките преживявания са били поставя-
ни на заден план. В научните среди 
и в западните общества като цяло 
отдавна се прави разлика между те-
лесен пол (sex), социално предписани-
те на двата пола роли и поведени-

ята, произхождащи от тях (gender 

roles) и идентичността на психосоци-
алния пол (gender identity). Сигуш по-
сочва също, че теориите на фемини-
зма и резултатите от научните про-
учвания на клиничната сексология до-
принасят решаващо за съвременното 
разграничаване на онази сексуалност, 
характеризираща се с нагонност и 
емоционалност, от сексуалността, 
обвързана с тялото и неговите поло-
ви белези, която e свързвана главно с 
възпроизводството и създаването на 
поколение. В съвременните представи 
сексуалността и възпроизводството 
са отделни явления.

– КОИ ФАКТОРИ ВЛИЯЯТ НАЙ-

СИЛНО ВЪРХУ СЕКСУАЛНОСТТА 

– СОЦИАЛНИ, ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИ, АНАТОМИЧНИ... 

– Съвместното влияние на биологич-
ни, психологически и социални факто-
ри действа комплексно върху човеш-
ката сексуалност. Само в даден кон-
кретен случай би могло да се долови 
евентуално по-силно влияние на една-
та или другата група фактори. Да 
вземем например страдаща от депре-
сия безработна жена, която е в кли-
мактериум и има оплаквания от лип-
са на желание за секс. В този слу-
чай е много трудно да се каже кой 
фактор – безработицата (социален 
фактор), депресията (психологически 
фактор) или климактериумът (био-
логичен фактор) – е оказал най-сил-
но влияние върху загубата на желани-
ето є за секс.

– КОГА МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА 

СЕКСУАЛНО РАЗСТРОЙСТВО?

– Трябва да правим разлика между 
сексуален проблем, сексуална дисфунк-
ция и разстройство на сексуалните 
функции с болестен характер. Сексу-
ални проблеми имат много хора, но не 
всички търсят помощ по повод сексу-
алния си проблем, понеже той може да 
не застрашава сексуалността им като 
цяло или сексуалната връзка с парт-
ньора/партньорката. Затова не бива 
да се поставя знак за равенство меж-
ду сексуален проблем и нуждаещо се 
от лечение болестно сексуално раз-
стройство. Ако обаче даден сексуа-
лен проблем, свързан с отклонение от 
нормалната сексуална функция, пре-
дизвиква чувство на страдание, то 
силата на това индивидуално страда-
ние или силата на страданието, по-
родено от влошаване на отношения-
та с партньора/партньорката зара-

ди сексуалния проблем, са решаващи 
за търсенето на специализирана по-
мощ. Тогава става дума за сексуално 
разстройство. Когато е налице само 
отклонение от нормалната сексуална 
функция, без то да е съпроводено от 
дистрес и страдание, говорим за сек-
суална дисфункция.

– ДО КАКВИ ДРУГИ АНОМАЛИИ 

МОГАТ ДА ДОВЕДАТ  НАРУШЕ-

НИЯТА НА СЕКСУАЛНОСТТА?

– Аномалиите са винаги строго ин-
дивидуални в зависимост от това, за 
какво сексуално разстройство става 
дума. При какви условия възниква то, 
какво е отношението на партньора/
партньорката към него, колко висок 
е прагът на толерантност, какво е 
значението на сексуалността за бъде-
щето на връзката, какво място зае-
ма сексуалността в ценностната сис-
тема на двойката и най-вече какво е 
качеството на връзката извън сексу-
алните взаимоотношения. Нарушена-
та сексуалност влияе в повечето слу-
чаи обаче негативно на самочувстви-
ето на засегнатия човек. Ако е сам, 
такъв човек може да започне да се 
самоизолира, да се страхува да си по-
търси партньорка/партньор, да избяг-
ва сексуални връзки. Ако живее с ня-
кого, би могъл да развие с течение на 
времето засилващ се страх от сексу-
ален провал, който да го кара все по-
вече да страни от сексуални контак-
ти във връзката си, което пък може 
да доведе до влошаване на взаимоот-
ношенията между партньорите. Не 
са редки и случаите, в които хора, 
страдащи от някакво разстройство 
на сексуалните функции, развиват де-
пресивни състояния.

– ХОМОСЕКСУАЛИЗМЪТ СЕКСУ-

АЛНО РАЗСТРОЙСТВА ЛИ Е?  

– Категорично не. Хомосексуалност-
та се разглежда отдавна като една въз-
можна вариация на сексуалната ориен-
тация на човека. През 1974 г. хомосек-
суалността беше изхвърлена от ка-
талога на психичните заболявания на 
Американската психиатрична асоциация 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM– IV), а през 1992 г. – 
и от Международната класификация 
на болестите на Световната здравна 
организация (International Classification of 

Deseases, ICD– 10; МКБ– 10).
– КАКВИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ СЕК-

СУАЛНИ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ 

ЖЕНИТЕ? 

– Проблемите, свързани с либидо-
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то (загуба или липса на желание за 
секс), като честотата им сред жен-
ското население достига в световен 
мащаб 21%, в Европа – 18%, в Север-
на Америка – 30%. На второ място 
по честота са проблемите, свързани 
със сексуалното възбуждане. В свето-
вен мащаб това е проблем на 16% от 
жените, в Европа – на 11%, в Север-
на Америка – на 10–20%. На трето 
място са проблемите с женския орга-
зъм (забавено стигане до оргазъм или 
липсващ оргазъм), като от него са 
засегнати 16% от жените по света, 
в Европа – 13% от женското населе-
ние, а в Северна Америка – 10–15%. 
Тези данни произлизат от две много 
значими научни проучвания – от про-
веденото в 29 страни в света изслед-
ване The Global Study of Sexual Attitudes 

and Behaviors (Laumann et al. 2005) и от 
проведена в САЩ национална анке-
та National Health and Social Life Survey 

(Laumann et al.1994). Те не ни дават 
представа обаче колко процента от 
интервюираните жени имат нуждае-
що се от лечение сексуално разстрой-
ство, за което са потърсили и специ-
ализирана помощ.

– КАКВИ СА ПЪТИЩАТА ЗА ЛЕ-

ЧЕНИЕ НА ТЕЗИ РАЗСТРОЙСТВА?

– Хапче чудо за лечение на женски-
те сексуални разстройства още не 
е открито и скоро няма да бъде 
открито, тъй като женската сек-
суалност е изключително сложна в 
комплексната си същност и все още 
твърде малко позната на науката.

В зависимост от степента на изра-
зеност на сексуалното разстройство 
биха могли да помогнат разговори с 
домашния лекар, с акушер-гинеколога, 
с психиатър, със сексуален терапевт. 
Много важно е в тези разговори да бъде 
привлечен и партньорът.
В случаите, в които е необходимо 

продължително лечение на сексуално-
то разстройство и двамата парт-
ньори са достатъчно мотивирани за 
такова лечение, сексуалната терапия 
при обучен специалист, сексуален те-
рапевт, има решаващо значение. Като 
имаме предвид факта, че възникване-
то и поддържането на женските сек-
суални разстройства се обуславя от 
множество биологични, психологически 
и социални фактори, модерното им 
лечение се провежда в екип от спе-
циалисти на принципа на интердисци-
плинарността. В лекуващия екип са 
включени освен специалиста, сексуа-

лен терапевт, и домашният лекар, 
и акушер-гинекологът, и физиотера-
певт, а в много случаи и уролог, ен-
докринолог, социален работник. Тези 
специалисти контактуват помежду 
си, обменят информация и така из-
граждат единна концепция за лечение-
то на конкретния случай.

– МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ДАДЕН 

КОНКРЕТЕН ПРИМЕР ОТ ПРАК-

ТИКАТА ЗА ПАЦИЕНТКА С НА-

РУШЕНИ СЕКСУАЛНИ ФУНК-

ЦИИ?

– За съжаление не бих могла да дам 
пример с реално съществуваща паци-
ентка, тъй като това е строга ле-
карска тайна. Но ето един хипоте-
тичен пример. Тя е около 35-годишна 
жена, която работи като мениджър 
във фирма по около 12–13 часа на ден, 
често и вкъщи през почивните дни. 
Омъжена е от десетина години и има 
две деца на възраст 9 и 7 години, за 
които през деня се грижи детегледач-
ка, а вечер – самата тя и съпругът 
є. Съпругът е на отговорна длъжност 
в управлението на фирма, връща се 
късно вечер, често пътува. Двамата 
рядко ползват отпуски. През почивни-
те дни се посвещават изключително 
на децата си, тъй като през седми-
цата ги виждат рядко. Работят под 
голямо напрежение, защото се стра-
хуват да не загубят работното си 
място, а са теглили огромен кредит 
за купуването на къщата си. Такава 
една жена пристига с оплаквания от 
болки при полов акт, които с тече-
ние на времето са се засилили тол-
кова, че осъществяването на половия 
акт е станало невъзможно. 

Първоначално жената е стискала 
зъби и въпреки болките е правила секс 
за удоволствието на мъжа си, но по-
степенно започнала все по-често да 
отказва полов акт. Мъжът ставал все 
по-недоволен, по-нетърпелив, заплаш-
вал, че ще си намери любовница, въпре-
ки че обичал жена си. Това кара же-
ната да потърси помощ в кабинета 
по сексуална медицина. От разговори-
те с двамата партньори поединично 
и заедно става ясно, че поради лип-
са на свободно време, поради недоспи-
ване, от преумора и претоварване с 
различните роли и функции (работе-
ща жена с професионална кариера на 
ръководен кадър, съпруга, майка, дома-
киня) първоначално пациентката е за-
губила всякакво желание за секс и се 
е отдавала механично на мъжа си. По 

време на секс тя е мислела за купа 
от задължения, които є предстоят 
през следващия ден. 

Двойката е правела секс късно вечер, 
след като всички домашни ангажимен-
ти са изпълнени и децата вече спят. 
Пациентката е участвала само те-
лом, но не и духом в секса.
В крайна сметка се оказва, че бол-

ките при половия акт произлизат от 
липса на сексуална възбуда и овлажня-
ване на гениталиите, които пък от 
своя страна произтичат от липсва-
щото желание за секс, поради преко-
мерното физическо и психическо из-
тощение на жената.

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА 

ТРЕВОЖНА ТЕНДЕНЦИЯ НА 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЕКСУАЛНИ-

ТЕ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ ЖЕНИ-

ТЕ? А ПРИ МЪЖЕТЕ?

– Не бих казала, че се наблюдават 
такива тенденции и при двата пола. 
По-скоро все повече хора превъзмог-
ват задръжките си и търсят актив-
но специализирана сексуално-медицин-
ска помощ. 

От друга страна, множество наблюде-
ния сочат, че живеем в едно свръхсексу-
ализирано общество, което започва да 
изпитва пренасищане и досада от сек-
са. Сексуалната либерализация доведе до 
появата на нови сексуални идеали, нор-
ми, митове и нов вид обществен натиск 
върху сексуалността на постмодерния 
човек. Натискът от производствена-
та сфера за безупречно функционира-
не, постижения и успех се прехвърля и 
върху сексуалността. Мъже и жени оч-
акват от себе си все по-високи пости-
жения в сексуалния си живот. Като 
пример мога да посоча новата идеал-
на сексуална представа за жена. Това е 
т. нар. дива жена, която поражда чув-
ство на малоценност у немалко жени, 
които не се усещат в състояние да 
отговорят на тази представа. „Дива-
та жена“ непрекъснато желае страст-
но, готова е винаги за секс, по време 
на който изпитва всеки път множест-
вени оргазми. Друг пример от моята 
практика: млади мъже, които нямат 
никакви проблеми с ерекцията, идват 
в кабинета по сексуална медицина и 
настояват да им изпиша Viagra или 
Cialis, за да станат „още по-потент-
ни“, с което да впечатлят партньор-
ката си. Всичко това са фактори, бла-
гоприятстващи възникването на сексу-
ални разстройства.

Записа Мирослава ИВАНОВА
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ЕМОЦИИЕМОЦИИЕМОЦИИ

З
а едни прошката е достой-
на постъпка, за други – при-
знание за собствена слабост. 
Вторите, естествено, пред-

почитат да отмъстят, вместо да 
простят. Хората, които са успели 
истински да простят на някого, спо-
делят, че са се почувствали наисти-
на свободни и изпълнени с нова енер-
гия след този акт. Щом прощаване-
то ни освобождава от страданието, 
болката, гнева, презрението и злоба-
та, щом ни прави по-енергични и сво-
бодни, защо тогава да не му се пос-
ветим?! Даже без някой да иска да 
му простим, е по-добре да поемем 
инициативата. Резултатът е непред-
видим, защото това е 

СЛОЖНА ВЪТРЕШНА РАБОТА 
Може много силно да сме искали да 

простим, но не е сигурно, че ще ус-
пеем да го направим. Този процес до 
голяма степен е несъзнателен и него-
вата „успешност“ зависи не толкова 
от силата на нанесената обида, а от 
силата на нашия дух. 
Например съдбата на две изоста-

вени от родителите си деца най-
вероятно е доста различна. Възмож-
но е едното да възприема живота 
като битка, а другото – като изгу-
бена битка. Разликата е малка, но съ-
ществена. Много по-вероятно е оба-
че първото дете да е успяло да прос-
ти на родителите си, а второто – 

да продължава да таи чувството на 
обида и болка в себе си. Историята 
на прощаването е различна за всеки-
го, но има основни етапи, през които 
минава всеки един път към прошка-
та. Ще ги обобщим.

1. ДА СПРЕМ ДА СТРАДАМЕ

Докато човекът, който ни е оби-
дил, присъства основно в съзнанието 
ни и мислите за него ни измъчват, е 
невъзможно да му простим. Но как 
да сложим край на тези мъки? Пър-
вата крачка може да е съзнателно-
то решение да престанем да страда-
ме, да престанем да преживяваме бол-
ката, обидата и несправедливостта. 
Понякога за това е нужно да се от-
далечим от човека, който ни е при-
чинил болка. Чисто физически. За-
щото, докато сме близко до обиди-

лия ни (майката, който дълго вре-
ме ни е пренебрегвала; шефа, който 
не е спазил своето обещание), ние 
се чувстваме безсилни, страданието 
просто ни парализира. В някои осо-
бени случаи, когато физическото и 
психическото ни здраве са разклате-
ни да крайност, единственият начин 
да преминем този първи етап, е да 
призовем онзи, който ни е обидил, в 
съда. Прошката и призоваването на 
съд са два акта, които не си проти-
воречат. Защото, както е отбелязала 
френската писателка Симон Вейл, „да 
простиш можеш само онова, за кое-
то можеш да накажеш“. Съдът оба-
че може да определи вина и да нака-
же онзи, който ни е обидил. Но да 
му прости, може само пострадалият, 
стига да иска да го направи. 

2. ДА ОБВИНИМ ОНЗИ, 
КОЙТО НИ Е ПРИЧИНИЛ ЗЛО

Миналото не изчезва. Безполезно е 
да се опитваме да забравим обидата. 
Благодарение на механизма на психо-
логическа защита страданието, ом-
разата и тъгата се изтласкват в 
несъзнаваното, където продължават 
да действат с още по-голяма раз-
рушителна сила. Ние се нуждаем от 
това да обвиним човека, обрекъл ни 
на страдания. Само така ще можем 
да продължим да живеем нормално. 
Както обяснява психологът Габри-
ел Рубен, обвинението към другия ни 

ЕДНО, ДВЕ, ТРИ... ПРОСТИ!

  ВАЖНИ КРАЧКИ ДО ПРОШКАТА7

НО КАК ДА ПРОСТИМ НА 
ОНЗИ, КОЙТО НИ Е ИЗЛЪГАЛ, 

ПРЕДАЛ, ПРИЧИНИЛ НИ Е 
БОЛКА? ТОЗИ ВЪПРОС СИ ГО 

ЗАДАВАТ МНОГО ХОРА, ЗАЩОТО 
ПОВЕЧЕТО ХОРА НЕ УМЕЯТ 

ДА ПРОЩАВАТ. ЗНАЯТ, ЧЕ Е 
ВАЖНО, НО НЕ МОГАТ ДА ГО 

НАПРАВЯТ. НИЕ РЕШИХМЕ ДА 
ВИ ПОМОГНЕМ ПОНЕ МАЛКО 

ДА СЕ ПРИБЛИЖИТЕ ДО ТОВА 
БЛАЖЕНО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОПРОЩЕНИЕТО.

© Kristian Sekulic – 123rf.com

ОСНОВНИ ИДЕИ
 Да забравиш – не е изход. Ако са 

ви причинили болка, е безполезно да 

си давате вид, че нищо не се е слу-

чило. 

 Прощаването изисква време. 
Прекалено бързото прощаване не 

може да е истинско и може да се 

обърне против нас. 

 Това е сложна вътрешна рабо-
та. Тя не е много лека, но в край-

на сметка ни освобождава и ни дава 

сили да продължим да живеем нор-

мално и пълноценно.
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дава възможност да „върнем вината 
на обидилия ни обратно и по този 
начин да възстановим отношенията 
със самите себе си“. Този акт би ни 
избавил от евентуални психосоматич-
ни заболявания, както и от модели на 
поведение, които биха довели до пов-
тарящи се неуспехи в работата ни и 
в отношенията ни с околните. 

3. ДА ИЗРАЗИМ СВОЯ ГНЯВ

Да почувстваш злоба и даже нена-
вист към своя „палач“, е равносил-
но на това да признаеш, че страдаш. 
Агресията понякога е полезна – тя 
е знак за психическо здраве, за това, 
че потърпевшият не отрича случва-
щото се и не пренася върху себе си 
чужда вина. Както пояснява психоло-
гът Габриел Рубен, омразата е тол-
кова мощно чувство, че не можеш да 
го заставиш да изчезне. Ако не я на-
сочим към онзи, който ни е обидил и 
наранил, неизбежно ще я обърнем към 
нас самите, рискувайки да включим 
неприятен процес на саморазрушение. 
Рядко човек получава възможност да 

изрази прямо своя гняв пред онзи, 
който го е обидил, да вербализира 
упреците си към него. Да не гово-
рим, че онзи, който е нанесъл обида-
та, може въобще да не смята себе 
си за виновен или пък да притежа-
ва толкова силна власт над нас, че 
да не посмеем да му се противопос-
тавим. Затова ви съветваме да запи-
шете на лист хартия всичко, което 
изпитвате, и да разкажете подробно 
своите преживявания на доверен при-
ятел. Ако ситуацията е много болез-
нена, не е зле дори да се посъветва-
те с психолог. 

4. ДА ПРЕСТАНЕМ 
ДА ЧУВСТВАМЕ ВИНА

По парадоксален начин повечето по-
търпевши чувстват себе си виновни 
за онова, което им се е случило. В та-
къв случай трябва да си отговорим на 
въпроса, какво у нас е било засегна-
то – гордостта ни, репутацията ни, 
честта ни? Отговорът на този въ-
прос може да ни помогне да се изба-
вим от чувството за вина, тоест да 
осъзнаем, че не носим отговорност за 
онова, което друг ни е причинил. Най-
добре е в такива моменти да се от-
кажем от своето идеално „аз“, от хи-
перболизираната представа за себе си 
като за непогрешми и да престанем 
да си казваме „Няма прошка за мен, че 

не постъпих по друг начин.“ В някои 
действително драматични ситуации – 
такива като изнасилване или инцеста 
– е повече от необходимо човек да си 
прости, за да продължи да живее. 

5. ДА РАЗБЕРЕШ ОНЗИ, 
КОЙТО ТЕ Е РАНИЛ

Излиза, че омразата и злобата ни 
помагат да преживеем агресията си. 
Но ако се предадем в техните обя-
тия и допуснем дълго да ни владеят, 
това би довело до саморазрушение-
то ни. За да избегнем това, е полез-

но да „влезем под кожата“ на обиди-
лия ни. Да разберем неговите мотиви 
за действие, все още не означава, че 
сме му простили. Задачата ни в слу-
чая по-скоро е да констатираме сла-
бостите на този човек, да анализира-
ме постъпката му, която ни е причи-
нила болка, което (в някаква степен) 
ще ни помогне да го приемем. 

6. ДА НЕ ПРИБЪРЗВАМЕ 
С ПРОШКАТА

Да простиш, не означава да заб-
равиш. Прекалено бързата прошка е 
съмнителна. Едва ли някому тя е до-
несла истинско облекчение. Дайте си 
време. Иначе рискувате да простите 
само проформа, а да продължавате да 
чувствате болка и озлобление (поня-
кога без да го осъзнавате). Илюзорна-
та прошка винаги се обръща против 
онзи, който е имал доброто намере-
ние да прости. 

7. ОТНОВО ДА СТАНЕТЕ 
„ШОФЬОР НА СВОЯ ЖИВОТ“
Как да разберем дали наистина сме 

простили? Ако повече не изпитва-
те нито гняв, нито злоба и ако не 
се чувствате виновни ни на йота за 
онова, което ви се е случило, най-ве-
роятно сте успели да простите. Друг 
признак е видимото връщане към ак-
тивен начин на живот, който из-
ключва мислите и анализите за слу-
чилото се. Прошката е акт на осво-
бождаване, който ни помага да ста-
нем отново господари на живота си 
и даже да се почувстваме по-силни 
отпреди. Да простиш, значи да пора-
снеш, да освободиш място в живота 
си на друг човек и да го приемеш.
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Прошката има 
ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ
Прощавайки на някого, ние се зареж-

даме с нови сили в чисто физиче-

ски смисъл. Ставаме по-енергични и 

това е очевидно. 

Повечето хора преминават четири 

състояния, преди да простят – ак-

тивно преживяване на обидата, ми-

сли за отмъщение, съчувствие към 

онзи, който ни е обидил, и прошка. 

Ако си поставите за задача да сле-

дите как се чувствате физически в 

моментите, когато сте най-уязвими, 

ще установите обилно потооделяне, 

учестен пулс, повишено кръвно наля-

гане и занижен мускулен тонус. Тези 

промени са най-отчетливи, когато 

мислим за отмъщение.

Психологията е установила устойчи-

ви физиологически различия между хо-

рата, които не умеят да прощават, и 

онези, които могат да простят. При 

първите само споменът за онзи, кой-

то ги е обидил, води до нарушаване 

на сърдечносъдовата дейност. Из-

водът е само един – по-добре ще се 

чувствате и физически, и психически, 

ако се научите да прощавате.
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В 
живота няма лесни решения, 
нито лесни отговори. Правилно 
ли постъпваме, справедливи ли 
са действията ни към близките 

ни хора, имат ли основания обвине-
нията ни към другите и виновни ли 
са те за нашите страдания... Не все-
ки път успяваме дори да си зададем 
тези въпроси. Реагираме гневно при 
всеки опит да бъде нарушено лично-
то ни пространство и това е съвсем 
естествено. В противен случай бихме 
се оставили да ни смажат. Гневът е 
необходим за собственото ни оцеля-
ване, но продължителното вкопчване 
в него води до собственото ни само-
унищожение.

„ИМА ГРЕШКА, ИМА И ПРОШКА“
е казал народът. Тази мъдрост ни по-
мага да спасим себе си от онова при-
страстяване, което поддържа огъня 
на яростта, защитава болното ни 
„аз“ и търси възмездие дори и в слу-
чаите, когато грешим. 

ПРОШКА! НЕ ФОРМАЛНО ИЗВИНЕНИЕ, НЕ ВЪЗ-
ПРИЕМАНЕ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ФРАЗИ КАТО ИМ-
ПЕРАТИВИ, А ИСТИНСКА ПРОШКА, КОЯТО НИ 

ПОЗВОЛЯВА ДА ПРИЕМЕМ И УСПОКОИМ СЕБЕ СИ 
И КОЯТО ПРАВИ ВЪЗМОЖНО НАВЛИЗАНЕТО НА 
ЛЮБОВТА В ЖИВОТА НИ.

Неслучайно опрощението е неотмен-
на част от духовния живот на хрис-
тиянина. Разбирам го като начин за 
преоткриване на себе си, като въз-
можност отново да проумееш, че си 

УЯЗВИМО, РАНИМО И СМЪРТНО 
ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО

Проста истина е, че човешкият жи-
вот е твърде кратък, за да си по-
ставяме за цел да уреждаме сметки с 
някого и да търсим отмъщение. 

БОЛКАТА, КОЯТО ПРИЧИНЯВАМЕ, КАТО ОТМЪ-
ЩАВАМЕ, ОБАЧЕ, НЕ НИ НОСИ РАДОСТ.

Тя натоварва с чувство на вина, по-
ражда морални терзания.
Прошката обаче не означава забра-

вяне. Тя е акт на освобождаване от 
натрупан гняв, който стопира кре-
ативността ни, начин да не поз-
волим тревожността да обсеби ли-
чността ни.
Християнската традиция повелява 

МЛАДИТЕ ДА ИСКАТ ПРОШКА 
ОТ ПО-СТАРИТЕ

– т. е. децата от родителите. Това 
едва ли е само въпрос на старшин-
ство, самоцелен опит за спазване на 
онази божа заповед, която изисква да 
почитаме своите родители. 

ТОЗИ АКТ НА ИСКАНЕ НА ПРОШКА ПО ЕДИН 
СИМВОЛИЧЕН НАЧИН ПОКАЗВА ЗРЕЛОСТТА НА 
НАШАТА ЛИЧНОСТ. С НЕГО ПРИЕМАМЕ РОДИ-
ТЕЛИТЕ СИ ТАКИВА, КАКВО СА, ПОКАЗВАМЕ ИМ, 

ЧЕ ДЪРЖИМ НА ТЯХ И ЧЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ЗАЕ-
МЕМ И ЗАСЛУЖИМ МЯСТОТО СИ В РОДОСЛОВ-
НОТО ДЪРВО.

Едно интимно преоткриване вътре 
в самите нас, чрез което отхвърляме 
лошото и запазваме доброто, акцен-
тираме върху достойнствата на ро-
дителите си и им показваме готов-
ността си да предадем генетично-
то и културното наследство на на-
шите деца.
И тук, естествено, възниква въ-

просът, как да поискаме прошка от 
хора, които са ни малтретирали фи-
зически, психически или сексуално?

НИКАК НЕ Е ЛЕСНО 
И не защото трябва да забравим за 

стореното от тях или да ги оправ-
даем, а защото се налага да се срещ-
нем с кошмарите на нашето дет-
ство и да ги преодолеем.
Тогава прощаваме не на тях, не за-

ради тях, а заради самите нас и за-
ради изцелението на души ни от на-
трупалите се в тях гняв и злоба. 

ПРОШКАТА СЕ ЯВЯВА ОНАЗИ НЕОБХОДИМОСТ, 
КОЯТО НИ ОСВОБОЖДАВА ОТ НАПРЕЖЕНИЕТО И 
НИ ПОЗВОЛЯВА ДА ВОДИМ ЖИВОТ НА ЗДРАВИ И 
ПЪЛНОЦЕННИ ХОРА.

„Прости ми! Простено да ти е“ – 
слова, които водят до пречистване. 
Нека ги изречем истински в деня на 
християнската прошка, която тази 
година се пада на 14 февруари – Сир-
ни заговезни. За да простим на сами-
те себе си. За всичко.

Райна АНГЕЛОВА,

психолог

м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

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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САМООСВОБОЖДЕНИЕ
ИЛИ ПРОШКА ЗАРАДИ САМИТЕ НАС
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Ж
итейските пътища са много. Хората, ко-
ито вървят по тях, са повече от раз-
лични. Често тези пътища на различни 
хора се пресичат, интересите им – също. 

Обикновено човек невинаги премисля докрай постъпките и 
думите си и неизбежно наранява някого другиго. И когато 
ние, човеците, изпаднем в по-сериозни отношения – съпру-
жески, приятелски, синовно-родителски, родителско-синов-
ни или дори колегиални, – рискът да нараним някого сери-
озно се увеличава. По причина първа, че прекарваме голя-
ма част от времето си с другия човек (другите хора). И 
по причина втора, че в  много по-голяма степен разкри-
ваме себе си в това общуване, както и даваме шанс на 
другия да се себеразкрива. И по причина трета, че никой 
не ни е научил по какви пътища да минем, така че да не 
се гневим или пък да не потъваме в тъга. 

ГНЕВЪТ НИ

е чудесен начин да накараме някого да ни забележи. Гнев-
ният човек обикновено се възприема като силен и доми-
нантен. Но ако превърнем междуличностните си отноше-
ния в постоянна истерия или в постоянно сърдене, рис-
куваме да завлечем и себе си, и околните в блатото на 
постоянните конфликти. И когато ни загложди будната 
ни съвест, която, ако не бодърства постоянно, то все в 
някакъв момент се пробужда, тогава най-много от всичко 
ни се дощява някой с дълбокопочистваща гъба да изтрие 
стореното или казаното от нас и да ни направи чисти, 
неопетнени и кротки като овчици. 
Не е случайно, че сме си нарочили ден за прошка (тази 

година той се пада на 14.02), на който официално се 
опит ваме да приспим чувството си за вина и да получим 
словесно опрощение за грешните си помисли, думи и дела. 
Често сме склонни и подарък да отнесем на този, кого-
то сме накарали да страда – ако можем 

ДА ИЗКУПИМ МОРАЛНИТЕ ЩЕТИ 
които сме му нанесли.
Понечвайки да вземем телефона и да се обадим на онзи, 

от когото искаме да измолим прошка, или пък заставайки 
пред прага на нечия врата със същата цел, ние се опит-
ваме да убедим себе си, че щом молим, другият отсреща 
трябва задължително да откликне на молбата ни, че щом 
търсим опрощение, трябва задължително да го получим.
Забравяме за това, че хората са различни в начина, по 

който възприемат света, в страданието си, както и в 
това да могат или не да разтварят сърцето си за прош-

ката. Когато стане дума за даване на прошка, хората се 
делят на пет основни групи:

1. ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ТАКА, ЧЕ НИКОГА И НИ-

КЪДЕ ДА НЕ ИМ СЕ НАЛАГА ДА ИЗПАДАТ В СИ-

ТУАЦИИ, ЗАРАДИ КОИТО ДА ТРЯБВА ДА ПРОЩАВАТ 

НА НЯКОГО ИЛИ ЗА НЕЩО. 

Те са щастливци, защото просто умеят да живеят жи-
©
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ЗА ДА НЕ СЕ СТИГА
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вота си, без да влизат в спорове и противоречия с окол-
ните.

2. ТЕЗИ, КОИТО ПРОЩАВАТ И ЗАБРАВЯТ ЗАВИНА-

ГИ СЛУЧИЛОТО СЕ. 

Те са добри души, мечта за приятелите си. Тази стра-
тегия на действие е максимално добра и за опростени-
те, и за прощаващите. Първите се чувстват реабили-
тирани, а вторите не си слагат камък на сърцето, кой-
то да им тежи, тежи, та чак да им доведе здравослов-
ни проблеми.

3. ТЕЗИ, КОИТО НА ДУМИ ПРОЩАВАТ, НО СПОМЕ-

НЪТ ОТ НАНЕСЕНАТА ОБИДА ПОНЯКОГА ПРО-

ДЪЛЖАВА ДА ГИ БУДИ НОЩЕМ. 

Те са възпитани добре (щом някой нещо им иска, те 
се чувстват длъжни да го дадат), но в същото време са 
егоцентрици, които за нищо на света не позволяват да 
бъде погазено собственото им его.

4. ТЕЗИ, КОИТО НИКОГА НЕ ПРОЩАВАТ И ВРЪЩАТ 

СТОРЕНОТО ИМ ТЪПКАНО. 

Тях никой никога не ги е учил, че и другите имат пра-
во да грешат. Енергията, която влагат в отмъщението, 
е пагубна и за тях самите.

5. ТЕЗИ, КОИТО ПРОЩАВАТ, ЗАБРАВЯТ ЗА СЛУЧИ-

ЛОТО СЕ, НО ОЩЕ СЪС САМОТО ПРОЩАВАНЕ 

„СКЛАДИРАТ“ В ДУШИТЕ СИ ХИЛЯДИ СТРАХОВЕ, ЧЕ 

УТРЕ НЯКОЙ ДРУГ ЩЕ РЕШИ ОТНОВО ДА ГИ НАРА-

НИ. 

Те са с ниско самочувствие, хора, които живеят с ми-
сълта, че някой има мисия да ги притеснява, тормози или 
системно да ги наранява.
На базата на тази класификация, в която вече сигур-

но сте открили себе си, може да се направи извода, че 
най-добрият начин на живот е този, който изключва или 
свежда до минимум скандалите и споровете, които могат 
да прераснат в открита вражда. 

ГЕРМАНСКИЯТ ПСИХОЛОГ ЙЕНС КОРСЕН 
предлага следните съвети за постигане на този начин на 
живот:

Старайте се да оглеждате и оценявате ситуацията 

от всички страни. 

Често нашето раздразнение провокира у нас лъжливи оч-
аквания и представи. Затова е нужно да се замислим най-
напред кой е източникът на нашите неприятни чувства. 
Източници на раздразнението ни могат да бъдат също 
нашата прекалена уязвимост или пък прекалено високото 
ни самочувствие. Не сте се сещали за това, нали?

Изказвайте ясно своите претенции 

пред другите.

Да изразяваме открито това, което не ни устройва, 
като едновременно с това се опитваме да посочим изход 
от кризата, е най-успешната стратегия за избягване на 
ситуации, за които после бихме съжалявали.

Не изяснявайте отношенията си с никого в присъст-

вието на трето лице. 
Нерядко ние изказваме недоволството си публично, като 

се стараем да получим подкрепа от околните. Това, кое-
то можем да постигнем по този начин, е да уроним дос-
тойнството на отсрещния човек и той още повече да 
се разгневи.

Не предприемайте решителни стъпки в състояние 

на възбуда или гняв. 
Този, който реагира агресивно, рискува неговите парт-

ньори да му отговорят по същия начин. А истината е, 
че ние много по-често съжаляваме за нещо, които сме ка-
зали, отколкото за това, което не сме изрекли.
Правилата са прости, но често се оказват много труд-

ни за изпълнение. Затова, ако често ви се случва да 
участвате в конфликти, след които да искате прошка 
(или пък на вас да ви искат прошка), аз бих ви предло-
жила друг начин, който да ви даде възможност да жи-
веете по-спокойно. Съветът на моята баба гласи: „Ако 
не можеш да простиш на другите, прости на себе си, че 
им се гневиш.“

Венета МЛАДЕНОВА, психолог

Цветовете на страстта 

и великолепието
Козметичната марка REVLON представя своя-

та Passion Fussion Collection
Великолепие и изтънченост, рафиниран лукс, 
сексапил и изящество – открийте всич-
ко това, като изберете въздействащите пур-
пурни земни и блестящи златисти нюанси на 
тези сенки. Осмелете се да бъдете страст-
ни, чувствени и съблазнителни и да привлече-
те вниманието с фамозен грим и изящно из-
лъчване.

 ColorStay™ 12 H Eyeshadow Quads е богата 
палитра от дълготрайни сенки за очи, с ко-
ито може да подчертаете  своята индиви-
дуалност  и  мигновено да постигнете впе-
чатляващ празничен грим. С  новата па-
литра Nude Elements или с любимите Berry 

Bloom, Sultry Smoke и Gems&Jewels, погледът 
ви ще покорява с фамозен блясък и завладя-

ваща страст.  Revlon® Matte Eyeshadow са 
сенки в интензивни и дръзки тонове, кои-
то придават аристократичен кадифен фи-
ниш и дълбочина на погледа. За по-страстен 
грим изберете Aubergine или Tempting Teal, а 
за по-дискретен – Peach Sorbet или Vintage 

Lace, и се насладете на  магията на мато-
вия финиш.  Fabulash Mascara е спирала за 
фамозен обем, с която имате 100% по-плът-
ни и фатални мигли, без следи от сплъстя-
ване. Красиви, обемни  мигли с интинзивен 
цвят и изящна извивка – всичко, от което 
се нуждаете.  Super Lustrous™ Lipstick – до-
верете се завладяващите нови тъмни нюан-
си Va Va Violet и Black Cherry  или на брон-
зовите Cinamon Bronze и от устните ви ще 
струи неподражаема женственост и чувст-
вен сексапил. 
Впрочем не е маловажно да споменем, че ре-
кламно лице на Passion Fusion Collection е Дже-
сика Алба.

Красиви новини
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С
ред тях са шест носители на академичната на-
града, а костюмите и хореографията са повече 
от впечатляващи. „Девет“ е вдъхновен от ше-
дьовъра на Федерико Фелини „8 1/2“ и проследя-

ва опитите на известния режисьор Гуидо Контини (Дани-
ъл Дей-Луис) да преодолее своя творчески застой и криза-
та на средната възраст. Новият му филм ще бъде нещо 
уникално, но проблемът е, че той не може да го заснеме. 
А може би за всичко са виновни жените, които населя-
ват неговия живот, спомените и фантазиите му. Сред 
тях са съпругата му (Марион Котиар), любовница Карла 
Албанезе (Пенелопе Крус), екранната му муза (Никол Ки-
дман), довереницата и реквизитор Лилан ла Фльор (Джу-
ди Денч), наперена американска журналистка (Кейт Хъд-
сън), една проститутка от неговото детство (Стейси 
Фъргюсън–Фърги от „Блек айд пийс“ (Black Eyed Peas) и 
майка му (София Лорен). Маршал се гордее, че никоя от 
неговите звезди не се е държала като примадона по вре-
ме на снимките. Всички са се потили здраво по време на 

дългия репетиционен период и нито веднъж не се оплака-
ли. Ето пък какво споделят за работата с него три от 
неговите актриси.

ЛЮБОВНИЦАТА ПЕНЕЛОПЕ
„Карла е изцяло отдадена на връзката си с Гуидо. Тази 

връзка продължава много години и двамата се стараят 
тя да остане в тайна. Той не иска да я изостави, но 
това я кара да страда много, защото Карла все се на-
дява, че аферата им ще прерасне в нещо повече. Но тя 
все пак осъзнава, че той е женен“ – разказва за героиня-
та си самата Пенелопе Крус. Всъщност тя се явява на 
прослушване за три различни роли. Роб Маршал се коле-
бае коя да є предложи, защото испанката демонстрира 
невероятни певчески и танцови умения. „В крайна сметка 
той ми предложи да играя Карла, но и аз самата исках 
най-много тази роля. Има нещо чаровно в нейната уязви-
мост и във факта, че е леко чалната.“
Пенелопе започва да се снима в американски филми от 

23-годишна, макар че по това време знае само три думи 
на английски. Тя е първата испанска актриса, която пе-
чели „Оскар“ – миналата година за участието є във фил-
ма на Уди Алън „Вики Кристина Барселона“. Партньорът 
є в този филм 

ХАВИЕР БАРДЕМ МАЙ ПЪК 
ЩЕ Є СТАНЕ СЪПРУГ

съвсем скоро. След връзки с най-големите холивудски звез-

ТРИ ОТ

„ДЕВЕТ“
ПЕНЕЛОПЕ КРУС, СОФИЯ ЛОРЕН И ДЖУДИ ДЕНЧ СА ЧАСТ 
ОТ ЗВЕЗДИТЕ В ЕДИН ОТ ФАВОРИТИТЕ ЗА „ОСКАР“ 2009

РОБ МАРШАЛ НАИСТИНА ЗАСЛУЖАВА ВЪЗХИЩЕНИЕ. 
РЕЖИСЬОРЪТ НА ОТНЕСЛИЯ ВСЕВЪЗМОЖНИ ОТЛИЧИЯ, 
СРЕД КОИТО ШЕСТ „ОСКАРА“, МЮЗИКЪЛ „ЧИКАГО“ 
СЕГА СЕ ОПИТВА ДА НАДСКОЧИ СЕБЕ СИ С НОВИЯ СИ 
ПРОЕКТ „ДЕВЕТ“. УСПЯЛ Е ПОНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА АНГАЖИРАНИТЕ ОТ НЕГО АКТЬОРИ...
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ди, сред които Том Круз, Никълъс Кейдж и Матю Макко-
нъхи, Пе се озова в обятията на своя сънародник. По иро-
ния на съдбата той є партнира в нейния дебют на голям 
екран през далечната 1992 г. Освен това Хавиер е първият 
избор на Маршал за ролята на Гуидо. Двамата с Пенелопе 
крият упорито връзката си, макар че от известно време 
тя открито носи подарения от него годежен пръстен.  
Макар че е учила балет в Мадрид като тийнейджърка, 

Крус не била подготвена за това, което я очаква в „Де-
вет“, а именно да се върти по въжета и да се спуска по 
сатенени чаршафи. Песента, която тя изпълнява, се казва 
„Обаждане от Ватикана“ (A Call From The Vatican) и в нея 
Карла казва всичко на Гуидо, което иска той да направи 
за нея. „Когато видях хореографията първия ден, си поми-
слих, че е невъзможно да танцувам и да пея и да изпълня 
целия номер без прекъсване. Три месеца репетирах за тази 
песен и деня, в който трябваше да я заснема, почувствах, 
че летя. Беше невероятно красиво!“ Пе е нервна, защото 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ Є СЕ НАЛАГА 
ДА ПЕЕ НА ЕКРАНА 

„Аз съм голяма фенка на музиката и слушам всичко. Оби-
чам да пея вкъщи на своята машина за караоке, както и под 
душа, но това ми беше за първи път пред камера и въпреки 
всичко ми хареса.“ Тя е много нервна в деня, когато трябва 
да запише песента в студио „Аби Роуд“. „Чувствах, че не 
мога да говоря с никого, и просто безмълвно стоях и чаках. 
Тези часове ми се сториха дни, но след като попаднеш в 
студиото, се отпускаш и се забавляваш. Беше много краси-
во да го направим там, където са записвали „Бийтълс“, да 
си заобиколен от всички уникални снимки и да слушаш ис-
ториите на техниците, които работят там от години.“  
За своята песен на Крус є се налага да танцува с въже, 

но не използва ръкавици. Тя 

ПОНАСЯ СТОИЧЕСКИ 
МНОГОТО ПРИШКИ И РАНИ 

заради които на няколко пъти прекъсват снимките. Но 

всичко това е забравено на мига, когато актрисата за 
първи път гледа филма. „Бях адски въодушевена! През ця-
лото време плясках и крещях. Чувствах се като триго-
дишно момиченце в Дисниленд.“ А кой факт от снимач-
ния процес я е впечатлил най-много? „Бяхме в апарта-
мент в центъра на Лондон, където репетирахме с ос-
таналите актриси. Живяхме заедно и вечеряхме заедно. 
Фърги и аз трябваше да напълнеем за ролите си, затова 
имахме оправдание да ядем до късно.“ 
След „Девет“ ще видим Пенелопе в друг дългоочакван 

филм – продължението на „Сексът и градът“. Тя прие-
ма да участва в малка роля, защото е голяма фенка на 
сериала.

МАМА СОФИЯ
„Аз съм духът на майката на Гуидо. Тя се появява във 

филма, за да защити сина си като една истинска майка“, 
казва за героинята си София Лорен. 

ЛЕГЕНДАТА 
участвала в повече от 100 филма, се оттегля от снимач-
ната площадка през 2007 г., след смъртта на съпруга си 
продуцента Карло Понти. Двамата са заедно повече от 
50 години и имат двама сина. Понти е продуцент на по-
вечето є филми, както и на значими заглавия като „Пъ-
тят“ на Федерико Фелини. „Фелини беше истински ар-
тист! Той беше специален човек, изпълнен с живот. Из-
живяваше живота си чрез филмите си, чрез това, което 
поставя на екрана“, разказва Лорен. 
Тя приема да участва в „Девет“ след телефонен разго-

вор с Роб Маршал. „Няма да изброявам всички чудесни 
неща, които той каза за мен. Роб ме увери, че не може 
да си представи друга като майката на Гуидо, и държе-
ше да участвам, иначе нямаше да снима филма. Аз му ка-
зах, че въобще не държа да чета сценария, защото вина-
ги съм мечтала да участвам в американски мюзикъл. Обо-
жавам музиката и като дете изгледах всички филми с 

София Лорен

Пенелопе Крус
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Джинджър Роджърс и Фред Астер.“
Песента, която Лорен изпълнява, е „Девет“. „В нея се 

появява Гуидо като голям и като малко момче. Пея за 
живота му и за това, което той трябва да направи.“ А 
чувствала ли се е тя удобно като певица? „Произлизам 
от семейство на музиканти. Майка ми беше пианистка, 
синът ми е диригент. Аз самата имам около 30 записа. 

НЯМАМ ГЛАСА НА ЛАЙЗА МИНЕЛИ 
но съм неаполитанка и пея правилно.“ Самият режисьор е 
във възторг от нея. „София е толкова красива, сърцето 
ми щеше да изскочи, когато я видях за първи път. Не-
вероятно е да се убедиш, че всичко, което знаем за нея 
от екрана – чувството за хумор, топлината и голяма-
та усмивка, – са съвсем истински.“ А как тя успява да 
изглежда толкова добре на 75? „Всяка сутрин отделям 
поне по 15 минути за различни упражнения. Когато имам 
време, обичам да се разхождам в парка или в гората рано 
сутрин, когато е невероятно тихо.“

ДОВЕРЕНИЦАТА ДЖУДИ
„Лилан ле Фльор е може би най-добрият приятел на Гу-

идо. Само пред нея той се отпуска изцяло. Няма нищо 
в живота му, което тя да не знае. Лилан му е почти 
като майка. На нея той може да каже, каквото си иска“ 
– обяснява героинята си Джуди Денч. Нейната песен е 
„Фоли Бержер“ (Folies Bergere). 
„Когато снимахме, пристигна София Лорен. Тя седна от-

пред заедно с Даниъл. Казах си: спокойно, едва ли може 
да стане по-страшно.“
Кариерата на Денч може да се сметне за невероятна 

предвид факта, че като млада актриса є казват, че има 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-НЕПРАВИЛНОТО ЛИЦЕ 
„Въобще не смятах, че ще имам филмова кариера. Теа-

търът беше това, което обичах. Ако ми бяха казали пре-

ди 50 години, че ще се забавлявам при участията си във 
филми, никога нямаше да повярвам.“ Нейният възход за-
почва в средата на 90-те години на миналия век с фил-
ма „Нейно величество мисис Браун“. Всъщност филмът е 
телевизионен, но продуцентът Харви Уайнстайн толкова 
го харесва, че решава да го пусне на голям екран в Аме-
рика. Резултатът е истински фурор сред критиците и 
номинация за „Оскар“ за Денч. Оттогава само за няколко 
години името є постоянно присъства при раздаване на го-
леми отличия, дойде и логичният „Оскар“ за „Влюбеният 
Шекспир“. Заради поредицата силни роли, които тя реду-
ва с участия и в театъра, актрисата е наричана „бри-
танско национално съкровище“. Веднъж дори тя 

ИЗПРЕВАРВА КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТ 
в класацията за най-харесваната британска личност. Бри-
танската комисия за категоризация на филми пък публи-
кува доклад, според който всеки филм на Денч, в който 
на героинята є се налага да псува, предизвиква оплаква-
ния в обществото. Смятат, че нейната безпогрешна ре-
путация се дължи на факта, че се снимала в ситкоми и 
е била чест гост в домовете на британците, и може би 
широкият спектър на нейната кариера е причина за та-
кова всеобщо почитание. За почитателите на висшето 
изкуство тя се е снимала в Шекспирови роли. Феновете 
на мюзикълите могат да се насладят на участието є в 
„Малка нощна музика“ и като Сали Боулс в първата лон-
донска продукция на „Кабаре“ (казват, че тя е най-добра-
та актриса в тази роля). Любителите на костюмни дра-
ми могат да я гледат в доста филми, участвала е и в 
редица сериали. В кариерата є има стойностни заглавия 
като „Айрис“ и „Записки по един скандал“, както и по-
малко стойностни като „Хрониките на Ридик“. Има ги 
и филмите за Бонд, които още повече увеличиха популяр-
ността є сред младото поколение. Дали се е забавлявала 
да участва в ролята на М – шефката на Агент 007 (за 
първи път жена играе тази роля)? „Разбира се, малко по-
дразних мъжете.“ А дали е феминистка? „Не, не бих се 
нарекла феминистка, даже не знам какво точно означава 
това. Вярвам, че жените имат какво да кажат.“
През 2001 г. Джуди преживя голяма трагедия – 

СЪПРУГЪТ Є МАЙКЪЛ УИЛЯМС 
ПОЧИНА ОТ РАК 

Той не е просто неин съпруг. Двамата заедно са участва-
ли в хитов английски сериал от 80-те години. Освен това 
той е първият човек, до когото тя се допитва по отно-
шение на предложенията за ролите си. След смъртта му 
най-близката приятелка на Денч е нейната колежа Маги 
Смит. Всъщност тя е заобиколена от актьори, сред кои-
то собственият є брат и дъщеря є. Покрай снимките на 
„Девет“ пък актрисата се сприятелила с певицата Фърги. 
Двете толкова си допаднали, че Джуди дала съгласието си 
да участва в следващия видеоклип на нейната група „Блек 
айд пийс“. Дори двете с Фърги били най-активни на купона 
след премиерата на „Девет“ и не се уморили да танцуват. 
„Постоянно ме питат кога ще се оттегля и ще намаля 
темпото. Нямам никакво намерение да го правя!“

Текст Ивайло ПЕТКОВ

Снимки „А плюс филмс“

Джуди Денч
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С 
цялата истерия около поредица-
та на Стефани Майер „Здрач“ 
няма как да отречем, че вампи-
рите са по-актуални от всяко-

га. А дали въобще някога са излизали 
от мода? Каква е тайната на тяхна-
та привлекателност – безсмъртието 
им, за което всеки копнее, или може 
би невероятният им сексуален заряд? 
Нека погледнем по-отблизо „Истинска 
кръв“ – сериала, който покори света 
и който накара дори Линдзи Лоън да 
се появи с изкуствени вампирски зъби 
в интернет…
Създаден от 

ГЕНИАЛНИЯ АЛЪН БОЛ 
– човека, написал сценариите на ше-
дьовъра „Американски прелести“ и 
култовата поредица „Два метра под 
земята ООД“, излъчваният по HBO 
„Истинска кръв“ е не само далеч 
от типичния американски сериал, но 
и няма нищо общо с тийнкопнежи-
те, на които станахме свидетели в 
„Здрач“. Поредицата ни показва живо-
та в провинциално американско град-
че, в един свят, в който вампирите 
са се разкрили пред хората и поне 
на пръв поглед се опитват да водят 
нормален живот. Сега, когато японци 
са измислили синтетична кръв, чието 
име Tru Blood дава името на сериала, 

те няма нужда да се хранят с невин-
ни хора. Това обаче не е пречка гра-
дът да бъде сполетян от поредица 
брутални убийства, а и фактът, че 
самата вампирска кръв е скъпоплатен 
наркотик, усложнява ситуацията още 
повече… В центъра на палитрата от 
колоритни персонажи е Суки (ролята 
донесе награда „Златен глобус“ на ак-
трисата Анна Пакуин), сервитьорка 

с телепатични възможности, която 
се влюбва във вампира Бил (Стивън 
Мойър), по-възрастен от нея с има-
няма 150 години. Естествено, както 
често се случва при Алън Бол

НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ ГЕРОИ СА НА... 
ВТОРИ ПЛАН 

– обсебена от вампирите баба, цап-
ната в устата чернокожа приятелка 

Анна Пакуин                                                                                
Макар че е родена в Канада, Анна прекарва детството си в Нова Зеландия, чий-

то премиер е искала да стане като малка. Единствената є роля преди участие-

то є в класиката „Пианото“ е като скункс в училищна пиеса. Това обаче не є по-

пречва да очарова зрители и критици с образа на буйната дъщеря на Холи Хън-

тър и да стане втората по възраст актриса, получила „Оскар“, в историята на 

академията. Следват участия в ленти като „Хърли бърли“ и „Разходка до Луна-

та“, които спомагат за плавния преход от тийнзвезда в една от най-младите 

надежди на Холивуд. По-късно всички вече я по-

знаваме и като Плевел в комиксовата поредица 

„X-мен“. Благодарение на смелите є решения я 

гледахме като дъщеря на Джеф Даниелс в „По-

лет към дома“ и като обект на неговите же-

лания в „Китът и сепията“. Колоритна не само 

пред камерата, но и в живота, Анна, ревност-

на вегетарианка и любител на фотографията, 

не се посвени да се влюби в партньора си от 

„Истинска кръв“ Стивън Мойър, който е само с 

тринадесет години по-възрастен от нея. Ос-

вен че е сгодена за „вампир“, сред хобитата на 

Анна откриваме и любовта є към свиренето на 

пиано и виолончело, към ръгбито и джогинга и 

не на последно място към плетките...
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и готвач наркопласьор с хомосексу-
ални наклонности... Знаейки, че ста-
ва дума за Бол и HBO, не може и да 
сме изненадани, че сексът играе цен-
трално място в историята, затова 
препоръчително е да пазите децата 
си далеч от дистанционното. Много 
целомъдрени критици вече порицаха 
сериала заради „рекламирания порочен 
начин на живот, отявлена, граниче-
ща с порнография сексуалност и мръ-
сен език“. Но ако успеете да прене-
брегнете тези дребни „недостатъци“, 
гледането на „Истинска кръв“ ще се 
превърне в истинско удоволствие.
Това, което отличава сериала от 

истории като „Здрач“, е, че под це-
лия блясък, секс, кръв и зъби 

ОТКРИВАМЕ ДЪЛБОЧИНА 
Бол твърди, че е създал шоуто 

като старомоден романс, но, естест-
вено, нещата при него никога не са 
едностранни. А и не трябва да за-
бравяме, че както „Здрач“, „Истинска 
кръв“ е също базиран на литератур-
на поредица, но написана доста пре-
ди светът да се запознае с любов-
ните трепети между Едуард и Бела. 
Бол казва, че никога не си е падал ис-
тински по вампирите и че не е гле-
дал култовия в САЩ „Бъфи – убий-

цата на вампири“. „Вампирите обаче 
са секси“, споделя той и добавя, че 
няма как да устоиш на проникването, 
на обмяната на флуиди между вампи-
ра и неговата „жертва“. „Вампирите 
са отлична метафора за всички онези, 
които желаят да бъдат отвлечени 
от нещо страшно, но в същото вре-
ме дълбоко неустоимо.“ Нещо пове-
че, използвайки персонажите си, Алън 
Бол засяга теми, които винаги са го 
вълнували, като дискриминация, хомо-
фобия и религиозен фундаментализъм. 
„В образа на вампирите могат да се 
огледат всички гейове, цветнокожи и 
всеки, който някога се е чувствал не-
разбран, изплашен и мразен, защото е 
различен…“, споделя Бол (самият той 
открит гей).
А какво можем да очакваме в бъ-

деще? След успеха на втория сезон 
на вампирската сага и купищата на-
гради 

АМЕРИКА ВЕЧЕ СЕ ПРИГОТВЯ 
ЗА ТРЕТИЯ СЕЗОН 

Макар повечето подробности око-
ло историята да се пазят в тайна, 
то поне знаем имената на свежите 
попълнения в екипа. Ще видим ново-
изгряващия актьор Тео Александър в 
ролята на прекомерно красив вампир, 
както и Грант Баулър, познат като 
любовник на Ванеса Уилямс от „Гроз-
ната Бети“, като върколак. 

Текст Траян КОЯНКОВ

Снимки HBO

Стивън Мойър                                                                         
Преди „Истинска кръв“ британецът Стивън Мойър е предимно известен с те-

атралните си образи – най-вече в „Ромео и Жулиета“ и в рокоперата „Железни-

ят човек“. На големия екран сме го гледали в трилъра „88 минути“ с Ал Пачино и 

в скандалния „Quills – Историята на Маркиз Дьо Сад“ с Джефри Ръш и Кейт Уин-

слет. Актьорът споделя, че за ролята на 173-го-

дишния вампир Бил Комптън в „Истинска кръв“ е 

трябвало да се пребори с цяло съзвездие британ-

ски актьори. Казва, че сериалът е предназначен 

за всички обсебени от вампирите, за безбройни-

те фенове на Алън Бол, но и за онези, които оби-

чат добрата драма. Това, което привлича хора-

та, е фактът, че „Истинска кръв“ е „отлично на-

писан, забавен и същевременно с това леко стра-

нен сериал“, добавя той. Въпреки че Стивън и 

Анна са щастлива двойка и извън екрана, Мойър 

споделя, че все още чувства дискомфорт, докато 

снимат секс сцени заедно. „Когато обаче се при-

берем вкъщи и се озовем в леглото, снимачният 

екип като че ли вече ни липсва“, шегува се той.

Бела – между огън и лед                                
Както и под-

сказва загла-

вието – „За-

тъмнение“, 

ситуация-

та около Бела 

ще продължи 

да се запли-

та в трета-

та част от 

поредицата 

„Здрач“. Ма-

кар и любовта є към вампира Едуард да е все така силна, тя 

ще трябва да се пребори с чувствата си към най-добрия си 

приятел Джейкъб, който е напълно обсебен от нея. И всичко 

това на фона на разбеснялата се Виктория (опасната чер-

венокоса вампирка от първите две серии), която е създала 

армия от новородени вампири с единствената цел да се до-

копа до гърлото на нашата героиня. Очакваме го в кината в 

началото на лятото.

Бенисио дел Торо по стъпките                  
на Стивън Кинг                                               
Режисьорът на „Лабиринтът на 

Фавна“ с помощта на Чък Хоган 

създава един роман за ужасява-

щата битка между човека и вам-

пирите. „Заразата“ е първата 

част на нова трилогия, превър-

нала се в събитие на световния 

литературен пазар. „Боинг 777“ 

пристига на летище Кенеди, но 

от екипажа няма никакъв сиг-

нал. Извиканият екип от центъ-

ра за борба с биологичните зара-

зи начело с доктор Еф Гудуедър 

прави шокиращо откритие. Бив-

шият професор Абрахам Сетра-

кян знае какво се случва. Започва 

битка от библейски мащаб, след като вампирски вирус за-

разява Ню Йорк. Еф и Сетракян заедно с техния екип тряб-

ва да открият начин да спасят града, преди да се случи не-

мислимото.
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ВИНО И КИЧ, КИЧ И ВИНО 
ПО СВЕТИ ВАЛЕНТИН

З
а нищо не е писано толкова 
много и не се знае толкова мал-
ко, както за любовта. Казали 
са го по-умни от мен. В един 

форум прочетох: „Абе, хора, нали сме 
българи? Защо позволихме на този 
Валентин да отреже главата на Три-
фон и направо да го отнесе от ка-
лендара?“ 
И така – за любовта иде реч в 

този текст, а иначе in vino veritas 
несъмнено... Предварително се изви-
нявам на всички влюбени и по-точ-
но на тези, които празнуват 365 дни 
в годината любовта си... Защото ще 
пиша за еднодневен любовен празник 
и по-скоро за неговото празнуване по 
български – с малко пари, затова пък 
„на всяка цена“.
На Запад на този ден влюбените си 

разменят шоколадови лакомства, пре-
димно под формата на сърца – в ес-
тетски опаковки, разбира се. Онова 
обаче, което ми боде очите от бъл-
гарските витрини на 14 февруари, ми 
говори, че в православна съвременна 
България валентинският празник е не-
доразбран, показен и най-вече 

КИЧОЗЕН, МНОООГО КИЧОЗЕН

Да не споменавам, че си имаме Три-
фон и доста хубаво вино, че съвсем 
ще се ядосам... 
Започвам със сърчицата. Те са на-

всякъде – по уличните сергии, в цве-
тарските магазини, кичат всякакви 
витрини. Захарните на клечка вървят 
по левче за бройка. Какво му пла-

щаш – една бърза консумация на влю-
бено сърце. Има и други, разбира се, 
украсени с надписи на английски език 
(нали всички вече го владеем!): Take 

my heart и клишето I love you. Някои 
дори пеят! Брр.
Друг символ на любовта са 

ЦВЕТЯТА 
както знаем. Съвсем по български ще 
усетим леко (дано е леко, нали сме в 
криза) повишение на цените. Красив 
лилиум, роза, гербер или букет орхи-
деи, истинско произведение на изку-
ството – решавате сами. Само, моля, 
не бодете и по тях тези сърца. И 
по-пестеливо с опаковките. Подарява-
те цветя, а не килограм целофан и 
половин кило хартиени панделки!
Ако сте с по-големи финансови въз-

можности, можете да се възползва-
те от 

ОФЕРТИТЕ ЗА ДВАМА 
в Банско, Виена, Истанбул, Париж, 
Египет и разните му там острови 
на влюбените... Дай боже, всекиму – 
поне веднъж в живота. А цените са 
за ценители!
Големите търговски обекти със си-

гурност ще ни поканят да отбеле-
жим празника с кулинарно шоу, дегус-
тация на вина и шоколади. Така де, 
помним, че тези инициативи се орга-
низираха и за празника на Трифон За-
резан преди време! Предлагам днес да 
сме по-комбинативни – вино и любов. 
Прекрасно! Още по-прекрасно ще е, 

ако бутилката вино, която сме из-
брали за подарък на любимото съще-
ство, е 

БЕЗ КИЧОЗНИ ОПАКОВКИ 
НА СЪРЦА

и без розови панделки. Никой не твър-
ди, че празникът на влюбените не е 
хубав повод да се прегърнем и целу-
нем, да покажем на някого, че го оби-
чаме. Но покажете, моля ви, вкус, 
който не е декориран от надпис Key 

to my heart или нещо подобно. Разчи-
тайте на въображението си, дори и 
бюджетът ви да е тънък като по-
стна пица. 
И за финал само ще напомня, че 

целувките, прегръдките и сексът се 
отразяват добре на сърцето и кръв-
ното налягане! А Трифон Зарезан 
и червеното винце made in Bulgaria 
са част от качествената любовна 
игра. Не ви трябва захарно сърце 
на клечка! 

Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

ГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛА

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! 

ПРЕДЛАГАМ ДА ОСТАНЕ САМО ВИНОТО

© Denis Pepin – 123 rf.com
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С
поред християнството още 
в първата седмица от съз-
даването на Земята и чове-
чеството са били установе-

ни две основни инстанции – бракът и 
съботата. Те са неразделна част от 
божия план за човешкото щастие. С 
други думи, почивката, още по-добре 
почивката с някого другиго, е изна-
чално правило, изковано от бог. 
Почивката включва позитивни дей-

ности и действия, помагащи на човек 
да зареди с нужните емоции и физи-
ческа енергия собствената си биоси-
стема. Много често под „почивка“ 
ние разбираме сън или 

ИЗЛЕЖАВАНЕ 
ПРЕД ТЕЛЕВИЗОРА

Но за радост все по-често напоследък 
и релаксиращ хидромасаж в някой спа 
център, качване пеша до „Алеко“ на-
пример или каране на колело в парка. 
По природа почивката е занимание 

индивидуално. Във всеки организъм 

е кодирана специфична само за него 
програма, както и начини за само-
възстановяване (говорим за физическо 
възстановяване). 
Но днес, да се възстановиш физиче-

ски, невинаги е достатъчно. 

ТЪРСИМ УСПЕШНАТА ФОРМУЛА – И ДА СИ 

ПОЧИНЕМ (ФИЗИЧЕСКИ), И ДА СЕ РАЗТО-

ВАРИМ (ПСИХИЧЕСКИ), И ДА СМЕ ДОВОЛНИ 

(ЕМОЦИОНАЛНО).

Почивката има едно основно ка-
чество, по което си прилича с време-
то – от тези двете човек не може 
да си прави запаси. Ако, вместо да си 
отпочивал, когато е трябвало, ти си 
работил, няма откъде да си набавиш 

2 БУРКАНА ПОЧИВКА 
за след две седмици. Така е и с вре-
мето – не можем да си го складира-
ме „за после“.
Дори и в почивката ние сме свързани 

с половинките си, семейството, при-
ятелите... Защото ние сме социални 
по природа. Някак винаги ни се стру-

Всички коментират работата и най-вече кариерните амбиции. Сигурно е полезно човек да е въоръжен със съвети, 

как да работи най-ефективно и как методично и бързо да напредва в професията си. Но на нас ни се стори далеч 

по-полезно и важно да пишем за... почивката.

Съдбата сякаш по поръчка ни срещна с двете „експертки“ по отдиха (за мързела нищо не сме споменали!) 

Радостина ШИШМАНОВА и Аги ВЕЛИЧКОВ, които с желание сложиха начало на една, надяваме се, полезна за вас 

рубрика „365 почивки“. Не питайте с какво се занимават тези две дами – с много неща. Питайте ги обаче как 

от толкова много работа намират време не само да водят рубрика за почивката, но и да си почиват качествено. 

Те очакват вашите мнения, спомени, мечти и споделен опит и въпроси по темата за почивката на електронен адрес: 

365@365adv.eu. Най-интересните от тях ще бъдат публикувани в рубриката „Говори с БЕЛА“. 

АКТИВEН ОТДИХ АКТИВEН ОТДИХ 
ЗА ВЛЮБЕНИ ЗА ВЛЮБЕНИ 
И НОРМАЛНИИ НОРМАЛНИ

© Simeon Flowers – 123rf.com

КАКВО Е ПОЧИВКА СПОРЕД ВАС?

„Смяна на едно натоварване (емоцио-

нално, интелектуално или физическо) 

с друго, от което човек очаква и по-

стига удовлетворение. Но най-мно-

го помага старият и изпитан мързел! 

При това безотказно!“

Диляна Петрова, 
научен работник, филолог

„Не знам и никога няма да го разбера 

вероятно.“

Свобода Гагарова, 
svoboda64.blog.bg 

„Почивката е пътуване на ново място 

или на добре изпитано старо с люби-

ми хора и приятели, далеч от рутина-

та на ежедневието.“

Диляна Маркова, офис мениджър

„За мен почивка е да отида на люби-

мо място с любимите хора. Абсолют-

но отпускане, много разходки. Без да 

се дава зор, без да ме юркат. Да правя 

когато и каквото ми се иска...“

Силвия Димитрова, 
продавач-консултант
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ва, че ако сме с компания или поне 
със семейството си, почивката ще ни 
е по-приятна и ще се чувстваме по-
уютно. Но какъв е всъщност е 

БИОЛОГИЧНИЯТ МЕХАНИЗЪМ 
на почивката? Независимо от фи-
зическото състояние на човека мо-
зъкът проявява непрекъсната биоло-
гична активност. При стресови си-
туации той работи по-бързо (като 
честота), с по-високо използване на 
енергия (като амплитуда). Мозъчна-
та дейност много прилича на актив-
ността на вулкан – има период на 
пасивност, избухва и после пак вли-
за в период на пасивност. Ритъмът 
на живот на хората е нещо подоб-
но – почивка (период на пасивност), 
интензивна работа (избухва) и после 
пак почивка (период на пасивност).
По време на почивката мозъкът на-

малява скоростта си на работа и ми-
нава в режима „по-бавно и по-малко“, 
стига почивката да е добре планира-
на, без неприятни изненади. По този 
начин мозъчната активност се само-
регулира (отпочива) и изпраща сигна-
ли на тяло за физическо отпускане 
(почивка). 
Описаното дотук е по-скоро за нор-

мални почиващи, но дали важи за влю-
бените, отишли заедно на почивка? 
Впрочем сега ще посочим трите най-
мечтани места за „влюбена“ почив-
ка и ще анализираме за какво мечта-
ят двама души и какво се случва на 
практика по време на техния съвмес-
тен отдих.

1. ХАВАИ

ФАНТАЗИЯТА, КОЯТО НИ ОТВЕЖ-
ДА ТАМ: само двамата на самотен 
плаж при изгрев/залез слънце, приятен 
бриз и току-що направен фреш или 
коктейл в кокосов орех...

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ:  По прин-
цип е далеч (ако не сте от САЩ). За 
да стигнете до Хаваи трябва да сме-
ните поне 2 превозни средства и да 
понесете поне 10 часа път.  Едва ли 
ще сте само двамата там, което не 
пречи доста хора да продължават да 
имат тази фантазия.  Природата не 
е стерилна – има комари и всякакви 
екзотични гадинки, към които е мно-
го възможно да развиете алергия.

2. ВЕНЕЦИЯ

ФАНТАЗИЯТА, КОЯТО НИ ОТВЕЖ-
ДА ТАМ: романтика, канали с гондо-
ли и гондолиери тенори, малки тес-
ни улички, най-ароматното капучино 
и най-вкусните пици...

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ:  По прин-
цип това за капучиното е вярно. 
 Каналите понамирисват, а отблизо 

гондолите са доста поовехтели и бу-
тафорни.  За пицата се въздръжте, 
не си разваляйте вкуса, по-добре хап-
нете един сладолед и пийнете едно 
кафе за има-няма 15 евро.

3. АЛПИТЕ

ФАНТАЗИЯТА, КОЯТО НИ ОТВЕЖ-
ДА ТАМ: събуждате се сутринта в 
топлата стая, а навън е слънчево и 
бяло, после се спускате по дълга бяла 
писта, а вечерта се отпускате на 

бялата меча кожа пред камината с 
чаша хубаво питие в ръка...

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ:  По принцип 
там е доста скъпо.  Ските не са 
само спускане, а и качване, и доста 
народ.  След 5–6 часа на пистата 
почти сигурно е, че ще да заспите 
преди „Лека нощ, деца“.  А мускул-
ната треска на следващата сутрин 
ще продължи не повече от 4–5 дни, а 
за колко казахте, че сте тук?
Но да не ви отчайваме, за всяка 

действителност има лек. Важното е 
да не се отказваме от мечите си и 
това да бъдем с любимия.

ОЩЕ НЕЩО ПО ТЕМАТА 
Кое е общото между събота, ха-

мак и спирката на плажа в източния 
квартал „Бриз“ във Варна? Разбира 
се, почивката.
СЪБОТА Произходът на думата „събо-
та“ е свързан с еврейската дума „ша-
бат“, което се превежда като почив-
ка, празник, ден, в който не се ра-
боти, ден, в който се благодари на 
бога.
ХАМАК Вид легло за спане или по-
чивка, изработено от въжета (памуч-
ни, синтетични и др.) или въжета и 
плат, което се закача в двата му 
края за неподвижни опори. Израбо-
тено е за първи път в древността, 
в района на делтата на Амазонка, 
Южна Америка. Характерно за хама-
ка е възможността за люлеене.
СПИРКАТА НА ПЛАЖА В ИЗТОЧНИЯ 
КВАРТАЛ „БРИЗ“ ВЪВ ВАРНА се на-
рича „Почивка“.

 Най-хубавата ми почивка е, когато... има приключение, 

нови неща (обикновено в далечни страни се случва това).

 Случвало ми се е почивката да ме измори, понеже... по-

стоянно трябва да се занимавам с детето.

 Според мен тялото почива, когато... се движи по начин, 

необичаен за него.

 Мисля си, че душата си почива, когато... преживява нови 

неща.

 Почивка за двама влюбени според мен е... на края на све-

та, далеч от хора.

 Мечтая си да почивам с... приятна група приятели в зим-

на хижа, където някой се грижи за децата през деня.

Яна Генова, директор на фондация „Следваща страница“

 Най-хубавата ми почивка беше... в Мексико

 Случвало ми се почивката да ме измори, понеже... Не ми 

се е случвало да ме измори, освен приятно.

 Според мен тяло почива, когато... психически не се на-

товарва.

 Мисля си, че душа почива, когато... както по-горе.

 Почивка за двама влюбени според мен е... сами на топло.

 Мечтая си да почивам... на топло, правейки удоволствие.

Павел Цветков,  управител на търговска компания

 Най-хубавата ми почивка беше... при мама, на вилата,. 

Защо ли? Защото продължава да ме глези и да се държи с 

мен като с принцеса...

 Случвало ми се почивката да ме измори, понеже... Не ми 

се е случвало. Изморява ме липсата на работа.

 Според мен тялото почива, когато... Спя. 

 Мисля, че душата почива, когато... е заобиколена с при-

ятели. Те ти дават глътката въздух, за да продължиш, дока-

то се сражаваш с драконите.

 Почивка за двама влюбени е... в леглото. Но ако на това 

му викаме почивка?!

 Мечтая си да почивам... на дивана вкъщи с книга в ръка. 

По възможност фантастика.

Свобода Гагарова, svoboda64.blog.bg 

Какво казват и ВЛЮБЕНИТЕ, и НОРМАЛНИТЕ за почивката
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П
ред дома є има малък параклис, на балкона є се 
вее българското знаме, а къде си държи пушки-
те – по-добре е да не питаш. Народната певи-
ца Стефка Съботинова е отличен ловец и мно-

го точен стрелец. 
Казват, че Филип Кутев я е слагал най-отпред в реди-

ците на ансамбъла. Като я видях, си помислих, че една 
жена трябва да остарее, за да разбере дали е хубава. Кра-
сива е била, и е красива.
Не очаквах, че впечатленията ми за нея ще започнат да 

се трупат още преди да съм прекрачила прага є. Другото, 
което не очаквах, бе, че докато разговарям с певицата, 
непрекъснато ще се сещам за моята баба. Един ден всич-
ки разбираме какво означава да плачеш за баба си. Както 
и какво означават думите на другите: „На баба си при-
личаш, на баба си приличаш.“

– НАШЕТО СПИСАНИЕ СЕ КАЗВА „БЕЛА“...

– От родопските песни най-много обичам „Бела съм, 
бела, юначе...“ Не забравям хубавите родопски песни и из-
пълнителите им. Една Радка Кушлева. Как да я забравя, 
когато тя беше славеят на Родопите? 

– ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ РОДНОТО ВИ СЕЛО...

– Моето село беше като английски двор. Цялото потъ-
нало в зеленина. Къщите бяха разположени на венец, а от 
Сакара идваше река Дуван дере. Целия свят съм обико-
лила, не съм видяла такъв пясък, какъвто имаше нашата 
река. Златен пясък. Ние живеехме на края на селото, в 
богатска къща с 12 декара двор. Половината двор беше с 
черници, еднакво орязани. Такава красота. Отпред дворът 
ни опираше до герена – мястото, където пасат селски-
те животни. Насред селото бяха училището, общината 
и кооперацията, така се наричаше единственият магазин. 
Много красиво беше селото ми. И чисто, чисто. 

– ОТКЪДЕ ИДВА ИМЕТО МУ – РОЗОВ КЛАДЕНЕЦ?

– Гробищата бяха на една височина, където растеше и 
розово цъфтеше дива шипка. До самата нея имаше кла-
денче с много чиста и студена вода. Минал през селото 
един турчин, ожаднял, казали му там да отиде да пие 
вода. Той отишъл, пил вода и като видял шипката, цъ-
фнала в розов цвят, казал: „Това село ще се казва Гюл бу-
нар (розов кладенец от турски – бел. ред.). Селото отдавна 
е превърнато в язовир и половината му население е изсе-
лено в с. Гълъбово, половината в – с. Оброчище. 

– КАТО ЧЕ ЛИ НЕ Е БИЛО...

– Така е, мойто дете. Много неща заличиха. 

– КАКВО ДРУГО СИ СПОМНЯТЕ ОТ ОНЕЗИ ВРЕМЕ-

НА, ОТ ДЕТСТВОТО?

– Израснала съм при баба си Добра. Другите по цял ден 
бяха по нивите. Миличката, като трябваше да сготви 
вечеря за много хора, защото идваха и ратаи да рабо-
тят, казваше ми: „Какво да сготвим ма, баба? И аз ви-
кам: „Ами, две кокошки.“ А дворът – пълен с кокошки. 
И тя казва: „Ти знаеш ли, че ме спаси? Ей сега ще за-
коля две кокошки“. Вечерта, когато всички казваха колко 
хубава е манджата, баба ми викаше: „На Стефка се бла-
годарете. Тя ме подсети.“

– ОТ БАБА СИ ЛИ УЧЕХТЕ ПЕСНИТЕ?

– От моята баба Добра. Сега, като професионалист, 
мога да оценя каква певица е била баба ми. Тя беше уни-
кална. Може би няма да се роди такава. Толкова ми е 
мъчно за нея... Спомням си всяка песен, която баба ми 
е пяла пред мен. Аз съм я карала: „Бабо, пей!“ Понякога 
плачеше и пееше. Тя беше извор от песни. И всичките 
са балади. Все разправят за нещо, не са ограничени пес-
ни. Приличат на легенди, разказват истории и са тъжни. 
Особено бавните. Бавните песни са тъжни. 

– СИГУРНО ВИ СЕ Е СЛУЧВАЛО ДА СЕ РАЗПЛАЧЕТЕ 

НА СЦЕНАТА?

– Няма песен от моите бавни песни, която да не ме 

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ
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разплаче. И на сцената съм се разплаквала. На един кон-
церт в зала 1 на НДК казах няколко думи, стана ми мъч-
но, разплаках се и хората започнаха да плачат.

– КАКВО КАЗАХТЕ?

– Казах, че аз си отивам от този свят, но си отивам 
излъгана. Защото... Знаете властта каква беше. „Не раз-
решавайте вас да ви излъжат...“ Това казах на хората и 
цялата зала плачеше. Аз видях. А после толкова много 
цветя получих, че букетите се натрупаха като купа. 
 
– ВАШИЯТ ЖИВОТ НА КАКВА ПЕСЕН ПРИЛИЧА?

– Моят живот не е бил само песен, имало е много мъка 
в моя живот. Развеждала съм се. Баща ми го убива ками-
он, майка ми остава вдовица на 55 години. Но природа-
та ми е дала много. Веднъж, бяха ме поканили в нацио-
налното радио, и на откритите телефони се обади един 
професор и каза: „Госпожо Съботинова, целувам ви ръка. 
Вие сте българската икона.“ Много пъти заставам пред 
иконите, които имам, и казвам: „Господи, благодаря ти, 
че ми даде глас, толкова много радост и толкова много 
късмет, макар че не всичко съм заслужила.“ Аз съм много 
вярващ човек. Този параклис долу сама съм го направила. 
Определила съм на кого го завещавам, кой да се грижи за 
него, когато един ден си отида от този свят. 

– А ПЕСЕНТА? КОЙ ЩЕ Я ПОЕМЕ ПЕСЕНТА?

– Няма да съм жива да предам песните на правнучката 
си. Дъщеря ми пее хубаво и внукът ми пее хубаво, но не 
могат да възприемат нещата така, както аз съм ги въз-

приела от баба си. 

– ХОРАТА ВИ ОБИЧАТ...

– За мен всички хора са добри. Обичам всички хора и 
те ме обичат, доколкото го виждам сега, когато всички 
се интересуват от мен. Но човек не може да гадае за 
бъдещето какво ще бъде. Засега всички ме обичат. Един 
младеж веднъж ме пита: „Лельо Стефке, какво ще ка-
жеш за бъдещето?“ – „Не знам дали ще обичате толко-
ва, колкото сега ме обичате.“ – „Винаги ще те обичаме. 
Винаги ще те обичаме.“
„И да ме обичате, аз няма да чуя, защото няма да съм 

жива. Никой не е вечен на този свят.“ – „Ти няма да уми-
раш!“, казва той. „Добре, няма да умирам. Обещавам!“
 
– КОИ ПЕСНИ ИЗПЪЛНЯВАТЕ СЕГА НАЙ-ЧЕСТО?

– Които поискат. 

– ЗНАЯТ ЛИ КАКВО ДА ИСКАТ?

– Знаят. Понякога искат песни, които съм изпълнявала, 
когато съм била млада. Аз много неща забравям вече, но 
песните не ги забравям. Скоро ме молиха да изпея „Петли-
те пеят, съмна се“. Записа на тази песен съм го правила, 
когато съм била на 25 години. Веднъж, бях на турне във 
Франция, изпях „Паша на Стоян говори“. Тогава зад ку-
лисите дойде да ме намери един българин, който е много 
забогатял във Франция, и ми подари мотор. Първо ме по-
кани в един огромен салон. Аз отодох с двама придружи-
тели и като минавахме покрай моторите, всички ме пи-
таха кой ми харесва най-много. Посочих един мъничък, но 
не се сетих защо ме питат. Моите придружители после 
ми викат: „Как може да си такава будала? Защо не избра 
голям мотор? Ти и без това няма да го караш.“ Аз се 
амбицирах и викам: „Чакайте аз да ви кажа дали няма да 
го карам.“ Като се върнах в България това беше първата 
ми работа – да се науча да карам мотора“. 

– А ЗА ПУШКИТЕ! Я КАЖЕТЕ ЗА ПУШКИТЕ!

– (Смее се.) Оборудвана съм добре. Стрелям много точно. 
Сега ще ви разкажа една история да се посмеете малко. 
Бяхме на турне из България. В един от градовете имаше 

Официалното писмо, с което Националната академия за изкуство и зву-
козапис на САЩ уведомява продуцента Марсел Селие за удостояването с 
наградата „Грами“. Снимка архив „Мистерията на българските гласове“
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стрелбища. Нали си спомняте стрелбищата от едновре-
мешните панаири. Певицата Стояна Лалова, бог да я прос-
ти, ми вика: „Слушай, дай да отидем да стреляш.“ Оти-
дохме на едно стрелбище. По едно време човекът вика: 
„Стига! Стига! Ще ми вземете всичките подаръци.“

– ЗНАМ, ЧЕ СЕ ВОДИТЕ ОТ МАКСИМАТА „РАНО 

ПИЛЕ РАНО ПЕЕ“. ДА НЕ БИ И НАСЪН ДА ПЕЕТЕ?

– Когато се събудя от сън, много песни се въртят в 

главата ми. Много често сънувам баба си Добра. Тя ме 
събужда в съня ми... Казва ми: „Стани и ще ти кажа една 
песен.“ Веднъж без мелодия ми каза една песен. „Мари 
Яно, бюлбюл Яно. / Яна плаче на два дола, / на два пътя, 
на два пътя кръстопътя. 
Бре Боже, мили Боже, / няма ли някой / да дойде от 

тази земя широка, / да дойде да ме отърве / от тоя дели 
делия. / Всяка ми вечер донася / кървави ризи да пера, /
юнашки глави да крия.“ Започнах да се чудя каква мело-
дия да сложа на тази песен. А баба ми казва в съня: „На 
тази песен ти ще є сложиш музиката. Както Ганчовица 
плачеше над Минчо – тази мелодия ще сложиш.“ 
Баба ми имаше предвид една история от нашето село. 

Преди години убиха едно момче на мегдана. Трима братя 
го убиха. Убитото момче беше едно на майка си Ганчо-
вица. Майката как плачеше на гробищата... Виеше. Така 
дойде песента „Мари Яно, бюлбюл Яно“.

– ЗАЩО „ПРИТУРИ СЕ ПЛАНИНАТА“ СЕ ИЗПЪЛНЯ-

ВА СЪС СЪКРАТЕН ТЕКСТ?

– Изхвърлиха сестрата още едно време, когато бяха заб-
ранили бавните песни да се записват до края. За да на-
малят песента – отхвърлиха сестрата. Но аз я знам със 
сестрата. 

– РАЗБИРАМ, ЧЕ СЪВСЕМ СКОРО СТЕ БИЛИ В 

ШВЕЙЦАРИЯ, ГОСТУВАЛИ СТЕ НА МАРСЕЛ СЕЛИЕ. 

КАКЪВ ЧОВЕК Е ТОЙ? КАКВО СИ ГОВОРИХТЕ С 

НЕГО?

– Много е остарял вече горкият. На мен ми стана жал, 
като го видях, а той се разплака, като ме видя с бастун. 
Катрин, съпругата му, ми каза: „Стефка, Марсел плака, 
защото ти видя бастуна.“

– КОГА ГО ВИДЯХТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ? 

– Това беше първата ни среща.

– КАКВО ДЪЛЖИ БЪЛГАРСКАТА ПЕСЕН НА ТОЗИ 

ЧОВЕК?

– Песента нищо не му дължи. Но той смята, че є дъл-
жи. Той се сблъска с много неща тук, в България... 

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СТОПЛИ ЧОВЕК НА ОБИЧТА НА 

НАРОДА?

– Топли народната обич и не само тук, в България, но и 
по света. Защото аз съм обиколила целия свят. 

– КЪДЕ СА НАЙ-СЪРДЕЧНИ ХОРАТА?

– Най-сърдечни са в чужбина. При последното ходене в 
Швейцария, вървят три момчета срещу мен. Опитаха се 
да запеят нещо, за да покажат, че са ме познали. Хвана-
ха ми ръцете и започнаха да ги целуват. Нашият фолк-
лор е най-тачен в Западна Европа. Каквото нашият на-
род е сътворил, никой народ не може да създаде, но ни-
кой у нас не може да си представи колко скъпа за Бълга-
рия е нашата бавна народна песен. В чужбина най-много 
харесват бавните народни песни. 

– КАКВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕДНА ЖЕНА? КАКВИ БЯ-

ХТЕ ВИЕ НАВРЕМЕТО?

– Жената трябва да уважава мъжа си. Някогашната 

Ïðèòóðè ñå ïëàíèíàòà,

÷å çàòðóïà òðè îâ÷àðÿ, 

òðè îâ÷àðÿ, òðè äðóãàðÿ.

Ïúðâè ìîëè: "Ïóñíè ìåíå,

ìåíå ÷àêà ïúðâî ëèáå."

Âòîðè ìîëè: "Ïóñíè ìåíå, 

ìåíå ÷àêà ìîéòà ñåñòðà."

Òðåòè ìîëè: "Ïóñíè ìåíå, 

ìåíå ÷àêà ñòàðà ìàéêà."

Îòãîâàðÿ ïëàíèíàòà:

Îé âè âàçå, òðè îâ÷àðÿ,

ëèáå æàëè äåí äî ïëàäíå,

ñåñòðà æàëè äî ãîäèíà,

ìàéêà æàëè ÷àê äî ãðîáà. 

В изпълнението, което ние всички познаваме, се пее за 

„два овчаря“. Всеки познавач на фолклора би забелязал на-

рушената структура на текста. Освен това народната 

песен обикновено споменава винаги заедно трите жени, 

които стоят в сърцето на всеки мъж – майка, сестра, 

невеста. 

Марсел Селие купува песента от БНР и я предоставя на 

французина Жаки Анона. Обработена от Анона и изпята 

от Стефка Съботинова, „Притури се планината“ добива 

онази своя звучна цялост, с която я познаваме всички ние. 

Небезизвестен е и фактът, че песента звучи във филмо-

вия супер хит „Исус от Монреал“.

Стефка Съботинова с внука си. Снимката е стара. 
Това момче е вече голям мъж, на когото съвсем скоро 
се е родило момиченце. Правнучката на певицата.
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жена е робиня на мъжа си. Сегашните не са робини, а са 
воеводи. Сега жените са командабашийките. Едно време 
аз мога да си кажа мнението, ако го приемат – приемат, 
ако не – не. Сегашните жени са много упорити, налагат 
се. Много са настървени. Гледат да обсебят мъжете си 
до такава степен, че да ги умопомрачат. Една друга ис-
тория ще ви разкажа. За прабаба ми Неделя, свекървата 
на баба ми Добра. Баба Неделя ходела с шарен пояс, въл-
нен, тъкан, слага се върху сукмана. Когато баба ми е но-
сила пояса, от едната страна в него имало сребърно па-
вурче с мастика, от другата страна – барабанлия пищов. 
Баба Неделя организирала други жени от селото, които с 
12 магарета с дисаги, пълни с храна и с дрехи, стигнали 
чак до одринския фронт. Не знам колко време са пътува-
ли с магаретата от нашето село до Одрин. Но са стиг-
нали и моята баба ги е водила. Намерили са си войници-
те, нахранили са ги и са се върнали обратно. Коя жена 
сега ще го направи? 

– ЖЕНА ВОЕВОДА ЩЕ ГО НАПРАВИ.  ВИЕ СТЕ ВОЕ-

ВОДА СЪЩО. С ПУШКИТЕ, С МОТОРА, ЧЕ ДАЖЕ И 

С ПЕСЕНТА. ЧАК ТОЛКОВА ЛОШО ЛИ Е ДА Е ВОЕ-

ВОДА ЕДНА ЖЕНА? 

– Не е лошо, защото човек се чувства самостоятелен. 

Неподчинен на никого. Може би затова съм се развела, за-
щото не обичам да ме командват. Аз сама се командвам. 
Сама си изкарвам хляба. Не завися от никого. 

...
Стефка Съботинова черпи с кафе и кекс за здравето на 

правнучка си, която се е родила само преди няколко дни. 
„Дано господ є даде глас“, нарича прабаба є. 
Впечатленията за Стефка Съботинова не спират да се 

трупат дори когато напуснеш дома є. „Вие отивайте в 
колата, аз се качвам да поздравя Стефка и слизам вед-
нага!“ – ми каза таксиметровият шофьор, когото пови-
ках. Потъна във входа, след малко се върна и каза: „Със 
Стефчето сме лични приятели. Нейният мъж се е каз-
вал Станимир, като мен.“ После започна да търси нещо 
в жабката на колата и извади една нейна снимка с авто-
граф. Пишеше: „На Станимир – където ходиш, да хиля-
диш! Господ да те благослови!“
Гледай ти какви неща се случват, казвам си на ума. Кол-

ко е лесно да срещнеш хора, за които тази жена е ико-
на. Но не защото светът е малък, а защото песента є 
е голяма и всяка песен излиза от нея хубава. Какво ли 
ще излезе от моя текст за нея? Още въртя в ръцете 
си диктофона и си мисля, че нашите уреди за записва-
не приличат на апаратите в колите на таксиметровите 
шофьори. Ако не ги включиш – напразно си работил. Но 
и да си го включил – пак може напразно да си работил. 
Вече знам какво точно има предвид Марсел Селие, който 
казва, че когато пее, човешкият глас е по-красноречив, 
отколкото когато говори. 
Най-ценното в моя запис си остава песента. Дока-

то бях в дома є, тя на два пъти запя. Когато започна 
„Яно мари, бюлбюл Яно...“, се разплака и спря. После каза: 
„Стана ми мъчно за баба ми“... 
На баба си прилича. На баба си и на прабаба си. Стефка 

Съботинова. Барабанлия жена. Дори светът да се приту-
ри, нея я чака песента.

Разговора води Мирослава ИВАНОВА

Редакцията благодари сърдечно на Веселина Тонова, 

която помогна за осъществяването на това интервю. 

Госпожа Тонова подготвя биографична книга 

за Стефка Съботинова. Изданието ще бъде посветено 

на 80-годишния юбилей на народната певица.

МАРСЕЛ СЕЛИЕ

Марсел Селие е минен инженер, който пристига в България 

по работа в началото на 50-те години на миналия век. 

За щастие този човек обича музиката и се влюбва в българ-

ската фолклорна песен. Точно в годините, в които Селие идва 

у нас, се създават много от станалите известни по-късно 

женски хорове, които изпълняват български фолклор. Първият 

хор, който разнася по света славата на нашата народна пе-

сен, е Държавният ансамбъл за народни песни и танци, който 

по-късно приема името на своя диригент и композитор Фи-

лип Кутев. В този ансамбъл Стефка Съботинова пее повече от десет години. През 1965 г. става солистка към редакция 

„Народна музика“ в Радио София. През 1975 г. Марсел Селие продуцира първия албум с народни песни, които са изпълнени от 

певиците в хора на БНР. Албумът се казва „Мистерията на българските гласове“. Стефка Съботинова пее в състава на 

радиото, който по-късно приема името „Мистерията на българските гласове“. Не по-малко любопитна и славна е съдбата 

на втория албум, продуциран от швейцареца. С него „Мистерията на българските гласове“ получава най-престижното му-

зикално отличие, награда „Грами“, присъждана от Националната академия за изкуство и звукозапис на САЩ.

Медалистите от олимпийските игри в Атина са посрещнати на летище 
София от официални лица, приятели и роднини. За тях пее Стефка Събо-
тинова.
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– Феноменът е нещо, което възприемаш чисто субективно, онова, което ти се явява. Не можеш да го обясниш с обективни факти. Това е в общи линии значението на думата от гръцки. – Е, какво ще си чешем езиците тогава, след като няма да стигнем до обективна истина?
– Че ние кога сме стигали? Тя, истината, нито е една, нито е обек-тивна. 
– Не измествай темата. Аз например не мога да разбера хората, ко-ито се „връзват“ на врачки, мрачки и пр. – Фактът, че държавници, бизнесмени, служители в секретни служби дори работят с врачки или контактьорки, както е прието да ги нари-чаме, означава, че не е съвсем безпочвено това, което те предлагат. – Говоря за тези, самозваните, които седят на една маса пред една свещ и твърдят, че познават бъдещето. – Нека да не отиваме в тази посока. Това е ясно. 

– Сетих се за „Бон шанс, инспекторе“. Ако си спомняте, във филма 

ограбиха една банка, а Велко Кънев беше в ролята на инспетора. В 

един от епизодите той казва: „Вижте какво, ще викнем баба Гана. 

Тя гледа на боб.“  (Бурен смях.)
– Лошото е, че бабигани понякога решават важни житейски въ-

проси. 

– А то как се гледа на боб? Аз не съм виждала. 

– Аз съм сигурна, че всяка от нас е ходила на врачка. 

– Имам една приятелка, която ме мъкнеше почти непрекъснато, 

без изобщо да ми дава шанс да възразя. Отиваш, чакаш на опашка... 

– Понякога вярата в тези неща е доста силна и ненормална и кара 

човека за всяко нещо да ходи при врачка. Понякога е изразена в по-

нормална степен. Вярването в хороскопите е също вид суеверие. 

– Астрологичните прогнози не са предсказания. Те просто дават 

насоки, очертават пространството от варианти. 

– Знам много добре, но взирането в астрологичната прогноза е 

функция на същата тази нужда, която те тегли към това да си лю-

бопитен за предстоящото. 

– Някои от хората с феноменални способности могат да ни научат как да насочваме енергията си така, че да 

си помагаме. Да се контролираме. Понеже във всеки човек има и добро, и лошо. Аз съм съгласна тези хора да по-

могнат на доброто в теб да излезе. Ако тези хора са наистина вещи, откъдето впрочем идва и думата „вещица“, 

те могат да помогнат в това. 

– Как ще ти помогнат? Я не се излагай! Ти отиваш там, чакаш на опашка, както стана дума. Приготвила си си 

20 лева, а врачката си е приготвила 20 минути. Как ще ти помогне?

– По-добре книга да прочетеш, отколкото да ходиш при някаква такава да те учи. То не че и сред книгите няма 

мракобеснически...

– Чела съм много езотерични глупости. Книги, които и аз мога да напиша, дори мога по-хубаво да ги напиша. Но 

две книги са ми обърнали представите. Едната е „Пътуване към Иксланд“ на Кастанеда, другата е „Да достиг-

неш плода“ на Шърли Маклейн. 

– Когато бях дете, ми разказваха 

една история, как на един човек му 

предсказали, че ще умре от коне. Ще 

го убият коне. Той започнал да живее 

много предпазливо и не излизал от 

вкъщи, за да се чувства в безопас-

ност. Но се случило така, че в дома 

му имало картина, на която били на-

рисувани коне, и един ден картината 

паднала върху главата му и го убила.

– Искаш да докажеш с тази измис-

лена история колко безсмислени са 

предсказанията. Безсмислени, за-

щото не можеш да се предпазиш от 

тях. 

– Да. 

– А на мен като са ми предсказа-

ли, че ще ме блъсне бял москвич? Не 

са ми казали, че ще умра, но ето на 

– още не ми се е случило. А москвичи 

няма вече по шосетата родни. 

– Значи истински москвич няма да 

те блъсне, но пък може да те удари 

снимка на москвич в някой музей на 

социализма.

За феномените

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

невъзможността да
 водим раз

говор 

невъзможността да
 водим раз

говор 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

тема“, „от
 токче на 

токче”...

тема“, „от
 токче на 

токче”...

Бела, брой 2 (144), 201072



– Това ли е най-страшното, което може да се 

предскаже? Смъртта? 

– Лошите неща не ги казват. 

– Трябва много да внимават как формулират 

това, което „виждат“. Понякога едно лошо фор-

мулирано изречение може така да те втрещи, 

чеее.... да те откаже да живееш въобще. 

– Думите наистина притежават магически 

свойства. 

– Не бих се обърнала за помощ към врачка. Тя 

би ме разстроила още повече. За мен най-клю-

човата дума за решаването на какъвто и да 

било проблем е спокойствието. Постигнеш ли 

вътрешно спокойствие, ама истинско вътреш-

но спокойствие, не да си го внушаваш, всичко 

останало се нарежда някак си. Със спокойствие 

можеш да понесеш дори мисълта за смъртта. 

– На мен ми се е случвало врачки да ме втрещят със 

своите способности. И дори да не им вярвам, кога-

то предреченото от тях стане факт, няма какво да 

кажеш.  

– Добре, вие искате ли да знаете какво ще се случи 

в бъдещето? 

– Както казва един пич в интервю за „Бела“: „Ако 

имах възможност да надникна в бъдещето, щях да за-

творя очи. Не искам да знам големите отговори или 

да получа всичко наготово, без да съм го преживял.“ 

– Снощи гледах репортаж, в който една майка раз-

казва за голямата трагедия, която е застигнала сина 

є. Жената каза: „Ако само преди година знаех какво 

ме очаква, сигурно щях да се самоубия.“

– Вярвам на хората, които могат да гадаят и 
имат интуиция, която е снована на опит, на еру-
диция. Има културни хора, които имат провиде-
ния. 
– Всички сме посветени. На всички ни са даде-

ни пророчески сили. Както и възможността да се 

самолекуваме. С две думи – да се вадим за коса-
та. Ако е вярно това, което се казва за Ерата на 

Водолея, очаква се бум на духовното над матери-

алното. Става дума за „смяна на кръвта на съз-
нанието“. А съзнанието е това, което ни свързва 

със света. 
– Всичко е запечатано вътре в нас. Трябва да си 

обърнат навътре, за да видиш, а не навън. 
– Въпросът е от какво се усилват пророческите 

способности. При големите гадатели отключва-
нето на тази дарба е свързана с голям физически 

катаклизъм или пък с психологическото преживя-
ване на някакво нещастие. 

– Не смятате ли, че е проклятие такава дар-
ба? 

– Всяка дарба е проклятие, но тази е... по-про-
клета от другите. 

– Защо? Дарбата не е ли божия благодат? 
Нещо хубаво?

– Виждала съм такива хора – надарени с това 
да гледат, да предсказват... Не струи светлина 
от тях, не излъчват добрина. 

– Според теб щастливи ли са тези хора?
– Тази тяхна лоша аура вероятно е някакъв за-

щитен механизъм, който им е необходим. Имай-
те предвид, че тези хора общуват страшно ин-
тензивно, натоварени са с чужди проблеми и пр. 

– Е, точно това е част от проклятието да си 
феномен. 

– А какво мислите за баба Ванга? Тя също нямаше 

добро излъчване според мен.

– И аз така мисля, но не є беше чак такова лошо из-

лъчването. 

– Моето семейство е имало няколко срещи с нея и 

всичките са били удивителни. Конкретните факти, 

които тя беше предсказала, просто се случиха. И 

имайте предвид, че ставаше дума за предвиждане на 

хода на сърдечна операция. Тя определи точно каква 

ще бъде интервенцията по време на операцията. 

– Хората не ходят при гадатели от добро. Но хо-

дят за добро. Когато твоите близки са отишли при 

нея, тях не ги е интересувало тя добра жена ли е, или 

не е и какво излъчване има. Тя ги е успокоила и зато-

ва е добра за тях. Всичко е вид успокоение. Дори да 

не чуваш най-хубавото възможно нещо. 

– За вуйна ми, която беше тежко болна, беше ка-

зала: „Гроб не виждам.“ Демек няма да умре, както 

впрочем очакваха лекарите. Но баба Ванга не беше 

споменала за останалите є мъки. 

– Ти в какво вярваш? В господ вярваш ли? – Не.
– Как не? А в какво вярваш? В себе си?– Много ти е лесно!
– А на теб как ти беше името? Благо, нали? (Една от нас се обръща към сервитьора, който вече ни е приготвил сметката – бел. ред.)– Не.

– Трифон – изстрелва една от нас на масата. – Да – възкликва сервитьорът.– Ти пък откъде знаеш? – пита я друга от нас.– Ами, щото съм врачка.
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Д
умата „пред-
с к а з а н и е “ 
(от латински, 
praesagium – 

буквално „предвещание“) 
означава знание за събити-
ята в бъдещето благодарение 
на предмети или явления, види-
ми или невидими от обикновените 
хора, но винаги видими и точно за-
това значими за онези, които имат 
дарбата да пророкуват. Хора с та-
къв дар божи е имало от зората но 
човечеството до днес.
Заради страха си от природата и 

в търсенето на щастие човекът се 
е обръщал към прорицатели, магьос-
ници, астролози и медиуми... Опит-
вал се е мъничко да повдига завесата, 
спусната пред неговото бъдеще. 
Загадъчният френски мъдрец, извес-

тен в цял свят с името 

НОСТРАДАМУС 
е живял от 1503 до 1566 г. Неговите 
астрологични „Центурии“ („Столе-
тия“) предвиждат събития от бъде-
щето – приблизително 550 години след 

смър-
тта на 

автора им. Версиите на Нострада-
мус за тези събития обаче са тол-
кова неясни, че различните им тъл-
куватели и до днес не са постигна-
ли единно мнение за нито едно от 
предсказанията. Дали Нострадамус е 
велик ясновидец, или пък мистифика-
тор, който си играе с думите, не е 
толкова важно. Но ако приемем него-
вите думи буквално и не ги обвива-
ме допълнително с мъглата на наши-
те коментари, ще констатираме, че 
редица описания (макар и не толкова 
много на брой) наистина звучат като 
пророчества в мерена реч.

КАК ЦЪРКВАТА СЕ ОТНАСЯ 
КЪМ ПРОРОЧЕСТВАТА

Цялата история на Римската църк-

ва (както и други разклоне-
ния на християнството) е 

пълна с препратки към пред-
сказания и немалко папи (напри-

мер Силвестър II и Григорий VI) 
с упорство, достойно за възхищение, 
са посвещавали часове на изучаването 
на т. нар. окултни науки. Само тън-
ката разлика между „пророчествата“, 
излезли от устата на Бог, и „пред-
сказанията“, вдъхновени от дявола, е 
спасила тях, а и много други свеще-
ници от кладата на Инквизицията.
Примери за вяра в пророчества мо-

гат да бъдат открити и при най-раз-
витите цивилизация – от египтяни-
те до китайците, от етруските до 
маите. Всички те са били повече от 
убедени, че съществува възможност 
(или възможности) да се узнае бъде-
щето. И тази вяра е била така сил-
на, че по време на Римската империя 
смъртно наказание е грозяло всеки га-
дател, осмелил се да „погледне“ в бъ-
дещето на някой император. 

ХЕРОДОТ

който е наричан „бащата на истори-

д--
е “ “ 
скии, ,

– 
щание“) )
а събити-
благодарение
и явления, види-
и от обикновените

смсмър-
тта на 

вв
нни

ппъл
сксказа

ммер С
сс упорст
са посвещ
на т. нар
ката разл

ПРЕДСКАЗАНИЯ

ДА ВЯРВАМЕ ЛИ В

Бела, брой 2 (144), 201074



ята“, също дава примери в подкрепа 
на твърдението, че вярата в пред-
сказания е била много силна. Всеиз-
вестна е историята за един владетел 
от Изтока, на когото прорицатели-
те предсказали, че причина за негова-
та смърт ще стане колесница. Като 
разбрал това, той наредил всички ко-
лесници във владенията му да бъдат 
унищожени, но умрял в своя дворец 
по време на преврат, забоден с меч 
за трона си, на чиято облегалка била 
изобразена... колесница. 
Този и много други примери ни ка-

рат да се замислим над смисъла на 
въпроса, дали трябва да вярваме на 
предсказания. Наистина ли бъдещето 
ни е предначертано и неумолимо? И 
ако е така, тогава за каква свобода 
на избора и на действията на чове-
ка можем да говорим? Да опитаме да 
отговорим на тези въпроси от глед-
на точка на 

ФИЛОСОФИЯТА 
Както древните учения, така и най-

новите научни открития и теории 
за устройството на Вселената кон-
статират наличието на метафизични 
сили, съотносими с нашето понятие 
„воля“, които чрез природните зако-
ни управляват разумно всички неща и 
явления и ги натоварват с определе-
ни свойства. За всички тези неща и 
явления има път, предварително на-
чертан, както и замислени ред и дис-
циплина, които изключват даже въз-
можността за случайност. 

СЛУЧАЙНОСТТА

отстъпва място на причинността 
(каузалността), или по-точно казано, 
на хармоничното отношение между 
причините и техните следствия, ко-
ито на свой ред се явяват причини 
пък за други следствия.
Големите технически постижения на 

нашата цивилизация са станали въз-
можни не въпреки законите на приро-
дата, а точно благодарение на тях-
ното изследване и изучаване и на из-
ползването на природните свойства 
на изследваните явления. Самолетът 
например издига стотици хора на хи-
ляди метри височина не противно на 
физичните закони на природата, а за-
ради безпрекословното им спазване. 

ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ 
всъщност нищо не „изобретяват“, 
те просто откриват и използват 

онова, което по-рано е било неиз-
вестно. Но то не е било несъщест-
вуващо! Ново може да бъде само съ-
четанието на елементи, които вече 
са съществували в природата. Имен-
но този резултат ние, хората, нари-
чаме изобретение. 

ЕНЕРГИЯТА

е била заключена в атома от не-
запомнени времена. По-късно хора-
та просто са успели (в резултат на 
упорити изследвания и анализи) да я 
освободят. Но, от друга страна, в 
природата този процес е протичал 
и по-рано – в това или друго място 
и време на проявление на Вселената, 
понякога през равни, а понякога през 
неравни интервали от време. Именно 
разбирането и използването на 

СЪОТНОШЕНИЕТО 
ПРОСТРАНСТВО : ВРЕМЕ

дават възможност на човека да упра-
влява явленията, опирайки се на тех-
ните природни свойства. 
Тези съображения водят до две за-

ключения. Първото е, че наистина съ-
ществуват космически ред и дисци-
плина. И второто е, че хората при-
тежават способности да откриват 
законите, които властват в природа-
та. Те използват тези закони по си-
лата на собствената си воля, която 
в крайна сметка не е нищо друго ос-
вен проявление на космическата воля, 
доколкото 

НИЩО НЕ ВЪЗНИКВА ОТ НИЩОТО

Следвайки тази логика, стигаме до 
онези три неща, които индийските 
философи преди хиляди години са на-
рекли садхана (или смисъл на живота), 
дхарма (или висш, универсален закон 
на живота) и карма (или съвкупност-
та от действия и последиците от 
тях в рамките на този закон).
В такъв случай как ние бихме мог-

ли да променим посоката дори и на 
една-едничка нишка от нашата съд-
ба? Всичко се корени в онова, което 
Платон пък е нарекъл „послушание 
пред природата на вселенските зако-
ни“. Именно в това послушание е за-
ключена и трошицата свобода, която 
развива в човека склонността му към 
разсъждения и към 

ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА 
От гледна точка на логиката меж-

ду послушание и свобода има огромно 

противоречие, но на практика такова 
няма, доколкото онова, което ни се 
струва реално, не е такова в дейст-
вителност. Заблудата ни е следствие 
от стремежа ни да оперираме с аб-
солютни истини, които в същност-
та си се явяват относителни, колко-
то и непоклатими да ни се струват 
в определен момент. Всички наши по-
нятия – за голямо и малко, за ново и 
старо, за близко и далечно – са чис-
ти илюзии, родени от нашия егоцен-
тризъм. Ние определяме значимостта 
на нещата в зависимост от своите 
физически размери, от продължител-
ността на нашия живот и даже на 
нашето местонахождение. 
Очевидно е, че съществува път, на 

който се случват всички събития, 
и това доказва, че предсказанията 
имат право на съществуване. Не мо-
жем да отречем, че мъдрият, нада-
рен с таланта да предвижда бъдеще-
то човек, който се движи не срещу 
течението на живота, а умело плува 
по течението, има свободата да ла-
вира и дори да „акостира“ на този 
или онзи бряг на реката, ако, разбира 
се, някоя неведома висша сила не по-
пречи съвсем неочаквано на тези не-
гови намерения. 

ИСТИНСКИТЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ

стават неизбежни за човека заради 
отсъствието на достатъчно знания, 
както и в резултат на стратегия-
та му на бездействие, която той си 
е изработили в хода на своя живот. 
И най-важното – заради неговата не-
способност да реагира адекватно на 
непредвидени обстоятелства. В този 
случай ние не можем дори с милиме-
тър да изместим и променим пред-
начертаното ни от съдбата, опреде-
леното ни от нашата карма. Но по 
принцип 

ЧОВЕК МОЖЕ ВСИЧКО! 
С по-голям или с по-малък успех чо-

век може да се научи да живее в хар-
мония с обстоятелствата, възникнали 
в хода на търсенето на голямото щас-
тие, за което той наистина е досто-
ен. Да, не е зле да вярваме в предска-
зания, но все пак сме длъжни да вярва-
ме и в себе си, и в божията милост. 
Нека се отърсим от страховете си. 
Или както е казал императорът фи-
лософ Марк Аврелий: „Какво толкова 
може да се случи с човек, което не би 
било свойствено на човека?“ 
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П
овечето хора на планетата 
вярват, че тяхната съдба 
е предначертана и че с по-
мощта на някои специфич-

ни знания могат да проникнат в ней-
ните тайни. Милиони хора, дори и 
да не прибягват до услугите на кон-
кретни астролози и гадатели, хвър-
лят по едно око на дневния си хорос-
коп във вестника. И което е по-аб-
сурдното, всеки път искрено се учуд-
ват и се радват, ако „открият ня-
какво съвпадение“. Те сигурно никога 
не си задават въпроса, защо все пак 
някои неща съвпадат... Психолозите 
също са хора и сред тях има такива, 
които вярват в предсказания, астро-
прогнози и прочие гадания. Но това 
не им пречи да си задават въпроса, 
какво кара милиони хора да търсят 
в тези неща истини и да си казват: 
„Да, колко вярно, сякаш за мен е на-
писано!“ Тук, както вече се досеща-
те, става дума за някаква психологи-

ческа закономерност.
Колкото и парадоксално да звучи, 

предсказанията действително са ве-
рни, но са верни, защото твърдения-
та, на които се базират, са толкова 
общи, уклончиви и мъгляви, че прак-
тически могат да важат 

за всекиго, 
но за никого поотделно
Става дума за едно психологическо 

явление, по-известно като „ефект на 
Барнум“. 

То може да се формулира така: все-

ки човек е склонен да приема общи и 

банални твърдения за собствената 

си личност, ако му ги представят 

така, сякаш те са резултат от при-

лежно изучаване на някакви непозна-

ти за него явления.

Всеки от нас, независимо от сте-
пента си на образованост, се интере-
сува много силно от собствената си 
личност и, естествено, от собстве-

ната си съдба. Точно на това се бази-
ра ефектът на Барнум, кръстен така 
впрочем в чест на известния в мина-
лия век собственик на цирк.
Този наистина достоен човек е смя-

тал, че всяка минута на земята се 
ражда поне един смахнат, който чер-
тае разни програми, в който всеки 
да намери 

нещо лично за себе си 
Изглежда просто, но психолозите 

от цял свят се занимават с изучава-
нето на „ефекта на Барнум“ повече 
от четиридесет години. За това вре-
ме те са успели да разберат немал-
ко неща за това явление. Известно е 
при какви условия даден човекът вяр-
ва на определени твърдения, на какви 
хора е склонен да вярва повече, а на 
какви – не, и какви именно твърде-
ния печелят доверието му.
През 1948 г. психологът Бертрам 

Форер дал личностен тест на сту-
дентите си. След като получил отго-
ворите от теста, той раздал лично-
стни характеристики на всеки участ-
ник в опита с уверението, че всяка 
от тях е изготвена индивидуално за 
студента на базата на неговите от-
говори на теста. Участниците били 
помолени да оценят теста по пето-
бална система (0 е най-ниска, а 5 е 
най-високата оценка).
Всъщност всички студенти получили 

една и съща характеристика: „Имате 

нужда другите хора да ви обичат и ува-

жават. С тенденция сте за самокрити-

ка, а същевременно разполагате с голям 

неизползван потенциал, който все още 

не сте обърнали във ваша полза. Макар 

и да имате някои лични слабости, като 
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Ефектът на Барнум
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цяло сте способен да ги компенсирате и 

т.н., и т.н.“

Средната оценка, която участници-
те в опита дали на характеристи-
ката си, била 4.26. След като оцен-
ките били дадени, участниците раз-
брали, че им била раздадена една и 
съща характеристика, съставена от 
изречения, взети от хороскопи. Ето 
така работи ефектът на Барнум, или 
ефектът на Форер, както също е из-
вестен – никой не се досетил, че ха-
рактеристиката е фалшива. 

Не ви ли звучи като написана точ-

но за вас фразата „Вие предпочита-

те живота в цялото му разнообра-

зие. По принцип не обичате промени-

те, но от време на време ги прави-

те, ако сте притиснати от ограни-

чения.“?! 

Или пък: „Макар и да имате някои 
недостатъци, вие блестящо се спра-
вяте с живота и хората ви оби-
чат.“ 
Кажете честно, на кого от нас няма 

да паснат подобни характеристики?! 
Та те са съставени, както вече сте 
забелязали, доста неясно.
И обратно, изречения от сорта 

„Сексуалният ви живот е пълен с 
проблеми“ или „Вашите надежди чес-
то са нереалистични“ биха били оп-
ределени от почти всички, които ги 
четат, като неверни.
Оказва се, че „ефектът на Барнум“ 

работи 100% 

само при положителни 
твърдения 

Това е повече от разбираемо: кой 
би си признал доброволно, че има от-
рицателни качества? Ще рискуваме 
да дадем за пример още един експе-
римент, който обаче е много показа-
телен. Провел го е този път френ-
ски психолог. Той публикувал обява 
във вестник, в която се предлагал и 
рекламирал като опитен астролог. И 
както очаквате, получил стотици по-
ръчки от желаещи да разберат какво 
ги чака в бъдещето.
На всички тях психологът изпра-

тил един и същ хороскоп, съставен 
от съвсем общи и мъгляви твърде-
ния и констатации. Мислите, че ня-
кой е останал недоволен?! Нищо по-
добно! Експериментаторът даже по-
лучил повече от двеста благодарстве-
ни писма за „удивително точните си 
астропрогнози“.

Какви още фактори освен уклончиви 
и по принцип положителни изречения 
ни карат да повярваме в истинност-
та на гаданията и предсказанията? 
Естествено, че наивните и лековерни 
хора по-лесно се хващат на тази въ-
дица. От ефекта на Барнум в еднак-
ва степен са потърпевши 

както мъжете, 
така и жените 

Също така огромно значение имат 
престижът и известността на този, 
който прави предсказанието. И още: 
ако е подчертано дебело, че прогноза-
та е направена въз основа на някакви 
тайни и много древни методи и зна-
ния, то успехът є е сигурен. 
Има и още един немаловажен фак-

тор за успеха на ефекта на Барнум 
и това е, че 

повечето хора много обичат да слу-

шат комплименти по свой адрес и 

се отнасят със съмнение към кри-

тичните изказвания.

Естествено, това не означава, че за 
да повярват в него, хороскопът тряб-
ва да се състои само от положител-
ни твърдения.
Въобще не е задължително. 

Научни изследвания са доказали, че 

хороскопът трябва да се състои от 

различни твърдения в следното съ-

отношение: положителни изказвания 

трябва да бъдат четири-пет пъти 

повече от отрицателните.

В противен случай хората просто ще 
откажат да разпознаят себе си в 
тези характеристики. Да вземем за 
пример личностните описания в кар-
тите таро: „Оптимист, винаги ус-
тремен в бъдещето“, „Обича да об-
щува с интересни хора“. Отнесете 
тези твърдения към себе си. Да про-
дължим. „Притежава развит инте-
лект (е, кой ще се откаже да твър-
ди това за себе си?!). Решителен е, 
но понякога е прекалено прям и ря-
зък. В работата се справя добре, но 
не се учи от грешките си, откъдето 
идват трудностите му.“ В тази ха-
рактеристика са отбелязани два не-
достатъка, но забележете колко вни-
мателно е направено това. 

Те изглеждат почти 
като достойнства

Не трябва да забравяте и още за 
един фактор, който има значение за 

„ефекта на Барнум“. Към гадатели, 
астролози и ясновидци често се обръ-
щат хората, загубили вяра в себе си 
в някакъв определен момент, хора не-
щастни, загрижени и безпомощни пред 
живота и наплашените от него.

Тези хора се страхуват за бъдещето 

си и са склонни да изпаднат в депре-

сия по този повод. За такъв човек 

предсказанието е един вид психоте-

рапия, която в някаква степен от-

слабва страховете и тревогите. 

Някой по-мъдър и знаещ се наема да 
реши всички ваши проблеми, разлагай-
ки на съставни части не само ваша-
та личност, но и вашите постъпки 
през следващите години. В този слу-
чай вие сте детето, а той е роди-
телят, който решава кое е най-до-
бре за вас. В този случай поне има 
кого да обвините за неуспехите си: 
„Аз не съм виновен, съдбата ми е та-
кава. Една врачка ми предрече тези 
трудности.“ 
Мдаа, другите форми на психоте-

рапия изискват от човека известна 
зрялост и воля, както и усилия и 
смелост да признае пред себе си про-
блемите си, да понесе отговорност 
за тях и по този начин да промени 
отношението си към живота и пове-
дението си. Къде-къде по-лесно е да 
дадеш на астролога времето и мяс-
тото на раждането си и да очакваш 
той да реши всичките ти проблеми. 
Или не да ги реши, а просто да ги 
предопредели, а вие после да обвини-
те за тях... звездите.
Много ни се иска да вярваме, че 

някъде в „небесната 
канцелария“ 

съществува някаква книга на съдбата 
(и сигурно тя съществува!). И сигур-
но има вещи астролози, които наис-
тина си правят труда да прогнози-
рат правилно, по законите на наука-
та астрология (да, астрологията е 
наука), но това не изключва опасе-
нията ни, че хората често стават 
жертви на ефекта на Барнум. Както 
и във всички други сфери на живота, 
и в астрологията и гадателството 
има професионалисти и непрофесио-
налисти, които са нужни на хората. 
Защото, съгласете се, че без вяра в 
чудото и без надежда (макар надеж-
дата да е жестоко чувство) е скуч-
но да се живее.
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Т
ой (тя) ли е това? Защо е така трудно да срещна 
своята „половинка“? Как да разбера, че това е точ-
но тя – любовта на живота ми? Обича ли ме той/
тя истински?

Цял живот мечтата за голямата любов гравитира око-
ло тези въпросчета. Те постоянно ни тревожат, тъй 
като ние постоянно си ги задаваме (понякога съвсем не-
волно), а много често ги задаваме и на своя партньор. 
Във века на тържеството на консумацията, когато ро-
мантиката се открива единствено в шоколадовите сър-
чица, и то само един ден в годината – 14 февруари, и ко-
гато сексът се прави по план-програма, зададена от лъс-
кавите лайфстайл списания, любовта също се превръща в 
продукт за потребление. В общество, в което се коти-
рат бързите резултати без влагане на много-много усилие, 
ние несъзнателно вкарваме своята любов във формата на 
експресната рентабилност: „Ти ме разочарова, не ме при-
вличаш повече, време е да се разделим!“

СТРАСТ НА СТОТНА СТЕПЕН

Когато чувството на влюбеност стихне и отношения-
та станат по-равни, много двойки действително се раз-
падат. Доста мъже и жени са убедени, че да обичаш ис-
тински, това означава постоянно да плуваш в бързия по-
ток на страстта. Хармонията обаче е за предпочитане 
пред силните емоции в една връзка. Балансът в отноше-
нията, желанието да разбереш докрай света на любимо-
то същество изискват време и търпение. Повечето хора 
обаче си представят любовта едва ли не като зависи-
мост, сходна по сила с наркоманията. 

ДА ПОГЛЕДНЕМ И В ИНТЕРНЕТ 
– всеки ден хиляди хора „подават заявки“ за запознанство, 
което означава, че търсят нещо ново. Възможността за 
бързо преглеждане на наличните екземпляри за запознан-
ство, както и километричният списък от кандидати съз-
дават илюзията, че ние непременно този път ще наме-
рим онзи, онази или онова, което не сме имали късмета 
да открием до този момент в любовта. Онзи, който е 
висял дълго време с такива намерения в сайтовете за за-
познанства, сигурно ще ви убеди, че това въобще не е 

Е ТОЛКОВА ТРУДНО

И ТОЙЯ ИИ ТОЙИ ТОЙЯ И ТОЯ И ТОООООЙЙТТТТИИЯ ИЯ ИЯ И ТОЙ

Защо да обичаш

ДОКАТО ЧАКАМЕ ПАРТНЬОРЪТ 
НИ ДА РЕШИ НАШИТЕ 
ПРОБЛЕМИ, ДА ИЗПЪЛНИ 
ЖЕЛАНИЯТА НИ, ДА ЗАПЪЛНИ 
ВЪТРЕШНАТА НИ САМОТА И 
ВЪОБЩЕ ДА ПРИДАДЕ СМИСЪЛ 
НА ЦЕЛИЯ НИ ЖАЛЪК ЖИВОТ, 
ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ ЩЕ СИ 
ОСТАНЕ ЗА НАС... НЕДОСТЪПНА.

Влюбеността е остатък от рая на земята. Влюбените 

нямат никакви проблеми, в техните ръце сякаш са съ-

средоточени всички сили на мирозданието. Те не се нужда-

ят ни от сън, ни от храна. 

А истинската любов е друга, тя е виждаща, тя вижда същ-

ността на човека. Влюбеността, казват, ослепява хора-

та. Защо? Защото влюбеният вижда другия човек такъв, 

какъвто иска да го види. Той все още го познава толкова 

малко, че запълва незнанието за него със своите желания, 

доизмисля си го красиво. По този начин влюбеният всъщ-

ност се оказва влюбен в своята представа за другия чо-

век. И именно това прави влюбеността райско преживя-

ване, защото в главата на влюбения не съществува нищо 

лошо. В другия влюбеният вижда само чар, страст и еро-

тика. И на тези пирони той окачва своята представа за 

любимия човек.

Защо влюбените СА СЛЕПИ
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така. Престоят в интернет само формира у нас 

ПОТРЕБИТЕЛСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЛЮБОВТА

Сякаш сме в супермаркет, в който има щанд „Партньо-
ри разни“... Общуването ни става все по-интензивно, про-
цесът на запознанство се съкращава, количеството на по-
тенциални контакти нараства, но заедно с това самите 
ни връзки стават все по-кратки и ефимерни. 

ТРУДНОТО ОТКАЗВАНЕ ОТ ИДЕАЛА

Образът на прекрасния принц или приказно красивата 
принцеса, изглежда, продължава да живее неизменно в на-
шите мечти, без да се деформира от всекидневието и 
рутината. Налага се навреме да се откажем от тези 
идеални образи, за да не попаднем в капана на собст-
вените си заблуди, твърдят психолозите. Когато започ-
не съвместният битов живот обаче, мнозина не издър-
жат  срещата с реалния човек, който ходи до тоалетна 
и мляска, когато се храни. Винаги се появяват подроб-
ности, които не бива да забелязваме, но идеалният образ 
на възлюбения или на възлюбената ни пречи да признаем, 
че той или тя е същият човек като нас и на нас може 
и нещо да не ни харесва в него/нея. Та нали ние мечтаем 
за великата, безкрайна и безусловна любов! Това ли е тя?! 
Само че с такава велика любов може да се обича само 
бог, и то зад високите стени на някой манастир. 
И онези, които си търсят половинката, и тези, кои-

то са заедно отдавна – всички те искат да изпитат ис-
тинската любов, тъй като тя ни се струва като по-
следен шанс да опознаем себе си и да придадем смисъл на 

живота си. Съвременните възгледи за любовта са доста 
по-различни от тези на нашите баби и дядовци. Изглеж-
да, любовта е единствената сфера на живот, в която 
ние спокойно можем да бъдем себе си, да се освободим 
от различните си роли, които обществото ни е прину-
дило да играем.
Отчаяно, както никога преди, ние възлагаме на любо-

вта нашите надежди – тя да ни даде всичко, което не 
ни достига, да изостри вкуса ни към живота и непре-
менно да ни направи щастливи. Но готови ли сме ние 
на жертви в името на тази цел? Любовното простран-
ство е единственото, в което нашето „аз“ не е скова-
но от правила и може да се развихри свободно. И зато-
ва любовта работи 

В ПОЛЗА НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА 
Днес мъже и жени търсят в нея не само отноше-

ния с някого другиго, колкото възможност да реализи-
рат собственото си „аз“. Излиза, че за да реализираш ус-
пешно себе си, трябва да обичаш. А да обичаш, се оказ-
ва далеч по-трудно, отколкото си мислим. Защото чрез 
любовта си към другия човек ние търсим опосредствано 
собственото си „аз“. 
Но, от друга страна, егоистичното желание за саморе-

ализация противоречи на природата на истинската лю-
бов: тя се ражда между двама души и променя и два-
мата. Обичайки, партньорите се разкриват не само все-
ки пред себе си, но и един пред друг. Срещата на двама 
души ражда трето, ново действащо „лице“ – тяхната 
връзка. И точно с тази дума (разбирай „връзка“) се съо-
бразява любовта. Истинската любов има нужда от наше-
то търпение, упоритост, ясно съзнание и умение да при-
емаме нещата такива, каквито са. Истинската любов е 
усилие. Но пък тя винаги ни връща онова, което сме вло-
жили в нея. Понякога стократно.

© Oleg Kozlov – 123rf.com

Американският семеен психотерапевт Харвил Хендрикс 

(Harville Hendrix) е описал в книга десетте важни крач-

ки, които ни приближават към истинската любов.

...Да разбереш, че любовта има и скрита цел: да из-

лекува онези душевни рани, които всеки от нас 

         двамата носи в душата от детството си.

...Да се стараеш да видиш в партньора реален чо-
век, пренебрегвайки собствените си илюзии и 

         неоправдани очаквания.

...Да обичаш другия безусловно.

...Да градиш грижливо отношенията си с другия чо-
век и търпеливо да ги усъвършенстваш всеки божи 

         ден.

...Да разбираш, че желанията и потребностите на 
партньора са също толкова важни, колкото и 

        твоите собствени. 

...Да се довериш на своя партньор, отказвайки се от 

разрушителния човешки навик да бъдеш нещастен 

        и недоволен човек.

...Да се научиш да виждаш тъмните страни на своя-
та душа, но да не ги проектираш върху другия и да 

         не го обвиняваш в това, в което би обвинил себе си. 

...Да търсиш в себе си сили и възможности, които не 

ти достигат, без да очакваш от другия да изпълни 

        някакви твои желания и да направи нещо вместо теб.

...Да говориш открито за своите потребности и 
желания с партньора си.

...Да разбереш и приемеш, че да обичаш истински, е 

трудна работа. 

Да обичаш истински, означава...

Бела, брой 2 (144), 2010 79



ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

К
акто се вижда от разказа, Даниела е открила връз-
ката между 

НАСЛАДАТА, СТРАХА И СРАМА 
От продължението на нейната история става 

ясно, че много дълго в отношенията є с мъжете чув-
ството на срам от собствената є порочност є е носи-
ло голяма наслада. 

ВСЕ ОЩЕ ЖЕНИТЕ, КОИТО РАЗКАЗВАТ ЗА СЕКСУАЛНОТО УДОВОЛСТВИЕ, 
КОЕТО СА ПОЛУЧИЛИ НАСАМЕ СЪС СЕБЕ СИ, НЕ СА ТОЛКОВА МНОГО. ИЛИ 
ПОНЕ СА МНОГО ПО-МАЛКО ОТ ОНЕЗИ, КОИТО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ СЕКСУАЛ-
НО ПО ТОЗИ НАЧИН. 

Огромна част от жените прибягва до мастурбацията 
като надежден начин за стигане до оргазъм, но все още 
много от тях се страхуват да го признаят. Какво е 
това – социално табу ли, или лична женска тайна? Някои 
дами дори са склонни да отричат: „Нямам нужда от мас-
турбация! Нормалният секс ми е напълно достатъчен.“ 
Други пък предпочитат да разказват как правят секс с 
партньор, вместо да обясняват как се задоволяват сами. 
Подобна прикритост означава, че 

ТАБУТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЕ

независимо от крясъците на женските списания, книги и 

филми на тема секс. Единствената драстична промяна в 
съзнанието на съвременните жени е, че те вече не смя-
тат мастурбацията за престъпление. Дамите, които все 
още не са преодолели това усещане, се издават като пре-
мълчават или пък спестяват подробности от своя опит 
в тази посока. 
Представата, че мастурбацията е нещо престъпно, е 

вкоренявана дълбоко в съзнанието ни цели 20 века хрис-
тиянство. На мъжете било забранявано да пилеят ценно-
то си семе, а на жените – да дават гласност и въобще 
да признават сексуалните си щения. 
Но макар и критикувана, мъжката мастурбация някак ви-

наги е била по-нормално възприемана от женската. Сигурно 
защото признанието на жената, че мастурбира, е призна-
ние, че и жените имат непреодолими сексуални пориви. 

ИЗЛИЗА, ЧЕ ТАБУТО Е ЧАСТ И ОТ ПРОВЪЗГЛАСЕНИЯ ОТ МЪЖЕТЕ СЕКСУ-
АЛЕН МОРАЛ – ЗА ТЯХ Е НЕДОПУСТИМО ДА ПРИЕМАТ, ЧЕ ЖЕНИТЕ МОГАТ 
ДА ИЗПИТВАТ УДОВОЛСТВИЕ И БЕЗ ТЯХНО УЧАСТИЕ.

Най-често мастурбацията при жените завършва с кли-
торен оргазъм (той е възможен и без проникване във вла-
галището). Мъжете възприемат този факт като покуше-
ние срещу властта на техния всепроникващ фалос. От-
тук идва и желанието им да се опълчат на... клитора. 
През ХІХ и началото на ХХ век мастурбацията била 

МастурбациятаМастурбацията
НИТО ПО-ХУБАВА, 

НИТО ПО-ЛОША ОТ СЕКСА

© Fritz Langmann – 123rf.com

„Трябва да съм била на осем години, когато баща ми ме 

наказа заради някакво мое провинение, като ме затвори в 

шкафа. Докато седях вътре, забелязах, че ако притискам 

много силно бедрата си едно в друго, изпитвам удоволст-

вие, което не бях изпитвала дотогава. Тържествувах. На-

казанието в шкафа се превърна в удоволствие. Продължих 

да му се наслаждавам. То беше нещо като своеобразно от-

мъщение към баща ми, който често беше несправедлив с 

мен. Разбира се, ужасно се страхувах да не би той да раз-

бере какво правя. Беше кошмар. Приятен кошмар!“

Даниела, 27 години
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ЯРОСТНО НАПАДАНА ОТ ЛЕКАРИТЕ 
които виждали в нея причина за ранната глухота и све-
товъртеж, както и за умствена изостаналост при мъ-
жете и истерия при жените. Впрочем те дори лекува-
ли въпросната истерия чрез, представете си, обгаряне на 
клитора посредством сребърен нитрат или направо чрез 
оперативно отстраняване на клитора.     
Книгите по сексология (с изключение на тези, които 

са написани от феминистки) описват клиторната насла-
да незряла или само като предшестваща проникването 
във влагалището. 
Освен това в почти в 90% от случаите 

ФОРМАТА НА ВИБРАТОРА ПОВТАРЯ ТАЗИ НА ПЕНИСА 
(само дето вибраторът понякога е внушително по-го-
лям и от най-големия пенис), защото сексуалната насла-
да непременно трябва да е свързана с мъжкия член. Ня-
кои наблюдатели са склонни да видят пропаганда и в 
този факт. 

В МНОГО СТРАНИ ПО СВЕТА ПОД ВЛИЯНИЕ НА ИСЛЯМА И АНИМИСТИЧНИ 
КУЛТОВЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОСАКАТЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ НА ПОЛОВИТЕ ОРГА-
НИ. ТАКАВА Е НАПРИМЕР ИНФИБУЛАЦИЯТА (ЗАШИВАНЕТО), КОЯТО ЗА-
ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВА КЛИТОРНАТА НАСЛАДА, ВОДИ ДО ЗАБОЛЯВАНИЯ, А 
ПОНЯКОГА И ДО СМЪРТ.

Западният свят дълги години гледаше на подобни интер-
венции като на културна традиция. Едва през последните 
години европейските съдилища квалифицираха подобни ин-
тервенции като нанасяне на телесна повреда. 
Въпреки че днес страстите са поутихнали, все още се 

намират лекари, които смятат, че мастурбацията за лош 
заместител на обичайния сексуален акт. Освен това спо-
ред последни научни данни сред жените мастурбацията е 

НАЙ-ДОБРОТО СРЕДСТВО ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОРГАЗЪМ

При жените над 40-годишна възраст сексът с мъже 
води до оргазъм едва в 24% от случаите, а при самоза-
доволяване 56% от дамите на същата възраст изпитват 
оргазъм всеки път. Следователно този надежден начин за 

постигане на оргазъм може да бъде препоръчан на всички 
жени, които не могат да изпитат върховното сексуално 
удоволствие по друг начин. 

ДНЕС МАСТУРБАЦИЯТА СЕ СМЯТА ЗА НОРМАЛНА И БЕЗОПАСНА, А ЗАБРА-
НАТА Є СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО АНАХРОНИЗЪМ. ПОВЕЧЕТО СПЕЦИАЛИСТИ В 
ОБЛАСТТА НА СЕКСОЛОГИЯТА ОБАЧЕ СА НА МНЕНИЕ, ЧЕ ТОЗИ АКТ ПРЕД-
СТАВЛЯВА САМОТНО НАРЦИСТИЧНО НАСЛАЖДЕНИЕ И ТЪЖНА ПОДМЯНА 
НА ПЪЛНОЦЕННИТЕ ЛЮБОВНИ ОТНОШЕНИЯ.

Много медицински лица са на мнение, че е немислимо да 
съществуват заедно щастливата интимна любовна при-
вързаност и... мастурбацията. Така мислят и много жени. 
Гинеколозите споделят: „Пациентките се притесняват да 
говорят на тази тема. Обикновено казват: това не ми е 
нужно, аз съм омъжена.“ За тях сексуалното щастие ви-
наги е свързано с друг човек и ако то е невъзможно, не 
биха посегнали към възможността, която им дава самоза-
доволяването. В тяхната представа мастурбацията е 

ОТДЕЛЯНЕ ОТ ДВОЙКАТА 
Истината е, че за да обичаш друг човек, трябва първо 

да обичаш себе си. В противен случай отношенията мо-
гат да се превърнат в зависимост, търсеща във връзка-
та доказателства за собствена значимост, в която ина-
че не сме много убедени. 
При жените съществува дълбока зависимост между не-

познаването на собственото тяло и невъзможността им 
да изпитват оргазъм. В резултат те се оказват 

НЕСПОСОБНИ ДА НАПРАВЛЯВАТ ПАРТНЬОРА СИ 
в леглото и пасивно очакват от него... всичко. Нещо пове-
че – те са склонни да гледат на мъжа като на единстве-
ния виновник за това, че не изпитват сексуална наслада. 
Съветът към тези дами е спокойно да изследват тялото 
си насаме, а после да покажат на партньора си какво им 

До 5–6-годишна възраст децата изследват своето 

тяло от главата до петите и с удоволствие експе-

риментират с усещанията си. Този момент е много под-

ходящ те да бъдат научени от родителите си на две ва-

жни истини: че сексуалното удоволствие е хубаво нещо и 

че тялото ни принадлежи изцяло. Това означава, че не бива 

да се караме на детето си, когато го „хванем“, че си дос-

тавя сексуално удоволствие с ръце, без дори да подозира 

какво прави. Важно е да му обясним, че никой друг – нито 

приятел, нито роднина – не бива да докосва тялото му, ос-

вен ако самото то не позволи това. Никоя ласка не е срам-

на, стига да не е против волята. Не бива обаче да му поз-

волявате да се милва и докосва пред хора! Възрастните не 

уважават достатъчно личното пространство на детето 

– те не го оставят да се къпе само или пък правят иро-

нични подмятания за току-що „напъпилия“ бюст при моми-

четата. Родителите трябва много да внимават, защото 

тези безобидни шегички могат да осакатят представата 

на детето за сексуалността и тя да бъде възприета от 

подрастващото дете като нещо срамно. 

НЯМА СРАМНИ ЛАСКИ

Досещайки се за своята сила, мъжът се опитва да уп-

ражнява власт над сексуалната наслада на жената, 

представяйки себе си и по-специално фалоса си като един-

ствен източник на върховното удоволствие. 

Ако се съди по порнофилмите обаче, излиза, че женска-

та мастурбация е на едно от първите места в топ 10 на 

мъжките сексуални фантазии. Мъжете знаят, че жената 

може да бъде наистина неудържима в това да си доставя 

удоволствие сама. 

В знаменитата сцена от филма „Екзорсистът“ по романа 

на Уилям Блати подрастващо момиче, обладано от демони, 

мастурбира с помощта на разпятие. „Това е режисьорска 

фантазия“, вероятно биха се изсмели свещениците. Осо-

бено тези, които упражняват екзорсизъм (практика за из-

гонване на демони или други зли духове от човек или място, 

където те съществуват. Според християнската традиция 

хората, практикуващи екзорсизъм, наричани екзорсисти, са 

обикновено членове на църквата или смятат, че притежа-

ват свръхестествени сили и умения – бел. ред.).

Все пак е трудно да бъде формулирана някаква обща пози-

ция по този въпрос. Според едни представители на църк-

вата мастурбацията като автонаслада се разглежда 

като грях. Според други, доколкото този акт на наслада се 

постига в уединение, той не би трябвало да се смята за 

нещо грешно.

ФИЛМИ, ФАНТАЗИИ, РЕЛИГИИ
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харесва и да го направляват с думи и действия. 

БОГ ИЛИ ПРИРОДАТА НЕ СЪЗДАВАТ НИЩО ПРОСТО ЕЙ ТАКА – ЖЕНИТЕ 
ПРОСТО НЯМАШЕ ДА ИМАТ КЛИТОР, АКО БОГ ИЛИ ПРИРОДАТА НЕ ИСКАХА 
ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН.

Впрочем жените е добре да изследват цялото си тяло, а 
не да се ограничават само със стимулация на клитора. По 
време на мастурбация можете да стимулирате предната 
част на влагалището, както и аналната област и гърдите. 
Пръстите често престават да бъдат достатъчни, осо-

бено когато жената мастурбира често. 

ВИБРАТОРИТЕ 
са уреди за постигане на сексуална наслада по време на 
мастурбация. Най-предпочитаните от жените вибратори 
са нормалните по размер (нито много големи, нито много 
малки), които не са особено твърди. Дамите залагат на 
безшумните машинки за удоволствие, които имат различ-
ни режими на работа. С една дума, на тези, които мо-
жеш да носиш и в дамската си чанта. 

МАСТУРБАЦИЯТА С ВИБРАТОР НОСИ БЪРЗО И ПОЧТИ ГАРАНТИРАНО НА-
СЛАЖДЕНИЕ, ФАКТ, КОЙТО РАЗБИРАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЖЕНИ.

„Можеш да достигнеш оргазъм за по-малко и от две 
минути. Понякога го правя точно преди сън, друг път – 
когато се събуждам сутрин. Понякога си помагам с еро-
тично списание или пък си пускам еротичен филм, по-
някога собствената ми ръка и фантазия са достатъчни. 
Обичам да контролирам момента. Чувствам, когато „вър-

ховният край“ наближава... Още малко, и в мен се разли-
ва онова усещане, което заглушава всички останали усе-
щания. Всичко останало престава да има значение и из-
чезва. Когато отново дойда на себе си, се чувствам све-
жа и отпочинала.“ 

ТЯ НЕ Е НИТО ПО-ХУБАВА, НИТО ПО-ЛОША 
нито по-вълнуваща, нито по-малко вълнуваща от нормал-
ния секс с партньор. Мастурбацията просто е различен 
начин за правене на секс. Жените имат нужда от нея, за 
да се чувстват задоволени, щастливи и реализирани. 
Впрочем ето какво казват мъжете: „Знам, че жените 

получават огромно удоволствие от мастурбирането, но аз 
лично никога не съм бил свидетел на подобно нещо. Прия-
телката ми отказва да прави това пред очите ми.“ 
До оргазъм чрез мастурбация се стига, ако си напълно от-

даден на заниманието си. Тази пълна отдаденост се постига 
трудно в компанията на другия сексуален партньор. 

МАЛКО СА ДАМИТЕ, КОИТО СЕ ОСМЕЛЯВАТ ДА МАСТУРБИРАТ ПРЕД СЕК-
СУАЛНИЯ СИ ПАРТНЬОР. ВЕРОЯТНО ТОВА Е СВЪРЗАНО С МИТА, ЧЕ ВЪР-
ХОВНОТО УДОВОЛСТВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТИГА ЕДНОВРЕМЕННО.

Лъжепредставата за синхронния оргазъм (става, но по 
случайност и много рядко!) отнема на сексуалните парт-
ньори възможността да преосмислят насладата и да я по-
гледнат на секса като на акт, при който не е престъп-
но да мислиш за собственото си удоволствие. Понякога 
точно мастурбацията помага да бъдат преодолени труд-
ните моменти в сексуалния живот на двойката. 

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!
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Р
ъцете му първо масажираха ходилата ми, а после 
започнаха да ги галят. Продължиха нагоре. Първо 
достигаха коляното и спираха там, сякаш за да 
си почине дланта. После се връщаха долу, при хо-

дилата, и ги милваха. Първо единия крак, после другия. 
При едно от повторенията на това тържествено све-

щенодействие на ръцете дланите не спряха да си починат 
при коленете – продължиха нагоре и стигнаха мястото, 
където плътта се превръща в чувствени устни. Само до-
коснаха това място и пак слязоха надолу. После всичко се 
повтори. И потрети. И още веднъж. И още веднъж. Дос-
тигаха мястото само с върха на пръстите и сякаш бягаха 
надолу. После пак се връщаха, но по-бавно или поне на мен 
така ми се струваше. Възбудата ми се увеличаваше при 
всяко докосване, което тялото ми отчиташе с конвул-
сия. Докато изведнъж, преди да се върне обратно, ръката 
сякаш се смили, пръстите се забавиха върху най-чувстви-
телната точка. Палецът му се стори толкова тежък на 
възбудената ми плът, че оргазмът настъпи веднага и не 
се разбра първо тялото ми ли подскочи, или стонът ми 
размърда тишината. Пръстите му се разбързаха и заигра-
ха. После тръгнаха нанякъде, за да помилват всичко, кое-
то искаха, и пак се върнаха. Знаех какво усещаха ръцете 
му – изгаряща топлина и влага. Това продължи конвулсии-
те, удължи удоволствието и накрая всичко утихна и спря, 
за да си почине. Неговите ръце и цялото ми тяло си от-
дъхнаха и онемяха, облекчени и щастливи.  
До този момент не ми се беше случвало 

мъж да ме възбуди повече
отколкото аз мога да го направя сама, като използва 
единствено пръстите си. Беше прекрасно. Сякаш знаеше 
какво точно искам и къде. 
Усещането после е като след истинско проникване.  
Какво беше това? Ако мастурбацията е самозадоволя-

ване, то какво беше това, което се опитах да ви разка-
жа? Секс? Не точно. Знаете ли? Дори не бяхме съблече-
ни. Не се целунахме.

Беше прекрасен секс на пръсти, когато влагата изтича, 
но не дава път на семето. 
Ако не сте изпитвали чудото на подобно удоволствие, 

мога да се опитам да формулирам поне три причини за 
това. Първата и много вероятна е тази, че в секса се 
стремите да подражавате на сюжетите, които ви пред-
лагат порнофилмите. Мастурбацията е особен екшън и 
няма как да бъде абсолютният център на внимание във 
въпросните филми. 
Второ – възможно е да не сте преодолели стереоти-

пите, които утвърждават мастурбацията като самотно 
занимание, като някаква сексуална сухоежбина. 
Гледате на нея повече като на самозадоволяване, а не 

като на задоволяване. Помнете, че тя не е приоритет 
само на мъжете или само на жените. Факт, който спо-
койно може да ни накара да се замислим 

защо не сме я правили 
заедно досега 

Третата възможност се крие във факта, че вие при-
кривате фантазиите си и не се наслаждавате сто про-
цента на всяко приятно усещане, независимо дали идва 
от върха на вашите пръсти, или от върха на пръсти-
те на партньора. 
Първите ми опити в мастурбацията бяха съпътствани 

от списания, пълни с голотии. После с четенето на еро-
тични разкази. После фантазията ми беше достатъчна. 
Тя е акт, в който понякога има много участници. Огледа-
ло и пръсти, списания и пръсти, книги и пръсти, филми 
и пръсти, вибратори и пръсти. Обърнете внимание, че 

вибраторите не изключват 
пръстите

Когато формулата на всичко това е „мъж и пръсти”, 
то значи участвате в случка, подобна на тази, която 
описвам. 
А това е секс. Толкова е срамежлив, не си признава, 

крие се, като пристъпва на пръсти, но е истински.
Мирен СЛАВОВА

Секс на пръсти

Пръстите винаги са били инструменти на 

изкушението. Стимулирането на половите органи с 

помощта на пръстите е важна част и от класическия 

полов акт. Означава ли това, че мастурбацията е 

задължителен елемент от всяко сексуално общуване? 

А правим ли истински секс, когато използваме 

единствено пръстите на партньора?
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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



ДЕЦАДЕЦАДЕЦА
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Д
ецата са емоционални същества. 
Те общуват на езика на емоци-
ите, а не на езика на разума. 
За тях любовта е преди всич-

ко чувство на безкористно възхище-
ние. Неслучайно 

МНОГО РАННАТА ВЛЮБЕНОСТ 
е присъща на интелектуално по-разви-
тите деца, на децата естети, които 

реагират с любопитство и радост на 
всичко красиво от околния свят. 
По принцип се смята, че при децата 

до 12-годишна възраст сексуално вле-
чение няма (макар и Фройд да твърди 
друго!). Така че точно в тази възрас-
това граница е съвсем естествено да 
се случи най-романтичната и истин-
ска любов в живота, онази, която се 
описва само в приказките. 

ДЕТСКАТА ЛЮБОВ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕСТА-
БИЛНА, ТЯ БЪРЗО УГАСВА ИЛИ ПЪК СЕ ПРЕНА-
СОЧВА ОТ ЕДИН ОБЕКТ КЪМ ДРУГ. ОБЯСНЕНИ-
ЕТО Е, ЧЕ ЕМОЦИОНАЛНОСТТА НА ДЕТЕТО Е ВСЕ 
ОЩЕ В ПРОЦЕС НА ФОРМИРАНЕ.

Докато расте, детето променя сво-
ите интереси и съответно се при-
вързва към други неща и хора. 
Влюбеното дете изпитват силно 

смущение. От една страна, то иска 
да го забележат и оценят, а от дру-
га – се бои от насмешките на обек-
та на своята любов. По тази причи-
на пред възрастните влюбените мал-
човци се държат неадекватно: моми-
четата маниерничат и капризничат, 
а момченцата всячески закачат обек-
та на чувствата си. Това е едновре-
менно и игра пред публиката (вижте 
ме какъв съм!), и начин за прикриване 
на истинските чувства от другите. 

НЕ ПРАВЕТЕ ФАТАЛНА ГРЕШКА!
Най-разпространената грешка на 

възрастните е да се смеят на дет-
ската влюбеност. Имайте предвид, 
че връстниците на детето ви вече 
достатъчно са му се присмивали. И 
сигурно даже са му лепнали прякора 

ДЕТЕТО ВИ ПРЕХЛАСНАТО РАЗКАЗВА 
ЗА НАЙ-ДОБРОТО МОМЧЕ ИЛИ ЗА НАЙ-
КРАСИВОТО МОМИЧЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 
КОГАТО СВЪРШВА РАЗКАЗА СИ, ТИХИЧКО 
ВИ УВЕДОМЯВА: „ЩЕ СЕ ОЖЕНЯ/ОМЪЖА 
ЗА НЕЯ/НЕГО.“ И ВИЕ НЕ ЗНАЕТЕ КАК 
ДА РЕАГИРАТЕ. ТРЯБВА ЛИ ДА ОБЪРНЕТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ДУМИТЕ МУ, СЛЕД КАТО ЗА 
ВАС ДЕТСКАТА ВЛЮБЕНОСТ Е НЕСЕРИОЗНО 
ЧУВСТВО? ВСЪЩНОСТ НЕ Е ТАКА...
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„булка“ (ако е момиче) и „младоженец“ 
(ако е момче). 
Ако родителите не подходят с раз-

биране към чувствата, които дете-
то им изпитва, то веднага получава 
няколко горчиви урока: 

Моите чувства са смешни за всич-
ки и са недостойни за внимание.

Лоши последици Детето започва да 
се бои от своите чувства, да не им 
вярва и да се смята недостойно за 
чувствата на другите. Естествено, 
че в зряла възраст това сериозно ще 
се отрази на неговата самооценка и 
може да обърка отношенията му с 
противоположния пол. 

Когато споделя най-съкровени-
те си чувства с някого, особено с 

близки хора, освен че се чувствам без-
защитен, съм и обект на насмешка.

Лоши последици Малкият човек 
може да престане да се доверява на 
хората, в това число и на най-близ-
ките си. Освен че ще спре да бъде 
откровен и да смята честността за 
достойнство, е възможно да надене 
безразличието като маска и да започ-
не да се отнася с недоверие към чуж-
дата искреност. 

Дори и най-близките ми хора, мо-
ето семейство, могат да ме пре-

дадат. Затова по-добре нищо да не им 
разказвам. 

Лоши последици Детето е съвърше-
но беззащитно пред света, тъй като 
тази система на безопасност и лю-
бов, която му е давало семейството, 
се е разрушила в представите му. И 
то няма къде да потърси разбиране 
и защита. 
Отнесете се с уважение към любо-

вта, която изпитва детето ви – без 
насмешка и пренебрежение. Ако реши-
те да поговорите с него за чувства-
та му, не измествайте темата на 
разговор за любовта към нещо друго: 
„Много хубаво, че я/го обичаш. Пра-
вилно си се ориентирал/а. Тя/той се 
учи добре и е старател(е)н/а. Взимай 
пример от нея/него.“

ДЕТСКИТЕ ЛЮБОВНИ 
ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Няма една рецепта за това, каква 
стратегия на отношение към влюбе-
ното дете да изберете. Всичко зави-
си от степента на доверие помеж-
ду ви. От това, доколко е прието да 
споделяте в семейството ви и да го-

ворите за чувствата и преживявани-
ята си един пред друг. Но най-важно 
е дали и доколко иска и може да го-
вори за тях самото дете. 
Често детето не е в състояние да 

изрази чувствата си – това също 
не трябва да забравяте. Възможно е 
само вие да можете да му помогне-
те да намери необходимите думи. Ос-
новното правило е да се придържате 
към неговата история и да не се оп-
итвате да я променяте по ваш сце-
нарий. Ето няколко съвета, които ще 
помогнат и на вас, и на детето ви 
да минете през любовните чувства, 
без да се „изгубите в превода“:

Говорете с детето си само за това, 
което то смята за нужно да ви каже.

Разкажете му за вашата първа лю-
бов, но без ирония и насмешка. Така 
то ще разбере, че вие действител-
но се отнасяте с уважение към чув-
ствата му.

Ако детето ви е склонно лирически да 
изразява чувствата си, може заедно 

с него да почетете стихове или разка-
зи за любовта. 

Само не правете дидактични заклю-
чения. Просто се потопете в чужди-

Свилена, майка на 16-годишен син: 
„Тази история навярно ще помня цял живот. Синът ми Димо 

беше на 6 години и ходеше на детска градина. В един момент 

започна често да ми разказва за някаква Нели – момиченце 

от неговата група. И даже призна, че я смята за най-краси-

вото момиче в детската градина. Спомена, че много иска да 

є подари нещо за рождения ден. 

След време случайно установих, че от вкъщи е изчезнал ста-

ринен пръстен с голям диамант – семейна реликва, наслед-

ство от баба ми. Простих на сина си. Разбрах, че е подарил 

пръстена на Нели, защото тя мечтаела да получи именно та-

къв подарък. Това, как открих родителите на Нели и как водих 

с тях преговори да ми върнат пръстена, е отделна история. 

Постъпката на сина ми тогава ме обезкуражи и ме възхи-

ти едновременно: за да угоди на момиче, той беше готов но 

всичко. Значи умееше да обича.“ 

Надежда, майка на Иван (сега на 20 години): 
„Синът ми беше на 14 години, а дъщеря ми тогава – на 5. Гот-

вех в кухнята, когато синът ми дойде при мен и каза: „Мамо, 

искам да се посъветвам с теб...“ И веднага ми зададе въпрос: 

„Знаеш ли, че не получавам удоволствие от секса с презер-

ватив? Какво да направя?“ Добре че бях седнала в този мо-

мент. Много сили ми трябваха, за да скрия паниката си и да 

продължа спокойно да разговарям с него, сякаш разговорът е 

напълно в реда на нещата. Оказа се, че той се е влюбил в гу-

вернантката на малката ми дъщеря – 19-годишно момиче от 

Враца, което беше дошло в столицата, за да учи в универси-

тет, но не го бяха приели първата година. Първата ми ми-

съл беше, че той е попаднал в „капана“ на тази девойка и аз 

трябва да го измъкна от него. Но като помислих, разбрах, че 

със забрани само по-силно ще ги свържа. Поговорих и с два-

мата и обсъдихме проблема за възможна бременност. Раз-

брахме се с момичето, че няма да смесва работата си на де-

тегледачка с любовта. Година продължи техният роман. Бях 

нервна, нощи наред не съм спала, но не го показвах. Посте-

пенно всичко отмина от само себе си. 

Момичето го приеха в университета на следващата годи-

на, около него се появиха нови младежи, които, разбира се, из-

глеждаха по-големи от възрастта си, и моят син вече є беше 

безинтересен. Иван в началото го преживяваше, а после се-

риозно започна да се занимава със спорт и в живота му се 

появиха много нови приятели. А отношенията със сина ми и 

до ден днешен са много доверителни.“ 

Елена, майка на 14-годишния Мишо: 
„Мишо се запозна с Ирина в детската градина, когато и 

двамата бяха на по 3 години. След това тръгнаха заедно 

на училище. Седяха на един чин. Разхождаха се, държейки се 

за ръце. Чудно, но Ирина съвсем като възрастна жена се 

грижеше за сина ми – подреждаше му чантата и чина. По-

сле Мишо смени училището. Децата си разменяха стотици 

есемеси. Сега чувствата им станаха „по-възрастни“, поя-

виха се други оттенъци и даже ревност. И ние с родители-

те на Ирина се сближихме. И заедно се гордеем с чувства-

та на децата ни.“ 
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те (т. е. в неговите) емоции и им 
се радвайте. 

Ако детето задава въпроси, но не 
споделя с вас и не разкрива своята 

история, не се опитвайте да научите 
подробности насила. 

Отговаряйте само на въпросите, 
които то ви задава.

Ако детето се отнася към своята 
влюбеност като към съкровена тай-

на, уважете тайната му. 

В повечето случаи децата толкова 
са погълнати от своите силни емо-
ции, че им се струва, че ако споде-
лят за тях с някого, цялото вълшеб-
ство ще се изпари. В такъв случай 
изберете позиция на ненамеса, колко-
то и да ви се иска да се намесите. 

Предложете на детето, което вече 
умее да пише, да си води дневник. 

Психолозите, работещи с деца в 
криза, разказват, че простото изло-
жение на чувствата върху лист хар-
тия действа благотворно на психи-
ката – предпазва от нервни сривове 
и депресии. Но само не се поддавай-
те на изкушението да надникнете в 
този дневник и да „обсъдите“ греш-
ките с детето си!
Не правете още една разпростране-

на сред родителите грешка – самите 

вие не се отнасяйте към детската 
любов твърде емоционално. Главното 
е синът или дъщеря ви да почувст-
ват, че вие винаги ще им се прите-
чете на помощ. 

ВЕЧЕ СЪМ ГОЛЯМ/А!
Тийнейджърската влюбеност е като 

мина, която в един момент може да 
се „взриви“. Заради това, че това е 
възраст на сексуалната идентифика-
ция, евентуалните любовни чувствата 
у детето тогава са много по-силни и 
драматични. Многократно се усилва и 
болката, ако те са несподелени. 

СПОРЕД СТАТИСТИКАТА 1/3 ОТ ОПИТИТЕ ЗА 
САМОУБИЙСТВО СРЕД ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ Е ЗА-
РАДИ НЕЩАСТНА ЛЮБОВ. ЗАТОВА ПО ТАЗИ 
ТЕМА РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ МНОГО 
ВНИМАТЕЛНИ.

При момичетата и при момчетата 
влюбването има своите специфични 
особености. 

ВСИЧКИ МОМИЧЕТА рано или 
късно започват да мечтаят за прин-
ца. Вече не им е необходим бащата, 
а започват да търсят друг, истин-
ски мъж, който да го замести. Прин-
цът може да бъде обект както дос-
тъпен (съученик, съсед, брат на при-
ятелка), така и недосегаем (актьор, 
певец, спортист). Срещата с такъв 
представител на противоположния 
пол може да стане по всяко време и 
на всяко място. 

ПОВЕЧЕТО НОРМАЛНО РАЗВИТИ 

МОМЧЕТА в юношеска възраст меч-
таят за запознанство и близки от-

ношения с физически развити моми-
чета. При тях чувството на влюбе-
ност се явява част от пробуждаща-
та се сексуалност.
Какво да направите, ако видите, че 

отношенията на тийнейджърите при-
емат сексуална окраска? 

ПРОЯВЕТЕ РАЗУМ 
Дори да смятате, че на 13-годиш-

ната ви дъщеря є е рано да ходи по 
срещи с момчета, не є го забранявай-
те със скандал и веднага. Дори да го 
направите, тя, все едно, ще намери 
начин да отиде на среща. Предложе-
те є младежът да дойде и да я взе-
ме от дома ви, та да можете вие да 
се запознаете с него. Това се отнася 
и за приятелката на сина ви, с която 
също е добре да се запознаете. Целта 
е не да имате повод да коментирате 
харесва ли ви, или не избраникът/из-
браницата на детето ви, а да имате 
по-пълна и вярна информация. 

И ОЩЕ НЕЩО – НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА „ПОМОГ-
НЕТЕ“ НА ДЕТЕТО СИ ДА ИЗБЕГНЕ СЕКСУАЛНИ 
ОТНОШЕНИЯ С ПРИЯТЕЛЯ/ПРИЯТЕЛКАТА СИ. 
ТОВА ЗАВИСИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВЗАИМНОТО ИМ 
ЖЕЛАНИЕ И СИЛАТА НА ЧУВСТВАТА И СТРАСТТА 
ПОМЕЖДУ ИМ.

Ако синът или дъщеря ви ви съоб-
щят, че са решили да се оженят, и 
поискат разрешение за брак, не на-
ранявайте чувствата на детето си, 
но се постарайте да го убедите де-
ликатно, че никой няма да попречи 
на любовта, която изпитва, и без да 
сключва брак веднага.

 Каквото и неприятно чувство да 

изпитвате към приятеля на дъщеря 

си или към приятелката на сина си, 

в никакъв случай не удряйте с юмрук 

по масата и не забранявайте на де-

тето си да се среща с избраника/из-

браницата си.

 Никога не дразнете тийнейджъри-

те с намеци за отношенията им с 

противоположния пол и не допускай-

те забележки от типа „О, влюбени-

те гълъбчета“ или „Колко интерес-

но, това ли е гаджето ти?“. С това 

само ще накарате детето си да 

пази в тайна своите преживявания. 

 В случай че влюбените се разде-

лят, научете детето си да приключ-

ва връзки. Обяснете му, че не може 

да съобщи за решението си за раздя-

ла чрез есемес. Това трябва да ста-

не чрез разговор или писмо. Децата 

много болезнено преживяват раздя-

лата. А ако поводът за нея е изне-

вяра, тийнейджърът може да изгу-

би почва под краката си. Това нанася 

силен удар по самооценката му. 

ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ

© Olga Sapegina – 123 rf.com
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– ГОСПОЖО БАРУХ, БИХТЕ ЛИ 

ПОСОЧИЛИ СИГУРЕН НАЧИН ДЕ-

ЦАТА НИ ДА СТАНАТ ГРАМОТНИ 

ХОРА?

– Да живеят в стимулиращата сре-
да на грамотни хора. 

– ТОЕСТ ВСИЧКИ СМЕ ОТГОВОР-

НИ?

– Не ми се ще да драматизирам. И 
все пак грешките в правописа и пра-
воговора, неумението да се изразяваш 
ясно на родния си език не са детски 
или тийнейджърски проблем, той за-
сяга всички възрасти. Живеем в мър-
лява езикова среда.

– ТОЛКОВА ЛИ Е ЗЛЕ?

– Ще дам само няколко примера. 

Главните букви са забравили къде им 
е мястото („Супа по Провансалски“, 
„Курсове за Шофьори“ и дори „Уро-
ци по Български език и Литерату-
ра“), възвратните притежателни мес-
тоимения изчезват („Вземете ваша-
та награда“ вместо „своята“), няма 
ги дори когато се получават недора-
зумения („Той краде пари от негова-
та майка“). Публични личности, те-
левизионни водещи и журналисти чес-
то допускат езикови грешки. Нямам 
предвид само „ходиме, говориме“. Пра-
вилното съгласуване на причастията 
при учтивата форма се среща почти 
по изключение. Чуваме „Вие сте хо-
дилА еди-къде си, г-жо Петрова“, а 

не „ходилИ“, както е според езико-
вата норма. 

ПРЕДИ ВРЕМЕ УЧЕНИЦИТЕ МИ МИНАВАХА 
ВСЕКИ ДЕН ПОКРАЙ ОГРОМЕН БИЛБОРД, НА 
КОЙТО БЕШЕ НАПИСАНО „ДВОЙНСТВЕН“, А АЗ 
ДОКАЗВАХ С РЕЧНИКА, ЧЕ Е „ДВОЙСТВЕН“.

С колеги сме съставяли езикови те-
стове изцяло от реални текстове: 
реклами, етикети, инструкции за из-
ползване на електроуреди, субтитри 
на филми, менюта… Объркващо е, за-
щото не живеем в правописен спра-
вочник, а в словесна среда, която ни 
влияе, особено когато нашите знания 
за книжовните норми са колебливи.

– МОЖЕ БИ НИ ТРЯБВА ЕЗИКО-

ВА ПОЛИЦИЯ?

– Нищо повече от добросъвестност. 
Тя няма да ни позволи да разпрос-
траняваме текстове, пълни с греш-
ки. Всяка фирма, организация, реклам-
на агенция и т.н. може да ползва услу-
гите на коректор или редактор.

– ОТКОГА СА ПРОБЛЕМИТЕ В 

ЕЗИКОВАТА СРЕДА?

– Отдавна. Не един министър на 
образованието е казвал „училища“ с 
ударение на последната сричка за ог-
ромно огорчение на поколения учите-
ли по български език. 

пр е д и  и  с л е д  з в ъ н е ц а

© Jose Manuel Gelpi Diaz  – 123rf.com

„О“ ИЛИ „У“?

„УПУСТУШАВАМ ИЛИ ОПОСТОШАВАМ?“, ЧУДИ СЕ НАШИЯТ УЧЕНИК. ДА ГО ПОПРАВИМ 
ИЛИ ДА МУ ПОДАДЕМ РЕЧНИКА? ОБРЪЩАМЕ СЕ ЗА СЪВЕТ ОТНОВО КЪМ ШЕЛИ 
БАРУХ, ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
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СПОМНЯТЕ ЛИ СИ КАК В НАЧАЛОТО НА 
90-ТЕ ГОДИНИ С ПОЯВАТА НА ВСЕВЪЗМОЖНИ 
ИЗДАТЕЛСТВА И ИЗДАТЕЛСКИ ГРУПИ 
ПРОФЕСИЯТА НА КОРЕКТОРА СТАНА ИЗЛИШНА, 
И ТО ЗАДЪЛГО?

Значителна част от книгите, вклю-
чително и сред чудесно оформените, 
се изпълни с първолашки правописни и 
пунктуационни грешки. Сега коректо-
рите се търсят повече, макар и да 
са все така учудващо нископлатени.

– А МОЖЕ БИ САМИЯТ ПРАВО-

ПИС И ПУНКТУАЦИЯТА СА ИЗ-

КУСТВЕНО УСЛОЖНЕНИ? ЕТО, 

ИМА ТОЛКОВА ГЛАСОВЕ ЗА ОТ-

МЯНА НА ПЪЛНИЯ ЧЛЕН.

– Не си представям такова опро-
стяване на правилата, че да се усво-
ят без учене. Освен това езикът би 
загубил, без да спечелим ние. А как 
се членуват думите от мъжки род, 
единствено число, се осмисля за час. 
Още един час е нужен за упражнение. 
После при писане винаги се проверява 
дали е членувано както трябва, това 
е единственото усилие. 

– МОЖЕ БИ НЕ НИ ХАРЕСВА 

ИДЕЯТА ЗА ПРАВИЛАТА, ЗАЩО-

ТО ОТНЕМАТ ОТ СВОБОДАТА 

НИ?

– Спазването на езиковите норми е 
свързано с отношението ни към нор-
мите въобще. 

АКО НЯКОЙ СМЯТА, ЧЕ ПРАВИЛАТА 
ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ГО 
ОГРАНИЧАВАТ, И ГИ НАРУШАВА С РИСК ЗА СЕБЕ 
СИ И ЗА ДРУГИТЕ, КАКВО ОСТАВА ЗА 
СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ПРАВОПИСНО ПРАВИЛО?

Но езиковата норма не спъва мисъл-
та, нито заличава нейната оригинал-
ност. Правописните, пунктуационни-
те или правоговорните грешки са ре-
зултат на невежество, а не на бун-
тарство.
Мисля, че с основание изискваме от 

училището да осигури стабилна под-
готовка на децата по родния им език 
и да ги мотивира да се изразяват без 
груби грешки.

УЧИЛИЩЕТО ДАВА ЗНАНИЯ И ИЗГРАЖДА 
УМЕНИЯ И В ТАЗИ ОБЛАСТ, НО 
ПОДДЪРЖАНЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ИМ 

ПРОДЪЛЖАВАТ И ИЗВЪН, И СЛЕД НЕГО. 
ХУБАВО Е, ЧЕ ДНЕС В КЛАС СЕ ОБРЪЩА 
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА, ОТКОЛКОТО 
ПРЕДИ ДВАЙСЕТИНА ГОДИНИ.

Тази промяна е обвързана с приемни-
те изпити (след VII клас, но и в ня-
кои вузове) и с планираните матури. 
Съществена част от всички тях е 
проверката на езиковата компетент-
ност. Най-грамотните ни ученици 
като че ли са добре подготвените 
седмокласници. Лошото е, когато ре-
шат, че от 8. клас нататък няма 
защо да разсъждават дали еди-къде си 
трябва да има запетая, или не.

– ЗНАЧИ ГОРНИЯТ КУРС НЕ СТИ-

МУЛИРА УСЪРДИЕТО ИМ ПО ОТ-

НОШЕНИЕ НА ПРАВОПИСА?

– Според мен колегите от средния 
курс имат най-голяма заслуга за ези-
ковата култура на учениците (след 
ограмотяването в началното учили-
ще). В периода 4–7 клас се правят 
стотици упражнения и тестове. На 
мнозина преподаватели в гимназиална-
та степен практическите занимания 
с правопис и пунктуация им изглеж-
дат елементарни и се придържат към 
по-теоретичния подход на учебници-
те по български език, които изслед-
ват предимно стилистиката и ис-
торията на езика. Жалко, защото 
има ефект от решаването на езико-
ви задачи.

– КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ 

ВКЪЩИ, ЗА ДА ПООЩРИМ ДЕТЕ-

ТО СИ ДА ГОВОРИ И ПИШЕ КНИ-

ЖОВНО?

– Да му осигурим речници – пра-
вописен, правоговорен, синонимен, на 
чуждите думи в българския език, и 
то последните издания на Институ-
та за български език – в тях се от-
разява актуалното състояние на кни-
жовните норми и на речниковия фонд. 
Удобен за ползване справочник за ос-
новните езикови правила също е ну-
жен – един, не десет! (Същата рабо-
та върши и предговорът към право-
писния речник.) Подтиквайте детето 
да проверява спорната дума в речни-
ка, не му подсказвайте правописа є! 

– НЕ ЗВУЧИ ТРУДНО.

– Това е лесното. По-сложно е да 
направим писането естествена със-
тавка на ежедневието. Поизчезнаха 
бележките кой кога ще се върне, как-
во трябва да се купи; написаните на 
ръка поздравителни картички са ряд-
кост, дневниците са изключение, за 
благодарствените писма да не гово-
рим. Нещо повече: мнозина все още 
пишат на латиница своите имейли 
или мнения във форумите, въпреки 
че има кирилица, а това не подпома-
га спазването на книжовните норми 
на родния език. 

РОДИТЕЛИТЕ БИХА МОГЛИ ДА 
СТИМУЛИРАТ ДЕЦАТА СИ ДА ПИШАТ 
ПОВЕЧЕ И НА КИРИЛИЦА. ДА ГИ НАСЪРЧАВАТ 
ОТ ПЪРВИ КЛАС ДА СИ ВОДЯТ ДНЕВНИК 
ИЛИ ЗАПИСКИ ПРИ ПЪТУВАНИЯ, 
ДА ОЧАКВАТ ОТ ТЯХ КАРТИЧКИ ОТ 
ЕКСКУРЗИИ, ДА ИМ ПОДСКАЖАТ, ЧЕ Е 
ХУБАВО КНИГИТЕ ЗА ПОДАРЪК 
ДА СЕ НАДПИСВАТ, ДА ПРЕДЛОЖАТ ПОКАНАТА 
ЗА РОЖДЕНИЯ ДЕН ДА БЪДЕ ПИСМЕНА.

Изобщо внасянето на дози „писмов-
ност“ в домашния живот е полезно 
и забавно. 

– ДА, НО КАК ДА ПРЕДИЗВИКА-

МЕ ЕНТУСИАЗЪМ У ДЕЦАТА СИ 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВИЛНО-

ТО ИЗРАЗЯВАНЕ?

– Да се възползваме от всеобщата 
слабост на нас, грешните хора – ра-
достта от откриването на чужди-
те пропуски. Децата биха могли да 
записват или да заснемат бисерите 
и куриозите в речта край нас, да си 
направят сбирка, да излъчат „фаво-
рит“. 

– МАЙ С НАЙ-ГОЛЯМО УДО-

ВОЛСТВИЕ ПОСОЧВАТ ГРЕШКИ-

ТЕ НА СВОИТЕ РОДИТЕЛИ.

– Нашата школа „Лого 3“ ще пред-
ложи курс по правопис за завършили 
училище. След като има хиляди кур-
сове по чужди езици, защо да няма 
и такива по родния език? Може би 
сред нашите курсисти ще има и ро-
дители. 

Интервю на Марина ЯВОРОВА

Центърът за обучение и квалификация „Лого 3“ организира курсове за ученици от V до XII клас по предметите 
български език и литература за обща академична подготовка и за подготовка за приемни и зрелостни изпити. 

Контакти: тел. 02 987 04 16, e-mail: office@logo-3.com

Бела, брой 2 (144), 2010 89



К
огато преди години един мой приятел се за-
върнал от височинна експедиция, казал на ро-
дителите си: „Е, разбрах какво означава да зи-
муваш през лятото.“

Високите върхове са далеч. Отдалечени са на километри 
от нас и на сезони от нас. Така например точно сега в 
южното полукълбо започва лятото и шестима българи се 
отправят към Аржентина в опит да изкачат Аконкагуа. 
Но не се заблуждавайте. Върховете на почти 7000 метра 
надморска височина познават единствено зимата и тези 
алпинисти се готвят за кучи студ 

КУЧИ ВЯТЪР И КУЧИ СНЯГ 
Зоя Иванова е една от двете жени, участнички в екс-

педицията на алпийски клуб „Царевец“ – Велико Търно-
во. Имената на останалите алпинисти са Йордан Грозда-
нов, Петър Петров, Цветана Петрова, Ангел Трифонов 
и Боян Димов. 
Тя е градски човек, който обича планината. Казва, че е 

хубаво да си самоуверен, но точно там, горе, няма мяс-
то за това. Трябва да си предпазлив и смирен. Завършила 
е археология, работи в рекламна агенция. Синът є Крум 
е на шест години. 
„Е, какво? Готина мадама. Личи є, че е дишала чист 

въздух“ – ще кажете вие. 
Какво ли? Представям ви една млада жена, която умее 

да си поставя предизвикателства, не изпраща мечтите си 
на лятно кино и е близо до високите върхове. Личи є. 

– КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА АЛПИЙСКАТА КЛУБНА 

ДЕЙНОСТ?

– Събираме се, тренираме заедно. Заедно кроим плано-
ве, къде да отидем. Сега например направихме един бла-
готворителен бал, на който се събираха средства за Ар-
жентина и тези пари ще бъдат инвестирани в камера. 
Но аз смятам да направя отделен, мой филм. Във Велико 
Търново има още един алпийски клуб и един от участни-
ците в експедицията е и негов член. Ако експедицията 
има успех, това ще бъде голямо постижение и за клуба, 
и за града въобще. 

– ИМА ЛИ НЕЩО ЛЮБОПИТНО ОКОЛО ОСТАНАЛИ-

ТЕ УЧАСТНИЦИ?

– Йордан Грозданов е заместник-кмет на Велико Търно-
во. Петър Петров управлява първата фирма в България, 
която прави катерачни стени. На 62 години, а в експе-
дицията участва заедно със съпругата си Цветана. Боян 
Димов е младо момче, много здрав физически и силен. Ан-
гел Трифонов е стар алпинист. Повечето от участници-

те имат зад гърба си експедиции в Памир и в Кавказ. 
– ПОДСКАЖИ МИ КАК ДА ПРЕДСТАВИМ ТОЗИ 

ВРЪХ НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ?

– Аконкагуа се издига на 6962 м над морското равнище 
и е най-високият връх на Аржентина, Андите, Южна Аме-
рика, двете Америки, южното полукълбо, западното полу-
кълбо и въобще на всички континенти извън Азия. През 
последните няколко години средно по около 5000 души го-
дишно тръгват с надеждата да стъпят на връхната му 
точка. От тях около 30% се поздравяват с успех. Актив-
ният сезон трае едва три месеца – през декември, януари 
и февруари, т.е. през лятото на юг от екватора. 

– ЗА ПОВЕЧЕТО АЛПИНИСТИ ОБАЧЕ АКОНКАГУА 

Е ПРИВЛЕКАТЕЛЕН САМО ЗАЩОТО Е КОНТИНЕН-

ТАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ, А ТЕ ИСКАТ ДА ГО ИМАТ В СВО-

ЯТА КОЛЕКЦИЯ SEVEN SUMMITS („СЕДЕМТЕ ВЪР-

ХА“ Е ПОНЯТИЕ, С КОЕТО В АЛПИЙСКИТЕ СРЕДИ 

СЕ ОБОЗНАЧАВАТ ВСИЧКИ НАЙ-ВИСОКИ ВЪРХОВЕ 

НА ОТДЕЛНИТЕ КОНТИНЕНТИ)... 

– За много мъже този връх е несериозен, защото не е 
технически труден. Но аз знам, че там всичко е класика 
– студ, височинни палаткови лагери, изнасяне на багаж. 
Дори да не успея, ще се върна със сериозен опит, защо-
то това е сериозен връх и заради климатичната зона, в 

ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

ЗИМНО 
ЛЕТУВАНЕ
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която се намира, и заради надморската височина. „Това е 
суперкомерсиален връх.“ Чух това твърдение и от хора, 
които не искат да бъдат спомоществуватели на тази 
експедиция. Българките, които са се качили там, се бро-
ят на пръстите на едната ръка. Впрочем една от тях 
е първата българка, за която сме сигурни, че е стъпила 
на Еверест (Петя Колчева, която през май 2009 г изкачи най-

високия връх заедно със съпруга си Камен Колчев – бел. ред.). 
Усилието на всяка жена там е страхотен успех и гор-
дост. Питам се аз докъде ще стигна.

– ЗАБЕЛЯЗАЛА СЪМ, ЧЕ АКО НЕ ПОСТИГНАТ ЦЕЛТА 

СИ, АЛПИНИСТИТЕ НЕ СЕ ВРЪЩАТ КЪМ НЕЯ ВЕД-

НАГА, ОЩЕ СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН, А ТРЪГВАТ КЪМ 

НЕЩО РАЗЛИЧНО. ТИ КАК ЩЕ ПОСТЪПИШ, АКО 

НЕ УСПЕЕШ ДА КАЧИШ ВЪРХА?

– Моята цел също са континенталните първенци. Ки-
лиманджаро, Елбрус и Маккинли са целите, които ми из-
глеждат най-достъпни.

– ОТКЪДЕ ИДВАТ ОПАСНОСТИТЕ НА ВИСОЧИНА?

– Казват, че човек под тридесет години няма място на 
над шест хиляди метра височина. На колкото по-голяма 
възраст си, толкова по-добра поносимост имаш към ви-
сочина. Горе, в планината, загубваш съзнанието си. Така 
те обсебва мисълта за върха и това да успееш да го ка-
чиш, че здравият разум те напуска и не можеш да преце-
ниш къде има опасност, какъв е рискът. Когато си млад, 
кръвта ти кипи, готов си на всичко, за да успееш, и мо-
жеш да сбъркаш.

– КАКТО ХРИСТО ХРИСТОВ (Христо Христов достиг-

на връхната точка на Еверест и загина по обратния път 
в рамките на втората национална експедиция до върха 
през 2004 г. – бел. ред.)...
– Точно така. Тъкмо това си говорихме скоро с Боби, 

метеоролога на Мусала, който е един от приятелите 
на Ицо. 

– МЛАДИТЕ ХОРА ИМАТ МЛАДО УСЕЩАНЕ ЗА РИ-

СКА, Т.Е. ПО-НЕОПИТНИ СА...

– Затова е голям успех качването на Ники (Николай Въл-

ков – бел. ред.) на Гашербрум през миналата година и това, 
че са го взели въобще в екипа. На 6–7 хиляди метра само 
заради височината и студа е достатъчно гадно всичко. 
Не гадно, ами, искам да кажа – трудно. 

– ИМАМ ЧУВСТВОТО, ЧЕ В МОМЕНТА НА ИЗКАЧВА-

НЕТО НА ЧОВЕК МУ Е САМО МНОГО ТРУДНО. ИЛИ 

ПОНЕ – ПРЕОБЛАДАВАЩО ТРУДНО МУ Е. И ВСИЧ-

КО ХУБАВО УСЕЩАШ ПОСЛЕ. 

– Сега ще ти кажа един от люби-
мите ми моменти в живота. Разби-
ра се, най-щастливото нещо беше 
раждането на сина ми. Но ще ти 
кажа за нещо, свързано с планина-
та. На Монблан беше голям ек-
шън. Траверсирахме, палатката ни 
се оказа на друго място. Когато 
най-накрая се добрахме до нея, се 
оказа, че нямаме храна. Едни румън-
ци ни дадоха половин хляб, който 
така съм го ръфала, че все едно 
беше най-големият деликатес. Към 
върха тръгнахме тройка, две моми-

чета и едно момче, но едното момиче се отказа на 4200 
м. Не се чувстваше добре физически и мислеше, че няма 
да успее. Маршрутът, по който се качвахме, се нарича 
„Трите върха“. Първият е Монблан дьо Такюл, Мон Модит 
и Монблан. Бяхме чели в гидовниците, че под Монмодит 
има стена, покрита с лед и сняг, но не особено страшна. 
Когато отидохме под стената, се оказа, че тя никак не 
лесна и въобще не е толкова безстрашна, колкото очаква-
хме, а ние нямахме достатъчно инвентар за лед. Дилемата 
ни беше дали да продължим, или да се върнем. Изложихме 
живота си на такъв риск, просто беше ужасно! Тръгнахме 
във френска свръзка. Ако един от нас двама се беше под-
хлъзнал, паднал или каквото и да било – просто заминава-
хме и двамата. След като стигнахме върха – се разплаках 
от адреналина. Когато слязохме, се разходихме в Шамони 
и влязохме в една книжарница. Навън валеше дъжд, горе – 
сняг. Много лошо време. В книжарницата звучеше Андреа 
Бочели, беше пълно със стари алпийски фотографии от 30-
те и 40-те години. Аз разглеждах алпийски книжки и от 
време на време поглеждах как вали дъждът навън. Това ми 
е най-щастливият момент. 

– ТЕЖИ ЛИ ТИ ПОДГОТОВКАТА?

– Да. В момента съм под напрежение заради работата. 
В стрес от това, че не мога да се грижа за сина си, кой-
то вече е при дядо си и ще остане при него до моето 
завръщане. Предстоят ми много напрегнати седмици преди 
тръгването – като организация и като подготовка на ви-
сочина. Това много ми тежи и чувствам угризения на съ-
вестта. Мъжете като че ли не могат да разберат това 
и биха ме оплюли. Поне бившият ми мъж със сигурност. 

Връх Аконкагуа 
от базов лагер, Андите

Малкият мъж 
е синът на Зоя,

Рила

Пътят към Монблан, Алпите

Андите – панорама
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– СИГУРНО ИСКАШ ДА БЛАГОДАРИШ НА ХОРА, 

КОИТО СА ТИ ПОМАГНАЛИ. ИМАШ ТАЗИ ВЪЗ-

МОЖНОСТ...

– Благодаря на метеоролозите от Мусала, на Китен То-
палов, на магазини „Стената“ в лицето на Гаврил Дими-
тров, както и на Христо Абаджиев и Станислав Трифо-
нов – съдружници в „ХС – Стил“. 

– СИНЪТ ТИ ВЕЧЕ ИМА ЛИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТВО-

ИТЕ ЗАНИМАНИЯ?

– Той се въодушевява. Качвала съм го на Мусала два 
пъти, единия от които през зимата. Кара ски. Опитвам 
се да го захраня с тези неща. 

– КАКВО МОЖЕ ДА ТИ ПРИЧИНИ АЛПИНИЗМЪТ, 

ОТ КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИШ?

– Да се самозабравиш. Да станеш прекалено амбициозен 
и целеустремен и да забравиш себе си. Алпинизмът е нож 
с две остриета в много отношения.

– КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ТИ Е ДАЛ АЛПИНИ-

ЗМЪТ? 

– Воля. Знаеш ли какво е да ти звънне часовникът в 
два часа през нощта, когато ти почти не си спал и ти 
е много кофти? Но трябва да станеш, да се облечеш, да 
напълниш термоса с вода. Да ядеш гадна храна на закус-
ка, която почти не те е нахранила, и да продължиш. Има 
един връх в Алпите, Брайтхорн, 4200 м, който е елемен-
тарен като изкачване, но когато тръгнах към него, нямах 
никаква аклиматизация. Лифтът те качва до 3300 м и 
почваш да катериш. На 3900 м се почувствах много зле. 
Усещах, че нямам сила и всяка крачка ми е усилие. В един 
момент погледнах Монблан. Времето беше ясно и той се 
виждаше. Казах си: „Аз преди една година съм била там, 
горе. Как няма да се кача тук? Ще се кача, естествено!“ 
Този пич, с когото бях, ми каза, че почти всички българи, 
с които е бил на Брайтхорн, не са успявали, защото са се 
скапвали от височината, понеже катерят без аклимати-
зация. Волята беше тази, която ме дръпна в последните 
ми триста метра. Другото, което планината култивира в 
мен, е търпението. Аз съм много нетърпелива, а там се 
смирявам. Просто защото няма накъде да бягам и няма с 
кого да се преборя. Сама съм с планината. 

– ИМАШ ЛИ СИ ТАЛИСМАНИ? НЕЩО, КОЕТО СИ 

НОСИШ С ТЕБ, ДОКАТО КАТЕРИШ?

– Нищо не си нося. Много се моля на господ. Може би 
сега ще си взема нещо на детето или имам една малка 
иконка. Малко, но съм суеверна. 

– НЕЩО ПРАВИШ ЛИ ПРЕДИ ТРЪГВАНЕ?

– Винаги минавам през Руската църква. 
– С КАКВО СА ПО-СПЕЦИАЛНИ И РАЗЛИЧНИ АЛПИ-

НИСТИТЕ ОТ ДРУГИТЕ ХОРА?

– Животът долу е много лесен, колкото и трудности 
да има в него. Един такъв е... разлагащ леко. Малко пове-
че усилия да направиш, и нещата стават. Горе, в планина-
та, си близо до най-екстремното състояние на оцеляване. 
А на човека това му е същността, той се е борил винаги 
да оцелява. Само че долу, в ниското, борбата за оцеляване 
е чрез пари, лъжи и пр. Когато се върнеш, първо, всичко 
ти се струва много хубаво, и после... много лесно и елемен-
тарно на фона на контакта с истинската природна сти-
хия. Ние толкова сме се цивилизовали, че сме много далеч 
от същността на нещата. С алпинизма успяваш да видиш 
предела на собствените си възможности. А другото е кра-
сотата, която е много студена, но е красота. 

– ИМА ЛИ ХОРА ОТ АЛПИЙСКИТЕ СРЕДИ, НА КОИ-

ТО СЕ ВЪЗХИЩАВАШ?

– За мен Петя Колчева е абсолютен идол. За съжаление 
не съм разговаряла с нея, но тя е една прекрасна жена 
със силна воля. Това, което тя е направила, е изключи-
телно. Колкото и другите да обясняват, че това е пла-
тена експедиция, комерсиална... Да си гледат работата, 
искам да им кажа аз. Боян Петров ме вдъхновява мно-
го. С него се познавам от много години, знам с какво се 
бори. За мен той е герой. 

– КОГА ЗА ПРЪВ ПЪТ РАЗБРА КАКВО Е ТОВА АЛПИ-

НИЗЪМ?

– През 1984 г., когато беше първата експедиция до Еве-
рест, аз бях на пет години. Когато гледах по телевизия-
та предаванията, посветени на експедицията, се лепвах за 
телевизора. Дори помнех фрагменти от интервютата с 
алпинистите. Спомням си интервютата с Методи Савов. 
Един човек с бяла коса. Спомням си фрагменти от един 
филм за експедицията, който гледах в предаването „Ат-
лас“. Когато бяхме малки, играехме на село на един баир, 
покрит със сняг. За мен като дете всичко беше свързано 
с впечатленията, които ми оставиха тези алпинисти. 

– КОЯ ТИ Е ЛЮБИМАТА КНИГА ЗА ПЛАНИНАТА?

– „Свирепа арена“ на Джо Таскър.
– НЕ ПРАВИШ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ МОИТЕ НАБЛЮДЕ-

НИЯ, ЧЕ АЛПИНИСТИТЕ СА ГОТИНИ ХОРА. НО ОЩЕ 

ПО-ВПЕЧАТЛЯВАЩОТО Е, ЧЕ ИЗЛЪЧВАШ ЖЕН-

СТВЕНОСТ. НЕ СИ СЕ ПРЕВЪРНАЛА В МЪЖКАРАНА 

ЗАРАДИ КУЧИЯ СТУД...

– Аз съм жена отвсякъде и никога няма да забравя, че съм 
жена. Не се поставям като равна с мъжете и смятам, че 
това, което правя, е на предела на възможностите ми. 

Разговора води Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив

Боян Димов Ангел Трифонов Петър Петров Цветана Петрова Йордан 
Грозданов
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UB40 – Labour 
Of Love IV
Милиони фенове обикна-

ха ямайската музика бла-

годарение на UB40. Но-

вият албум продължава 

традицията на групата 

да споделя любовта си 

към реге класиките и съ-

държа както добре позна-

ти, така и по-неизвестни 

парчета. Сред 14-те пес-

ни се открояват кавъри 

на соул звезди като Смо-

уки Робинсън (Tracks Of 

My Tears), Сам Куук (Bring It On Home To Me) и Джони Наш. Те са били из-

ключително популярни сред карибските общности и имат огромно вли-

яние върху музиката на UB40. Джони Наш е първият американски изпъл-

нител, който прави кавър на Cream Puff на Боб Марли, и тази песен съв-

сем заслужено намира място в ‘Labour Of Love IV’.

City Hits vol. 4
Новото издание на хитова-

та компилация приютява 20 

хита от ефира на City ра-

дио и телевизия и едни от 

най-горещите парчета у 

нас в момента. Сред фаво-

ритите за денсманиаците 

са Amazing на румънската 

принцеса Inna, новото пар-

че на Katerine Treat Me Like 

A Lady и гръцко-румънската 

сензация  Se Thelo с Kristine. 

Новите хитове на Tom Boxer 

и Eddy Wata (и двамата гостували у нас наскоро) са другата изненада 

в албума. City Hits vol. 4 включва още и едни от най-големите денс пар-

чета у нас за годината от белгийката AnnaGrace, проекта Lasgo, как-

то и румънските звезди Akcent и David Deejay feat. Dony. За феновете 

на Майкъл Джексън пък е хаус ремиксът на един от първите му хитове 

с Jackson 5 – Can You Feel It.

„Нова в града“
Като риба на сухо – точно 

така се чувства главната ге-

роиня в тази романтична ко-

медия. Луси Хил (Рене Зелуе-

гър) е висококвалифициран кон-

султант, влюбена в богатия 

и лъскав живот на Маями. Но 

заради обещано повишение тя 

е готова да пожертва всич-

ко и да замине за малко град-

че. Луси трябва да  затвори гу-

беща производствена фабрика, 

но не предполага, че ще се озо-

ве в средата на нищото в зас-

нежена Минесота. След хлад-

ното посрещане, заледените 

пътища и смразяващите снеж-

ни преспи тя успява да открие 

очарованието на малкия град, но скоро разбира, че ще остави цялото 

му население без работа. А от решението є зависи как ще се развият 

отношенията є с чаровния преставител на профсъюза.

„Вотът“
Възможно ли е от един обик-

новен човек да зависи кой ще 

стане следващият американ-

ски президент? В демократич-

на държава, в която вотът на 

всеки е от значение, може и 

това да се случи. Моли Джон-

сън регистрира баща си Бъд 

(Кевин Костнър) като гласопо-

давател, но въпреки обещание-

то си той не отива да гласува. 

В същото време, промъквай-

ки се, тя пуска от негово име 

бюлетината, но срив в сис-

темата причинява заличава-

не на данните за кого е гласу-

вал Бъд. В предизборната над-

превара изведнъж резултатът 

от президентските избори се свежда до неговия вот. След безброй ко-

мични ситуации се случва аутсайдерът да има решаваща роля и той се 

превръща в най-ухажвания от политиците човек в света.

„В небето“
Колкото и да се стараят конкурентите им, най-добрите анимационни филми си остават тези на Pixar. И 

когато си мислим, че студиото, което ни представи плъх с кулинарни способности и робот с голямо сър-

це, не може да ни изненада с нещо повече, то ни поднася поредното си бижу. Този път главен герой в него 

е едно сърдито старче, решено с цената на всичко да осъществи голямата си мечта. Карл Фредриксен 

се запалва да види отблизо природните красоти на Южна Америка от дете. Виновна за това е мъжкара-

ната Ели, която ще промени живота му и ще стане негова съпруга. Само за няколко минути виждаме по-

важните моменти от съвместния им живот в къщата, в която двамата се запознават. По невероятно 

красив и вълнуващ начин е представен последният от тях – смъртта на Ели. След това Карл живее го-

дини в самота, излишен и ненужен. Но старата му къща трябва да бъде съборена, а той няма намерение 

да напуска своята последна крепост. С по-

мощта на безброй балони с хелий старе-

цът полита към любимото място на Ели. 

По неволя негов спътник става досадни-

ят малчуган Ръсел, твърдо решен да помог-

не на Карл, за да спечели липсващата му, за 

да стане истински бойскаут, значка „по-

могни на възрастен“. Въпреки че старецът 

няма никакво намерение да пътува с момче-

то, постепенно двамата стават приятели и заедно с едно говорещо куче и огромна 

птица ще изживеят приключението на живота си. Рядкост са филмите, които едно-

временно те разсмиват, разплакват и те зареждат с толкова хубави емоции.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Технология 
на екстаза“
Дали заради външния му вид, или 

заради скандалните му предава-

ния, никога не бихме посмели да 

кажем за Мартин Карбовски, че... 

има поетична душа. А той е из-

давал своя поезия, но това се е 

случило преди 1996 г. След това 

той издава книги на свои прия-

тели, които вече не са му таки-

ва. Води битки вместо тях, за 

да разчиства място под слънце-

то. Прави литературни клубо-

ве, които се размиват в небреж-

ност и алкохол. Сега авторът на 

„Слънцтърсачката“ ни предлага 

нова книга с поезия. „Няма да по-

вярвате, поезията му няма нищо 

общо със заплашителния му вид и ужасните неща, които прави“, казват 

неговите приятели. Остава ни сами да се убедим дали Карбовски не е 

загубил поетичната си форма.

„Парижка 
вендета“
Стив Бери отново свързва ми-

нало и настояще в поредния си 

спиращ дъха трилър. Най-близ-

кият приятел на Котън Малоун, 

Хенрик Торвалдсен, е в сериозна 

опасност, а убийците вече са на 

вратата му. Торвалдсен е по сле-

дите на мистериозния Парижки 

клуб – международна групировка 

мултимилионери, които се стре-

мят да установят контрол върху 

световната икономика. При по-

редната незаконна операция един 

от нейните ръководители е убил 

сина на Торвалдсен и сега дат-

чанинът няма да се спре пред 

нищо, докато не си отмъсти. 

Въвлечен против волята си в една зловеща конспирация, Малоун тряб-

ва да избира между приятеля си и интересите на страната си, между 

миналото и бъдещето.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Призракът 
излиза“
Двайсет и осмият пореден ро-

ман на един от най-награждава-

ните американски писатели е 

може би последен от поредицата 

за Цукерман, започната през 1979 

г. Нейтън Цукерман е вече на 71 

години, завърнал се е в Ню Йорк 

след десетилетие, прекарано в 

творческо уединение в селските 

райони на Нова Англия. Поводът 

е да отиде на лекар заради прос-

татата си, която му създава 

проблеми с потентността. Само 

няколко дни след появата си в 

мегаполиса Цукерман среща две 

жени, които събуждат страст-

ни желания и заспали чувства у 

него. Въпреки съпротивата си той отново се потапя в драматично 

сгъстен коктейл от любов, вражди и какви ли не силни усещания, които 

го карат да се чувства по-жив от всякога.

„Захар и шафран“
Дебютният роман на Джеси-Да-

ниела Кънева е нещо различно и 

изкушаващо за тези, които се 

вълнуват дали можем да избягаме 

от предначертаното, и оставя 

аромат на духовно приключение. 

Две повествования преплитат 

нишките си. Едната ни отвежда 

назад във времето – в среднове-

ковна Португалия, където, да не 

следваш предначертания от тра-

дициите житейски път, е разру-

шително. Другата нишка мина-

ва през живота на наша съвре-

менничка – умна и красива мла-

да жена със сложна съдба. Разка-

зът „прескача“ от епоха в епоха, 

читателското внимание прико-

вават ту драматичните събития в живота на богатата наследница 

Ещер от Авейру, ту духовните лутания и нещастните любови на Сте-

ла от София.

„Български 
хроники“ – том 4
Стефан Цанев продължава на-

длежно да описва моменти вече 

от най-новата ни история. Той 

се разравя във всички възможни 

архиви, изчита свидетелски кни-

ги и стенограми, за да опише как 

точно комунизмът идва на власт 

у нас и на каква цена. Любопит-

ни случки с Георги Димитров, как 

Тодор Живков става първи дър-

жавник и как Сталин и неговите 

последователи упражняват свое-

то влияние у нас – всичко е пред-

ставено с много доказателства 

и с преброяване на жертвите. И 

още – как точно идва демокраци-

ята у нас и с чия благословия. „Душевното осакатяване е с дълги по-

следици: ние още не можем да се освободим от страха, от лицемери-

ето и от двуличието си. Дано не заразим с това и своите потомци“, 

казва Цанев.

„И още нещо...“
Романът на Оуън Колфър е 

шесто продължение на трило-

гията „Пътеводител на галак-

тическия стопаджия“. В него 

ще срещнете цял пантеон 

безработни богове, любимия 

на всички президент на Галак-

тиката, един влюбен зелен из-

вънземен, един вбесяващ ком-

пютър и поне едно голямо пар-

че сирене. Англичанинът Ар-

тър Дент е пребродил нашир, 

надлъж и надълбоко знайния и 

незнайния космос. Накрая оба-

че той най-сетне успява да се 

добере до родната си Земя. Но 

това не означава, че е избе-

гнал съдбата си. Шансовете 

му да се добере до чаша хубав чай се изпаряват заедно с океаните на 

планетата. Защото веднага щом пристига, той открива, че Земята 

ще бъде унищожена... за пореден път.
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 За всич ки, ко и то се су е тят око ло уреж да не то и о жи вя-
ва не то на но вия си дом
 За оне зи, ко и то ис кат да про ме нят не що, ма кар и мал ко, 
в ста ро то си жи ли ще 
 За лю би те ли те на цве тя та и гра ди нс ка та ра бо та
 За же на та, ко я то ос вен да ма има пре тен ци и да е и доб-
ра до ма ки ня
 За це ни те ли те на ку ли нар ни те из не на ди
 За кре а тив ни те и сръч ни те, ко и то мо гат да превър нат 
ни що то в не що

В този 
брой:

бела къща

ЗАХВАЩАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕНА
Краят на януари и началото на февруари са подходящ 
момент да захванете от семена летните едногодишни, 
многогодишни, някои подправки и зеленчуци. Това трябва 
да стане около 6 до 8 седмици преди първото пролетно 
затопляне. А как точно се прави, прочетете на стр. 107.

МАЛКИ ХИТРОСТИ С ГОЛЯМ ЕФЕКТ
Как да си направите фенер за градината от буркан, възглавница 
руло за пред вратата, весел разделител за книги, етажерка за ба-
нята от метална кошница и най-важното – собственоръчно израбо-
тена от вас картичка за Свети Валентин, прочетете на стр. 96–97.

ПОДРЕЖДАМЕ СПАЛНЯТА
За спокойния ви сън са важни не 
само комфортът на леглото и 
меката възглавница, но и поддържа-
нето на реда в спалнята. Поставете 
близо до леглото удобно нощно 
шкафче, върху което да сложите 
най-необходимите ви вещи. Подреде-
те по-далеч от кревата органайзера 
с работните си задачи, зарядното 
устройство за мобилния си теле-
фон и лакочистителя... Каквото 
още трябва да знаете, го пише на 
стр. 98–99.

ПИКАНТНИ ОБЯСНЕНИЯ В 
ЛЮБОВ
Коктейлните хапки, които ви 
предлагаме, сме заимствали 
от англичаните, Приготвят се 
бързо и лесно и са радост най-
вече за дамите, които нямат 
време да пекат сладкиши във 
формата на сърца за Свети 
Валентин. Ще останете прият-
но изненадани от леснината на 
петте „любовни“ рецепти на 
стр. 100–101.

ДОМИНИКАНКАТА ЛАУРА 
АБРЮ: „ХРАНАТА НИ Е 
НЕЗАБРАВИМА ЕМОЦИЯ ЗА 
ГУРМАНИТЕ“
Тя е 28-годишна жена с магне-
тичен доминикански чар, който 
прозира в очите и в усмивката 
є. По професия Лаура е индус-
триален инженер. Иска є се да 
практикува професията си, но 
трябва да научи български. В 
България е от близо две години. 
В момента е ангажирана с 
инициативите и благотвори-
телните събития, организирани 
от Международния женски клуб 
в София, където е представител 
на страната си. Специално за 
„Бела“ тя сложи престилка и 
сготви националното доми-
никанско ястие „Ла Бандера“. 
Рецептата е на стр. 104–106.
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Малки хитрости
с голям ефект

Любовна приказка 

в градината

Даже и ако вашата градина и къща 

са обилно осветени от електриче-

ски крушки, тези самоделни фенери 

ще създадат суперромантично на-

строение  и приказна атмосфера. 

Точно както се полага през месеца 

на влюбените – февруари. 

За да направите такива фенери, 

ви трябват големи буркани с дебе-

ли стени (може и да са от цветно 

стъкло). Сложете на дъното им по 

една от т. нар. чаени свещички и 

ги окачете с помощта на метални 

дръжки (вж. снимката) по клоните 

на дърветата около къщата ви. 

Руло пред вратата
Да се избавите от въздушните 

течения и шума, можете с по-

мощта на специално руло, изра-

ботено от плътен плат на кра-

сиви щампи. Измерете шири-

ната на вратата и отрежете 

парче плътен плат с необходи-

мата ширина и дължина, като 

добавите, естествено, по ня-

колко сантиметра за подгъв. 

Сгънете плата наполовина по 

дължина и го зашийте от двете 

страни, така че да се получи ка-

лъф. Обърнете плата така, че 

шевовете да се окажат отвъ-

тре, зашийте едната му широ-

ка страна и напълнете калъфа с 

ориз. Зашийте и другата широ-

ка страна. Тази вещ е много по-

лезна, ако вкъщи имате малки 

деца, които постоянно си игра-

ят на пода.
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Кошница 
етажерка
Това практично и оригинал-

но решение ще ви позволи 

да се избавите от безпоря-

дъка, който най-вероятно 

цари около ваната ви. Скъ-

пите етажерки обаче мо-

жете да замените с най-

обикновени метални кош-

ници за продукти с право-

ъгълна форма (като онези 

в супермаркетите). Може-

те да ги закупите от ма-

газините, в които се про-

дава търговско оборудва-

не. За закрепването на та-

кава кошница към стената 

ще ви трябват просто две 

куки на винт.

Весел разделител 
за книги
Симпатичен разделител за кни-

ги можете да направите сами. 

Става и за подарък. Подготве-

те не много голям лист картон, 

няколко разноцветни ширита 

от качествена материя в раз-

лични ширини, разноцветни ка-

мъчета или маниста, плътен ко-

нец и универсално лепило. Изре-

жете правоъгълник от карто-

на, залепете по цялата му по-

върхност ширитите, без да ги 

натискате прекалено към кар-

тона. След като лепилото из-

съхне, залепете камъните и мъ-

нистата. Края на разделите-

ля можете да украсите с пис-

кюли от плътен копринен конец, 

като предварително залепите 

края му към картона, под сами-

те ширити.

Сервиране
Чудесно, ако у вас има традиция 

да сервирате масата красиво. 

И то не само ако сте покани-

ли гости, но и за семейни обе-

ди и вечери. За да съживите ед-

ноцветната посуда, подредете 

на масата салфетки от плат в 

ярки цветове, като ги превър-

жете през средата с атлазена 

лента. Самата лента стегне-

те с тези две метални катара-

ми, които много добре се виж-

дат на снимката.

Картичка за 
Свети Валентин
Собствено производство

Не, тя може да се използва не само по по-

вод сватбата на най-добрия ви приятел. 

Ако смените цвета на тюла, спокойно мо-

жете да я изпратите и на някого, на кого-

то отдавна се каните да се признаете в 

любов. Вземете не много голямо парче по-

лупрозрачна тъкан (най-добре тюл или ши-

фон), внимателно го назъбете по края 

(най-добре със зигзагообразни ножици) и 

оформете от него малка бохчичка. Вътре 

можете да загънете разноцветни мънис-

та. След това завържете бохчата с тънка 

панделка. Сгънете плътна цветна хартия 

на две, за да се получи картичка, и залепе-

те бохчичката върху картичката. Вътре 

можете да напишете каквито ви хрумнат 

пожелания.
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до м а к и н я

Подреждаме 
с па л н ята

За спокойния ви сън са важни не само комфортът на леглото и меката възглавница, но и поддържането на ред в спалнята. По-

ставете близо до леглото удобно нощно шкафче, върху което да сложите най-необходимите ви вещи. Подредете по-далеч 

от кревата органайзера с работните си задачи, зарядното устройство за мобилния си телефон и лакочистителя. Не делете 

шкафчето с този, с когото делите леглото – нека всеки си има свое шкафче и своя лична зона на комфорт. Поддържайте реда 

в спалнята, както и чистотата и задължително проветрявайте помещението преди сън.
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4.Топло нелетящо 
килимче

Постелете до леглото малко килимче, 

на което ще ви е приятно да стъпвате 

боси, когато сутрин спускате крака от 

топлото легло на студения под след съ-

буждане. Ще усетите ползата от това 

килимче точно през студените дни от 

годината. Тоест сега. 

2.Максимум удобство
Ако ви се налага да ставате от 

леглото, за да включите или изключи-

те осветлението в стаята, оборудвай-

те осветлението с контролируем димер 

(устройство за регулиране на осветле-

нието вкъщи). Разположете го така, че 

да е достатъчно просто да протегне-

те ръка, за да включите лампата. За по-

вече информация за различните видове 

димери и техните цени попитайте про-

давача.

1.Ред в чекмеджета
Не задръствайте чекмеджета-

та с ненужни дреболии. Точно до легло-

то ви редът трябва да е безупречен, за 

да ви е удобно да намирате бързо онова, 

което ви трябва. Купете малки дървени 

контейнери за чекмеджета или просто 

сложете вътре кутийки с различни раз-

мери, за да се получат няколко на брой 

отделения в самото чекмедже. Сега ос-

тавете само онова, което ви е нужно 

точно преди сън в чекмеджето: очила 

за четене, нощен крем, балсам за уст-

ни, бележник за рисуване или записки, 

любима книга. Ако всичко е по местата 

си, вие без никакви усилия ще намирате 

всичко дори и на тъмно. 

3.За вестници и 
списания

За да не хвърляте прочетеното списа-

ние на пода, а след това през нощта 

да го тъпчете или да се спънете в 

него, прикрепете отстрани на нощно-

то шкафче метален държател, който 

обикновено се използва за окачване на 

хавлиените кърпи в банята. Сега вие 

ще можете да съхранявате списания-

та увесени на този държател, а не да 

„застилате“ по неволя пода с тях. 
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в к у х н я т а

Пикантни обяснения
в любовК октейлните хапки, кои-

то ви предлагаме, сме 
заимствали от англи-
чаните. Приготвят се 

бързо и лесно и са радост най-вече 
за онези дами, които нямат време да 
пекат сладкиши във формата на сър-
ца за Свети Валентин. Впрочем тези 
ефектни хапки подхождат на настро-
ението на празника на влюбените и 
могат да бъдат поднесени като ро-
мантично меню дори и в... леглото. 
Ако вечерята на свещи ви се струва 
банална, изненадайте любимия човек с 
хапки за двама в спалнята.

ЛЪВСКО СЪРЦЕ
Пикантни круши със синьо сирене

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 8 средно големи круши  3 пръчи-

ци канела  4 зрънца карамфил  4 с. 

л. пудра захар  2 ч. л. черен пипер на 

зърна  2 дафинови листа  1 бутилка 

червено вино  синьо сирене

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Крушите се обелват и заедно с ос-

таналите продукти (без сиренето) 

се слагат в малка тенджерка. Зали-

ват се с виното и се варят на бавен 

огън 20–30 мин. Можете да провери-

те дали крушите са сварени, като ле-

кичко ги набодете с вилица. Ако пло-

довете са омекнали, отстранете 

тенджерата от котлона и изчакайте 

крушите да изстинат. Поднесете ги 

подредени в плато. Сиренето серви-

райте отделно.

КОКТЕЙЛ „БЛЪДИ МЕРИ“ 
СЪС СТРИДИ
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 250 мл доматен сок  100 мл водка  сос „Таба-

ско“  лют сос „Уорчестър“  черен пипер  су-

шена целина  морска сол  24 отворени стриди

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
В дълбока купа смесете доматения сок и водка-

та. Овкусете ги със сосовете „Табаско“ и „Уор-

честър“, черен пипер, целината и малко сол. Раз-

бъркайте добре. Оставете сместа да престои 

една нощ в камерата на хладилника. На сутрин-

та пак я разбъркайте, за да се разчупи образува-

лият се на повърхността є лед. Отново я оста-

вете в камерата (не се притеснявайте, благо-

дарение на водката коктейлът не може да зам-

ръзне напълно). Непосредствено преди да го сер-

вирате, подредете стридите върху красива чи-

ния и във всяка сложете по 1 с. л. от полузамръз-

налия коктейл.
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СЪРЦА ОТ МАРЦИПАН
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 4 с. л. какао на прах  1 ч. л. канела 

на прах  400 г марципаново тесто 

(от смлени бадеми и пудра захар)  1 

с. л. ликьор „Амарето“ или „Коантро“ 

(и още малко за поливане)  захарна 

глазура на прах

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Всички съставки без глазурата се 

разбиват с миксер, докато не се по-

лучи равномерна шоколадова маса. 

Шоколадовата смес се обърква с мар-

ципана. Разстила се върху лист ори-

зова хартия и се разточва на кора с 

дебелина 3–5 мм. Намазва се с ликьор. 

Отгоре марципановата кора се по-

крива с приготвената по указанията 

на опаковката глазура. С помощта на 

формичка или остър нож (най-добре е 

да е мокър) от нея се изрязват сър-

ца. Във всяко от сърцата се проби-

ва дупка и когато сладките изсъхнат, 

през дупката се прокарва цветен или 

ламен конец. Тези сърца са подходя-

щи както за десерт, така и за деко-

рация.

ДЯВОЛЧЕТА НА ШПАГА
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 шепа сушени сливи без костилки  200 г нарязан на тън-

ки ленти бекон 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Сушените сливи се увиват в бекона. Закрепват се на клон-

ки от бреза или акация, така че да не се развиват (може и 

с обикновени клечки за зъби, но е по-банално). Запичат се 

15 мин във фурната при температура 220 °С. Когато беко-

нът порозовее, хапките се поднасят веднага.

НЕБЕЛЕНИ КАРТОФИ СЪС СМЕТАНА И ХАЙВЕР
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 20 малки необелени картофа (по възможност пресни)  1 опаковка заквасена 

сметана  1 кофичка хайвер (черен или червен)  морска сол 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Картофите се измиват, посоляват и се оставят във фурната да се запекат 

на 220 °С, докато омекнат отвътре. След това се разполовяват, но не докрай 

– оставят се така, че да приличат на разтворени стриди например. С мал-

ка лъжичка издълбайте меката част от двете половини. След това в едната 

пъхнете с чаена лъжичка хайвер, а в другата – сметана. Картофените хапки 

изстиват бързо, но и студени са не по-малко вкусни.
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в средата на зимата

Какво може да сгрее човек в 

мразовитите и сиви зимни дни? 

Доброто вино, топлата и вкусна храна 

и, естествено, топлото посрещане с 

красиво подредена маса. През зимата е 

добре да каните гости по-често. 

По-топло ще ви е на душата.

МЕНЮ

Канапе със сьомга и скариди

Картофи, запечени с розмарин

Зелена салата с маслини

Месо в бира

Чушки, пълнени с гъби и сире-

не фета

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 1 голяма арабска питка  50 г краве масло  200 г пушена сьомга 

 125 г почистени скариди  млян черен пипер  прясна зелена под-

правка за декорация

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Изсушете леко хляба в тостера или във фурната, като предвари-

телно го нарежете на малки ромбчета. 

2. Пригответе пастет от рибата и кравето масло в блендера.

3. Всяка хапка хляб намажете с пастет, отгоре сложете по една ска-

рида, поръсете с черен пипер и украсете с листенца прясна зелена 

подправка. Сервирайте в голяма чиния. 

Приготвеното час преди сядането на масата плато поръсете с лимо-

нов сок, увийте в найлон и сложете в хладилника, за да не се разте-

че пастетът. 

Време за приготвяне: 20 минКанапе със сьомга и скариди
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  8 големи картофа (почистени)  3 сред-

но големи глави лук  20 г пресен розмарин  50 г краве масло (разто-

пено)  600 мл пилешки бульон  2 ч. л. дижонска горчица  50 г си-

рене грюйер (или някакво друго меко сирене)  50 г хлебни трохи (от 

бял хляб)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Загрейте фурната до 180 °С. Нарежете 

картофите на тънки кръгчета, а лука – на дребно. 2. Отделете ли-

стенцата на розмарина от клончето. Добавете 1 с. л. (с връх) от 

смления розмарин към картофите, разбъркани с лука. Пак разбъркайте 

и посолете на вкус. 3. Намажете дъното на голяма тава с краве масло 

и подредете в нея картофите.  4. Смесете приготвения бульон с ди-

жонската горчица и полейте с тази смес картофите. Сиренето сме-

сете с останалото краве масло, розмарина и хлебните трохи. Разпре-

делете тази смес равномерно върху картофите, посолете и сложе-

те тавата във фурната.  5. Запечете картофите на най-горната по-

ставка във фурната (примерно час и петнадесет минути), докато об-

разуват златиста коричка. Ако прекалено се зачервят, най-накрая по-

крийте тавата с фолио. 

Време за приготвяне: 90 мин

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  25 г черни маслини без костилки (раз-

половени)  5 с. л. подправка за винегрет (продава се готова в супер-

маркетите)  5 сърцевини на зелени салати (почистени и нарязани на 

едро)  100 г листа от салата (накъсани на парчета)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Смесете маслините с подправката. 2. 

Смесете всички продукти с подправката и сервирайте в салатиера. 

Време за приготвяне: 20 мин

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  4 големи червени чушки  40 г краве 

масло  1 с. л. зехтин  350 г гъби (печурки)  3 с. л. зехтин  3 с. л. 

пасиран чесън  100 г сирене фета  50 г хлебни трохи (от бял хляб) 

 25 г настърган пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Загрейте фурната до 180 °С. Разполове-

те чушките, отстранете семките им. 2. Запържете гъбите в краве-

то масло и зехтина до златисто и до пълно изпаряване на течност-

та. Добавете и разбъркайте чесъна. Напълнете с тази смес чушките. 

3. Отгоре поръсете с парчета фета. Хлебните трохи смесете с пар-

мезана и поръсете чушките с този смес, полейте ги и с малко зехтин 

и ги сложете във фурната. Печете го до омекване. Украсете ги с на-

рязани на дребно пресни зелени подправки.

Време за приготвяне: 65 мин

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  4 с. л. зехтин  1,5 кг месни стекове 

(нарязани на не много големи парчета)  450 г малки лукчета (изчис-

тени и оставени цели)  3 големи скилидки чесън  2 с. л. кафява за-

хар  350 г гъби (печурки)  2 с. л. горчица на прах  450 мл бира  2 

с. л. брашно  няколко стръка мащерка  2 дафинови листа

ЗА ПОРТОКАЛОВИЯ СОС:  80 г магданоз (смлян)  кората на 2 пор-

токала  сокът от 1 портокал  50 г орехи (натрошени на не много 

малки парчета и запържени в тиган без мазнина)  2 глави червен лук 

(нарязан много ситно)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Загрейте фурната до 150 °С. Загрейте в 

тиган половината от кравето масло. Запържете в н него месото до 

получаване на златиста коричка. Сложете изпърженото месо в купа. 

2. В същия тиган запържете малките лукчета на средно силен огън, 

постоянно бъркайки ги (примерно 5 мин). Когато те омекнат и проме-

нят цвета си, добавете чесъна и захарта. Запържвайте ги още 4–5 

мин, за да се карамелизират, след което добавете гъбите и ги заду-

шете заедно с лука още 2–3 мин. 3. Намалете котлона и добавете към 

лука месото (заедно със сока, който то е пуснало). Равномерно поръ-

сете ястието с брашно, горчица на прах и подправките, разбъркайте 

добре. Постепенно налейте бирата, продължавайки да бъркате месо-

то. Оставете го да кипне на слаб огън и тогава сложете мащерката 

и дафиновите листа и похлупете ястието с капак. 4. Сложете всичко 

в тава и печете на фурна 3–3 1/2 ч. Месото трябва да омекне, а со-

сът – да стане тъмен на цвят и с наситен вкус. Посолете на вкус. 5. 

Смесете всички съставки за портокаловия сос. При сервиране залей-

те задушеното месо с плодовия сос. 

Време за приготвяне: 3–4 часа

Зелена салата с маслини

Картофи с розмарин

Месо „бистро“ в бира

Чушки, пълнени с гъби 
и сирене фета
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Стъпка по стъпка:

ДОМИНИКАНКАТА ЛАУРА АБРЮ:

„ХРАНАТА НИ Е „ХРАНАТА НИ Е 
НЕЗАБРАВИМА ЕМОЦИЯ НЕЗАБРАВИМА ЕМОЦИЯ 
ЗА ГУРМАНИТЕ“ЗА ГУРМАНИТЕ“

Лаура Абрю е 28-годишна доминиканка с магнетичен 

чар и непреправена усмивка. В България пристига през 

2008 г. заедно със съпруга си Игмар Урибе, който е на-

значен за мениджър в българския офис на една от най-

големите онлайн компании за хазартни игри в света. 

По професия Лаура е индустриален инженер. Иска є се 

да практикува професията си, но трябва да научи бъл-

гарски. В момента е ангажирана с инициативите и 

благотворителните събития, организирани от Между-

народния женски клуб в София, където е представител 

на страната си.

Визитка

1. Патладжа-

нът се обел-

ва и нарязва на 

шайби. Осолява 

се и се оста-

вя да си пусне 

горчилката.

2. Пилешките филета се овкуся-

ват със соевия сос, пасирания че-

сън и сока от лайм. Оставят се 

да престоят в тази марината.

3. През това време 

зеленчуците се по-

чистват и наряз-

ват на едро. В дъл-

бока тенджера се 

запържват парче-

то бекон, чушката 

и червеният лук.
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З
а тези две години Лаура успява да се влюби в Бъл-
гария. Всичко тук є е любопитно и є харесва – 
срещите с нови и интересни хора, начинът ни на 
живот, южен и купонджийски. Това, с което Лаура 

вече втора зима не може да свикне у нас, е студът. Но 
за нея това е нов опит, а тя обича да експериментира 
с нови усещания.  
Обича музиката и изобразителното изкуство. Сред лю-

бимите є ритми са рок, поп и идващите от страната є 
меренге, бачата и салса. Любимите є художници са тене-
бристите Караваджо и Ел Греко. Сравнява Феран Адрия с 
Гауди и Пикасо с Дали. Май тайното є хоби е рисуването. 
Явното обаче е готвенето. Кухнята е нейното ателие, 
където всеки ден изпод ръцете є излизат страхотни яс-
тия. А нейните „произведения на изкуството“ свършват 
в стомаха на съпруга є Игмар. Истински щастливец!
Някои хора ядат, за да живеят, но за жителите на До-

миниканската република може да се каже, че 

ЖИВЕЯТ, ЗА ДА ЯДАТ 
„Тук е истински рай за хората, които обичат да си 

похапват“ – уверява ме Лаура. Храненето в Доминика е 
един от най-приятните и уважавани ритуали в ежеднев-
ния живот. Според Лаура по това ние, българите, си 
приличаме с доминиканците – имаме еднакво преклонение 
и вкус към масата, храната, напитките и церемониите, 
свързани с тях. 
Обичайните часове за хранене в Доминиканската репу-

блика закъсняват с около два часа спрямо европейските 

– заради горещините там е обичайно да се вечеря чак 
след 22–23.00 ч. 
Националната кухня е традиционната креолска – съче-

тание на европейска, в частност испанск, африканск и 

карибск кулинарни традиции. Ястията са сложни и изис-

кани, готвят се с много съставки и са доста засищащи. 

Приготвят се с разнообразни меса, морски продукти, пло-

дове, зеленчуци, сред които и о картофи и домати, дошли 

от Америка, зърнени, царевица или царевично брашно.

КУЛИНАРЕН ШЕДЬОВЪР 
е Ла Бандера (флаг) – смес от ориз, месо, фасул, патла-
джан (плодове и зелени печени банани по желание). Със-
тавките на ястието са с цветовете на доминиканския 

(ПРИГОТВЕНО С БЯЛ 

ОРИЗ, ЧЕРВЕН ФАСУЛ 

И СИН ДОМАТ)

ЗА 8 ПОРЦИИ: За ори-

за:  пакет бланши-

ран бял ориз  сол 

 олио За пържения патладжан:  2 големи сини домата  сол  вода 

 брашно За варения червен боб:  2 купи червен боб (предварител-

но сварен, зърната трябва да са много меки)  1 с. л. пасиран чесън 

 малко парченце бекон  кубче пилешки бульон  1 с. л. доматен сос 

 1/2 с. л. кориандър (за предпочитане пресен)  1 глава червен лук 

 1 зелена чушка (не люта)  вода За пилешките чикарони:  1 кг 

пилешко бяло месо/бон филе  1/2 купа сок от лайм  4 с. л. соев сос 

 4 скилидки чесън (пасирани)  олио  3 купички брашно/за панира-

не  сол

Ла Бандера

5. Бланшираният 

ориз се сварява в 

предварително под-

солена вода с малко 

растителна мазнина 

в съотношение 1:2.

6. Докато всичко на печката къкри, се 

опържват пилешките филенца, панирани в 

яйце и брашно. Пържат се в много предва-

рително сгорещена мазнина или във фри-

тюрник.

7. Когато добият зла-

тиста хрупкава корич-

ка, филетата се под-

реждат в съд, застлан 

с попивателна хартия, 

за да се отцедят върху 

нея и да не са прекале-

но мазни при сервиране.

4. Когато зеленчуците 

омекнат, към тях се при-

бавя свареният предвари-

телно червен боб. Доба-

вят се и пасираният че-

сън, доматеният сос, куб-

чето бульон и се вливат 

водата. Овкусява се на сол 

и сосът се оставя на слаб 

огън, докато се сгъсти.
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флаг: бяло (ориз), синьо (патладжан) и червено (червен 
фасул). Но не затова то е наречено „Ла Бандера“, а за-
щото ежедневно присъства на трапезата на доминикан-
ците, обясни ми Лаура. 
Друго типично доминиканско ястие е супата „Санкочо“. 

Бульонът се приготвя от различни видове меса (може и 
от риба) и плодове – кокосов орех, манго, пюре от зе-
лени банани. Може да се сервира и за закуска. Популяр-
на закуска е и прочутият чимичури сос от зърнена каша 
(най-често царевична). 
Доминиканската храна не е лютива. Тя е хранителна. 

Пикантността є се постига чрез съчетаване на различни 
натурални вкусове, разказва ми Лаура. Основните є със-
тавки са бял, сварен на пара ориз, към който се добавят 
морски продукти или месо. В много ястия са включени 
кокосовите орехи. Техният сок се използва за напитка, а 
от меката част на плода се приготвя кокосово мляко. 
Доминиканците не сядат на масата без ориз. Но за раз-

лика от всички тях Лаура не си пада по ориза. Любима 
от местните храни є е маниоката (тропическо корено-
плодно растение), която се панира в брашно и яйца и се 
подправя с анасон. 
Доминиканската кухня е задължена на креолите и зара-

ди разнообразието от изтънчени десерти. 

ПИНЬОНАТЕ Е ИСТИНСКА ПОЕМА

– десерт, който се приготвя от мляко и кокос. Особено 
актуален е в навечерието на Свети Валентин. В списъка 
от сладости важно място заема и небезизвестното дул-

се де лече – необикновен карамелен крем, приготвен от 
кондензирано прясно мляко. Спиcъкът може да бъде про-
дължен с доминикански пай, крем брюле и редица сладки 
безалкохолни напитки и алкохолни коктейли.   
Типични напитки са и фрешовете (от папая, кокосово 

мляко, портокали, ананаси и т.н.), бирата, ромът и пиня 
коладата. За екзотичните коктейли всички знаете...
Най-популярната празнична напитка, подходяща за Све-

ти Валентин, се нарича понче. За да се насладите на аро-
мата на несравнимия деликатес, ви предлагаме рецепта-
та на Лаура. 

„ПОНЧЕ“ – ЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР

Приготвя се от 10 чаши кондензирано мляко, 1 чаша ром 
и 8 жълтъка. Млякото и жълтъците се смесват и се ва-
рят на водна баня в продължение на 15 минути. Сместа се 
охлажда и към нея се прибавя ромът. След като „завърти-
те“ главата на любимия с чаша понче, можете да го заве-
дете на романтична вечеря в любим ресторант. Домашно 
приготвената храна е ежедневие, затова на празници доми-
никанците предпочитат да отидат в ресторант, ми раз-
каза Лаура. В Доминиканската република е много лесно да 
се намери добро място, където човек да похапне.
От цялата тази пъстра палитра продукти и вкусове 

Лаура реши да приготви за нас най-почитания и характе-
рен за Доминиканска република деликатес, а именно „Ла 
Бандера“ – с бял ориз,  червен фасул и син домат.

Текст Теодора СТАНКОВА

Снимки © BeLight Studio

8. Пак в много мазни-

на се опържва и пат-

ладжанът, паниран в 

паста от брашно, сол 

и вода. След което 

се оставя върху сал-

фетка, за да се от-

цеди от мазнината.

9. „Доминиканският флаг“ се получава, като 

върху канапе от ориз се подреждат пилешки-

те филета и пърженият патладжан. Заливат 

се със соса с червен боб. По желание преди 

сервиране ястието се гарнира с авокадо.
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ЗАХВАЩАНЕ НА РАСТЕНИЯ 
ОТ СЕМЕНА

А
ко обаче засеете семена-
та твърде рано, разса-
дът ще стане слаб и 
вял, докато дойде мо-

ментът за неговото пресаж-
дане.
Семената са всъщност заро-

дишът на растението, обвит в 
предпазна обвивка, който е в ла-
тентно състояние, докато ком-
бинацията от влага, температу-
ра, въздух и светлина отключва 
поникването.

ИЗБЕРЕТЕ ТОПЛО 
И СВЕТЛО МЯСТО 

Използвайте хубава, средно бо-
гата на хранителни вещества 
стерилна почвена смес.
Семената може да засеете в 

почти всичко. Като контейнер 
можете да използвате кофички 
от кисело мляко, картонени опа-
ковки от яйца, алуминиеви та-
вички за еднократно ползване и 
т.н. Основното е да имат дуп-
ки за отцеждане на излишната 
вода.
Много от семената си прили-

чат и затова обозначаването им 
с етикети е добра идея. 

За всеки случай запазете и опаков-
ките от семената. Датата върху 
етикета ще ви подсеща колко вре-
ме от засяването е минало.

ДОСТАТЪЧНО ВОДА

Основното е да поддържате се-
мената влажни, но не подгизнали 
във вода. Водата задържа храни-
телните вещества, нужни за из-
хранването на разсада. Обърнете 
внимание, че малките контейнери 
изсъхват бързо, така че трябва 
да ги проверявате често.

ОПТИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА

Нуждата от температура е раз-
лична по време и след покълването 
на семената. Най-добрата темпе-
ратура на въздуха за развитието 
на семената е около 25 градуса, а 
след покълването – 15–20.

НУЖДА ОТ СВЕТЛИНА

Различните семена имат нужда 
от различно количество свет-

лина, за да се развият. Някои имат 
нужда от много светлина и затова 
не трябва да се покриват с почва, 
когато се посеят. Други имат нужда 
от много малко количество, а трети 
трябва да бъдат покрити добре.
След покълването светлината е най-

важното нещо за разсада – тя може 
да е естествена или изкуствена. Най-
доброто място за разсада е на слън-
чев прозорец. Разсадът има нужда от 
12 до 16 часа светлина на ден.

ПОСЯВАНЕ НА СЕМЕНАТА

Засейте семената, като ги разпръс-
нете равномерно по повърхността на 
избрания от вас съд. Ако са прекале-
но малки, можете да ги примесите с 
фин пясък и тогава да ги разпръсне-
те с помощта на солница.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ВЛАЖНОСТ

Семената се развиват най-добре на 
топло и влажно. За да запазите влаж-
ността, покрийте контейнера с про-
зрачно найлоново фолио, без да при-
лепва плътно по него, за да влиза 
чист въздух.
Дръжте контейнера далече от пря-

ка слънчева светлина, която може да 
изгори разсада. 

ПРЕСАЖДАНЕ

Това трябва да стане, когато разса-
дът образува първите истински лис-
та. В този момент обикновено съд-
ът става тесен за всички млади рас-
тения и те трябва да бъдат разре-
дени, независимо че всички изглеждат 
здрави и красиви.
Запазете най-големите и здрави рас-

тения. Когато външната температу-
ра достигне 10 градуса, те са готови 
за засаждане в градината.
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КОГА И КАК

КРАЯТ НА ЯНУАРИ И НАЧАЛОТО НА ФЕВРУАРИ СА ПОДХОДЯЩ МОМЕНТ 
ДА ЗАХВАНЕТЕ ОТ СЕМЕНА ЛЕТНИТЕ ЕДНОГОДИШНИ, МНОГОГОДИШНИ, 

НЯКОИ ПОДПРАВКИ И ЗЕЛЕНЧУЦИ. ТОВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ОКОЛО 
6 ДО 8 СЕДМИЦИ ПРЕДИ ПЪРВОТО ПРОЛЕТНО ЗАТОПЛЯНЕ.
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info

за месец ФЕВРУАРИ

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

ЕЗОТЕРИЧНО: Енергийните вампириЕЗОТЕРИЧНО: Енергийните вампири

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУНЕН КАЛЕНДАРЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

Нов интимен партньорНов интимен партньор

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Реорганизации в работата
Реорганизации в работата

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Върви ви в любовтаВърви ви в любовта

РАКРАК

Сексапилът ви е в апогей
Сексапилът ви е в апогей

ЛЪВЛЪВ

Напрежение и раздразнениеНапрежение и раздразнение

ДЕВАДЕВА
Разочарования и капризи
Разочарования и капризи

ВЕЗНИВЕЗНИ

Много благоприятни възможностиМного благоприятни възможности

СКОРПИОНСКОРПИОНСъдбата ви дава изпитателен срок

Съдбата ви дава изпитателен срок

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Новостите сами ви намиратНовостите сами ви намират

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Материални проблеми
Материални проблеми

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Много романтични моментиМного романтични моменти

©
 A

dr
ia

n 
C

O
ST

E
A

 - 
12

3r
f.c

om

РИБИРИБИ

Период на равносметка 
Период на равносметка 

и „прочистване“и „прочистване“



info

ПОЕМАТЕ ПО ПРАВИЛНИЯ ПЪТ 
Получавате подтик да предприемете 

нещо ново в живота си. Винаги когато се 
намирате на прага на промени, вашата ин-
туиция ви води безпогрешно. Разчитайте 
и сега на нея. Целият период от 1-ви до 
18-и ще е подходящ за нововъведения в 
живота ви, както в личния, така и в слу-
жебния. 
Всъщност за повечето от вас промените 
започнаха още в средата на януари. Сега 
просто се насочвате в правилната посока. 
Ако добре се организирате и успеете да 
си набележите план, по който да се „дви-
жите“, в бъдеще ще имате благоприятна-
та възможност да направите големи реор-
ганизации около себе си. Много е важно да 
конкретизирате целите си. Това ще ста-
не възможно след новолунието на 14-и, ко-
гато според Китайския календар настъп-
ва Годината на Тигъра. Чисто символично 
след тази дата ще придобиете сила, ам-
биция и ловкост – характерни за Тигъра 
качества, които ще ви бъдат нужни как-
то в професионалната ви изява, така и в 
личния ви живот. 

ЛЮБОВ НЕОБЯСНИМА! На 14-и, 
когато е и Денят на влюбените, е 

твърде възможно да попаднете в любовен 
капан. Внимавайте, ако вече сте обвърза-

ни, защото зародилите се чувства ще са 
много силни и няма да е възможно да ги 
контролирате. 
Като цяло ще имате позитивна настрой-
ка, енергия и желание за работа през целия 
период от 5 до 18 февруари. Преди това на 
2-ри вечерта, 3-ти и 4-ти е добре да сте 
малко по-внимателни във взаимоотноше-
нията с близките. Няма да се изтълкува 
добре вашата импулсивност, може да на-
раните някого.

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛИ Разчитай-
те на близките си приятели, които 

ще ви подкрепят и дори ще поемат част 
от вашата работа и ангажименти. 

БЪДЕТЕ ПО-СДЪРЖАНИ с начал-
ници и административните служите-

ли на 9-и, 10-и и 11-и. Ако може да отло-
жите ваденето на документи и справки за 
другите дни, няма да сбъркате. 

ПО-ЛЕКО ОБЩУВАНЕ се очертава 
след 11-и. Преговорите ще текат 

гладко, ще подпишете изгодни договори. 
Насрочете подписването на всички важни 
договори и воденето на важни преговори 
за след тази дата. 
Не забравяйте, че вашата управляваща 
планета Марс все още се движи в ретрог-
радна посока (така ще бъде до 11 март) и 
дотогава, дори и да ви се иска нещата да 
се случват по-бързо, няма да стане така. 
Този период е подходящ за обмисляне на 
планове и най-важното – за приключване 
на вече започнати дейности.. 

НАМИСЛЕТЕ СИ ЖЕЛАНИЕ... Въ-
преки застоя, който се дължи на 

Марс, след 14-и успявате да сбъднете поне 
едно свое силно желание. 

 СЛЕЗТЕ ЗА МАЛКО ОТ СЦЕНАТА 

След 18-и е добре малко да се отте-
глите на спокойствие и да се опитате да 

измислите как да задържите постигнато-
то. Реално погледнато, дори и да ви се 
иска да останете на същото ниво на ак-
тивност и комуникативност, това няма 
как да се случи, затова не се напрягайте. 
В случай че сте започнали странична връз-
ка, а още не сте решили какво да прави-
те с настоящата, бъдете много внима-
телни и не давайте гласност на новото 
си увлечение. Контактите ви с любими 
хора от чужбина ще ви носят много ра-
дост и може да замислите едно кратко 
пътуване, което ще ви разтовари, но и 
ще ви открие нови възможности или за 
работа, или обучение. 

НЯМА ЗА КАКВО ДА СЕ ПРИТЕС-

НЯВАТЕ Дните от 19-и до 24-ти 
включително са късметлийски за вас. Кон-
тактите с чужбина са суперуспешни. Ся-
каш ангел хранител е разперил криле над 
вас и ви пази. Няма за какво да се при-
теснявате. 

СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ на 24-ти и 25-
и. Не давайте никакъв повод за се-

мейни разправии. Завършвате успешно ме-
сеца – на 28-и получавате добра новина. 

Нов интимен партньор
От 14-и до 18-и контактувайте повече с 

хора, които споделят вашите идеи. Бъде-

те сред приятели, защото те ще ви да-

дат много ползотворни идеи и ще ви на-

правят изгодни предложения. През тази 

дни ще попаднете в странни ситуации, ко-

ито ще преобърнат „с главата надолу“ до-

сегашното ви ежедневие. И бъдете сигур-

ни, че промените ще са за добро. Мнозина 

от вас ще завържат нови запознанства, 

които бързо могат да прераснат в трай-

ни интимни връзки. В края на месеца мно-

го от вас няма вече да са сами или ще са 

с нов партньор.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

На 14-и започвате хубав цикъл на проме-

ни за вас. Влюбвате се!

След 18-и забавете темпото, действай-

те от малко по-скрити позиции.

След 11-и ще имате голям успех в прего-

ворите и при сключване на договори. 

На 2, 3, 4, 9, 10, 11, 24 и 25 февруари бъ-

дете бдителни – възможни са инциденти.

На 28-и получавате добра вест.

„Бела“ ви предлага всеки месец 12 специални ПРОМО info места 
в „АСТРОНАВИГАТОР“ – един от най-четените раздели 
на списанието!
На площ 1/4 страница под всяка зодиакална прогноза „Бела“ 
предоставя възможност на всички свои партньори да 
оповестяват, представят, оферират или популяризират свой 
нов или не толкова нов, но хитов продукт, обект, услуга, сайт 
или добра инициатива.
Всички обичат да четат зодиакалните си прогнози, 

дори и тези, които не вярват в астрологията. 
Всички обичат да четат промо информация, 
дори и тези, които не мислят за шопинг.

Станете звездите на нашия АСТРОНАВИГАТОР!
Очакват ви верните ни читатели, 
вашите бъдещи клиенти и фенове!
Ако побързате и изпратите своите предложения,
имате шанс те да са сред 12-те публикувани за месеца.

Информация за сроковете, възможностите и цените на местата в ПРОМО info 
можете да получите на редакционните телефони: 02/ 943 39 30, 943 45 48.

БЕЛА ОФЕРТА

Бела, брой 2 (144), 2010110

ов е н  (21.03 – 20.04)
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ПРОМЕНИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ви 
очакват както в личния ви живот, 

така и в службата. До 18-и, докато Слън-
цето се намира в нехармоничния ви знак 
Водолей, се заредете с голямо търпение. 
Първите две седмици от месеца – до 14-и, 
ще са истинско изпитание за вас. Кулми-
нацията на този некомфортен за вас пе-
риод ще е новолунието на 14-и. 

НЕ ХАРЧЕТЕ НЕОБМИСЛЕНО от 
12-и до 14-и включително. Не вземай-

те и заеми, дори да се чувствате много 
притеснени с парите. Към всички финансо-
ви операции подхождайте с изострено вни-
мание. Опитайте се максимално да се 
адаптирате към случващото ви се, защото 
то има своя смисъл за вашето бъдеще. 

СМЯНА НА НАЧАЛНИЦИ И... Про-
мените ще засегнат първо работата 

ви. Очаквайте реорганизации, евентуално 
смяна на началници, забавяне на изплащане 
на заплатите и дори орязване на заплати 
и хонорари – все неприятни неща. Един-
ственото, което можете да направите, е 
да потърсите алтернативни методи за 
оцеляване – например нова допълнителна 
работа (най-добре го направете през пери-
ода от 1-ви до 10-и). 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА на 8-и, 
когато може да изпаднете в голяма 

заблуда. Дори и да са много красиви думи-
те и обещанията, които някой ви дава, 
не им се доверявайте. Нищо не е такова, 
каквото изглежда днес. Сякаш ще имате 
пелена от мъгла пред очите и няма да мо-
жете да различите реалност от блян. 

ОПЪНАТИ НЕРВИ На 13-и ще попад-
нете в няколко изнервящи ви ситуа-

ции в работата, но ще пренесете лошото 
си настроение и вкъщи. Днес несъзнател-
но ще предизвиквате скандали и недоразу-
мения. Другите ще ви отвръщат с агре-
сия. Затова се постарайте да не си изпус-
кате нервите. Запомнете, че до 18-и сте 
в слаба позиция и много по-разумно ще 
бъде да се оттеглите от „полесражение-
то“, отколкото да участвате в него. Все 
пак и през този период ви очакват малко 
по-добри дни. Постарайте се да се въз-
ползвате максимално от хубавите момен-

ти, когато късметът ще е с вас – на 1, 
2, 5, 6, 9, 10 и 11 февруари. 

ЛЮБОВТА РАЗЦЪФТЯВА Положе-
нието в емоционалната сфера види-

мо ще се подобри за вас след 11-и. На 15-и 
и на 17-и ще спечелите нечии симпатии. 
Излъчвате сексапил и постигате целите 
си благодарение на чара си. Подобрява се 
и материалното ви положение през тези 
два дни.

СТАВАТЕ ПО-ЕНЕРГИЧНИ И СВО-

БОДНИ с навлизането на Слънцето 
в Риби. Очакват ви нови запознанства. 
Появяват се хора, с които в бъдеще ще 
развиете съвместен бизнес. 

ЗАБРАВЯТЕ ЗА ДОСКОРОШНИТЕ 

СИ ТРЕВОГИ и на 19-и, 20-и и 21-ви 
успявате да си възвърнете добрите пози-
ции, авторитета и доверието на околни-
те и да се сдобрите с любимите хора. 
Това са много успешни дни за вас. Става-
те по-активни в общуването. Не ви съ-
ветвам обаче да се държите прекалено 
фамилиарно и свободно с хората, защото 
до края на месеца Меркурий, който отго-
варя за общуването и обмяната на инфор-
мация, не е добре разположен спрямо вас. 
Отнасяйте се с уважение и почитание 
към събеседниците си. 

ПО ПЪЛНОЛУНИЕ на 28-и, което е 
в хармоничния ви знак Дева, ще бере-

те плодовете от усилената си работа. 
НЕ ВЗИМАЙТЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ 
на 27-и. Съветвам ви да бъдете мно-

го внимателни, когато подписвате доку-
менти. Ако е възможно, не взимайте ва-
жни решения на тази дата. Бъдете бди-
телни и обръщайте по-голямо внимание на 
кореспонденцията си – проверявайте дали 
са пристигнали до правилния човек ваши-
те послания. Вероятни са грешки и обър-
квания, които да ви злепоставят.

Й

Още ползи и... щети
Добрата новина е, че контактите, които 

ще осъществите сега (от 1-ви до 10-и), 

ще се развият като трайни бизнес парт-

ньорства в бъдещето. Сделките с недви-

жими имоти и преместването на жилище-

то също ще са успешни начинания сега. 

Постарайте се да вземете важни изпити 

до 10-и, ако искате да се представите в 

най-добрата си светлина. За жалост но-

вините за личния ви живот за този пери-

од не са добри. Очаквайте всякакви изне-

нади – в повечето случаи не особено при-

ятни. И Венера, вашата управляваща пла-

нета, се намира в нехармоничния ви Водо-

лей и оттам ви затрупва с трудности и 

изпитания в любовта. Съветът ми е точ-

но сега да не започвате нова връзка, тъй 

като тя ще бъде заредена още в зародиш 

с конфликтност.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

От 1-ви до10-и ви съветвам да си по-

търсите допълнителна работа.

На 12-и, 13-и и 14-и не взимайте и не да-

вайте заеми. Не харчете неразумно!

1, 2, 5, 6, 9, 10 и 11 февруари са малко 

по-хубави дни в иначе напрегнатия за вас 

период от 1-ви до 18-и.

По пълнолуние на 28-и можете да се 

поздравите с добре свършена работа!

19-и, 20-и 21-ви са най-силните ви дни 

през този месец.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

Какво е любовта? Ад или рай? Известният италиански социолог Франческо Алберони ни предла-
га сериозен и изчерпателен анализ на многобройните механизми, които задвижват това един-
ствено по рода си чувство и които е необходимо да познаваме, за да го изживеем пълноценно.
Страстта, ревността, мечтите, идеалите, еротизмът могат да направят съществуването 
ни прекрасно или непоносимо. Как и защо?
Позовавайки се на множество примери от живота, литературата, киното и историята, 
Франческо Алберони отговаря на тези въпроси. Той създава цяла НАУКА ЗА ЛЮБОВТА и обясня-
ва достъпно и убедително как се заражда тя, как се развива, кое є пречи и кое я насърчава, как-
то и как е устроена двойката, каква е ролята на ревността, на верността и изневярата.
„Обичам те” е книга наръчник за всеки, който иска да знае нещо повече за едно от най-загадъч-
ните и най-неизследваните проявления на човешкото същество.
Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“.
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„Обичам те“      ВСИЧКО ЗА ЛЮБОВТА
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В БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД СТЕ С 
лекота се справяте с ангажиментите 

си. Месецът е благоприятен да реализира-
те последните си идеи и да започнете 
нови мащабни проекти. Времето е отлич-
но за самообразоване, за започване на ново 
обучение, правене на проучвания. С лекота 
натрупвате нови знания. Кореспонденция-
та и отношенията ви с чужденци ще се 
развиват като по вода, особено ако рабо-
тите в сферата на науката и крупния 
бизнес. Всички това важи най-вече за сил-
ния ви период през февруари – от 1-ви до 
18-и. Тогава Слънцето е в хармоничния ви 
знак Водолей и ви дарява с много енергия 
и добро стечение на обстоятелствата, 
комуникативност, комбинативност и без-
проблемност при боравене с информация. 
Периодът е подходящ за пътуване в чуж-
бина, посещение на семинари, конференции 
и изложения. Ще установите много ценни 
контакти, които ще ви осигурят добри 
възможности за реализация. 

МАЛКО НАПРЕЖЕНИЕ В НАЧАЛО-

ТО Започвате месеца малко напрегна-
то поради излишъка от енергия и нетър-
пението ви да стартирате всичко едно-
временно. На 1-ви и 2-ри може да ви спо-

лети главоболие вследствие на нервно на-
прежение. Не се вглеждайте чак толкова 
в детайлите, гледайте по-мащабно. През 
тези два дни се погрижете за здравето 
си, за да сте по-ползотворни на 3-ти и 
4-ти, когато ще сте в стихията си. То-
гава с успех и лекота постигате съгласия 
и по най-трудни и деликатни теми с близ-
ките ви хора. 

ВЪРВИ ВИ В ЛЮБОВТА от 1-ви до 
11-и, когато планетата Венера е във 

Водолей и оттам ви помага да намерите 
своята половинка или да заздравите отно-
шенията си с настоящата. 

ДЕЛОВИ ПЕРИОД За делови контак-
ти, обучение, взимане на изпити и 

подписване на договори е подходящ период-
ът от 10-и до 18-и. Пътуванията и коман-
дировките ви ще са много успешни. Най-
силният момент от месеца за вас настъп-
ва на 12-и и продължава до 14-и включител-
но. Тогава ще ви се случат най-важните 
събития (най-вече на 14-и, когато е ново-
луние във Водолей). Взимате окончателно 
решение за задгранично пътуване, за важни 
преговори и връзки с чужбина, за нови биз-
нес отношения или лични връзки. Всяко 
взето на 14-и решение ще промени живота 
ви към по-добро. В много благоприятна по-

зиция са всички, които се занимават с на-
учна дейност, преподават или сега се обу-
чават във висши учебни заведения. Смело 
запишете поне още една специалност, взе-
мете решение за допълнителна специализа-
ция или нов проект. Късметът е с вас. Но 
действайте бързо, защото още от 15-и за-
почвате да губите силата си. 

НЕ СЕ НАСИЛВАЙТЕ С НИЩО на 
15-и и 16-и. Преуморени сте, от кое-

то сигурно ще пострада здравето ви. Има 
опасност от алергични реакции. След на-
влизането на Слънцето в Риби на 18-и ве-
черта ви съветвам да намалите темпото. 
Периодът до края на месеца ще ви носи 
повече грижи и работа, отколкото удо-
волствия. Положете усилия да затвърдите 
постигнатото, но временно се въздържай-
те от активни действия и контакти, за-
щото няма да са успешни. 

МНОГО РАБОТА ви очаква към края 
на месеца. На работното ви място 

ще усетите, че изискванията на другите 
към вас стават повече. Количеството ра-
бота – също. Ще се наложи да отстоява-
те и доказвате уменията си. Периодът 
никак не е подходящ за смяна на работа, 
освен ако това не е суперналожително и 
не сте си намерили някоя по-доходна и по-
удовлетворителна. Не влизайте в конфли-
кти с работодателите си. Бъдете любез-
ни с административните служители. 

ДОБРИ ВЕСТИ На 21-ви вечерта по-
лучавате добри новини. 22-ри и 23-ти 

също са добри дни за вас – отхвърляте 
много работа. 

НАЙ-ЗЛЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ на 28-
и, когато ще ви затрупат грижи, 

тревоги за близки хора и много работа. 
Ако можете, не пътувайте на този ден. 
Ако не – бъдете изключително внимател-
ни при шофиране. Има опасност от път-
нотранспортни произшествия.

ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ЕКОУРЕДИ НА „ИНДЕЗИТ“
Компанията взе участие в Bright Green Expo 
в Копенхаген

Повече от 170 компании, ангажирани в разработката на 
новаторски екологични решения за едно „зелено“ бъдеще, 
участваха в Bright Green Expo през декември миналата го-
дина. „Индезит“ заедно с още 12 партньори създаде 4 до-
машни сценария за бъдещето (контрол на осветление-
то, енергия на придвижване, визуализираща енергия и от-
ворен прозорец), за да представи своите нови, безопасни 
за околната среда технологии и да демонстрира как да 
допринесем за опазване на природата чрез използване на 
енергия от възобновяеми източници в ежедневието. 
Интелигентната пералня със сушилня на 
„Индезит“може не само да се комбинира с останалите 

уреди от домакинството, но и да контактува с външния 
свят чрез връзка с интернет и възможност за ефектив-
ното електроснабдяване. Използвайки този нов канал на 
комуникация, домашният уред получава информация за 
възобновяемата енергия, без отделяне на вредни емисии 
и разхода на час, направен от уреда. Когато потребите-
лят избере програма и температура, интерфейсът на 
пералнята може да покаже чрез специален дисплей кога е 
най-подходящото време за пускане на цикъл с най-нисък 
разход на вредни емисии.
По този начин потребителите са свободни да използват 
програми според конкретните си нужди, но същевремен-
но разполагат с опцията да предпазват околната среда, 
използвайки уредите във времевия отрязък, когато „зе-
лената“ енергия е най-евтина, като по този начин пес-
тят и от месечната си сметка за електричество.

Най-романтичният ден
през този месец за вас е 8-и. Възмож-

но е да се обясните в любов на някого и 

дори да предложите брак, както и вие са-

мите да получите подобни приятни изне-

нади. Това е ден на идеалната любов, та-

кава, каквато я виждаме в представите 

си. Е, вие ще успеете да я видите и наяве! 

Ако работите творческа професия, ще по-

лучите вдъхновение и ще ви хрумнат ори-

гинални идеи.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ    

От 1-ви до 11-и ви върви в любовта, 
особено на 8-и.

12-и, 13-и и 14-и са най-силните ви дни 

през месеца. Взимате бързо нови, плодот-

ворни решения.

На 15-и и 16-и не злоупотребявайте с 

приема на лекарства и с алкохола.

На 28-и ви очакват грижи и тревоги. Не 

ви съветвам да пътувате.

На 14-и всяко взето решение, независи-

мо за какво, ще промени живота ви към 

по-добро.

ОЩЕ ЕДНА НАГРАДА
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 СТАРТИРАТЕ МЕСЕЦА СТРЕСОВО 
Никъде не намирате тихо и спокойно 

местенце да се скриете от стреса. За жа-
лост сега е време да си плащате за ста-
ри грешки и пропуски – в буквален и в 
преносен смисъл. Ще изпитвате безпокой-
ство без видима причина, ще ви тормозят 
съмнения и притеснения. Осланяйте се ин-
туицията си, ако искате да си помогнете. 
Най-зле ще се чувствате на 2-ри, 3-ти и 
4-ти, когато ще ви притеснят и финан-
сови проблеми. Ще се наложи да сте по-
търпеливи през целия период от 1-ви до 18-
и. Това ще е период на проверка на ваша-
та издръжливост и приспособимост. 

 РЕШАВАТЕ ПАРИЧНИ И НАСЛЕД-

СТВЕНИ ВЪПРОСИ От 1-ви до 18-и 
се постарайте да си върнете заемите. Не 
взимайте нови! Възможно е точно сега да 
се активизират стари теми за наслед-
ства, уреждане на договори за гледане на 
възрастни хора срещу собственост и пр. 
Уредете наследствените въпроси сега, до-
като моментът е подходящ за това. Не 
отлагайте, колкото да ви е неприятно 
или да нямате време. Не правете ипоте-
ка точно сега и внимавайте с какви хора 
влизате в преговори. Не приемайте на до-
верие всяко едно примамливо предложение 
за дялово участие в някакъв бизнес и не 

вярвайте на обещанията за бъдещи големи 
печалби. Някой ще се опита да ви измами. 
Предприемайте само сигурни неща с по-
знати и проверени хора.  

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАВИСИМО-

СТИТЕ На новолунието на 14-и е си-
лен момент за вас, когато можете да ка-
жете „стоп“ и да тръгнете по самосто-
ятелен път. Ако се чувствате потиснати 
от някого, сега е времето да му се опъл-
чите и да се освободите от зависимост-
та му, защото в бъдеще тази зависимост 
ще ви тежи още повече. 

 БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ Дните, 
в които трябва изострите внимани-

ето си, са 9, 10, 11, 17 и 18 февруари. 

 КЪСМЕТ И ПОЗИТИВНА НАГЛАСА 
ви очакват на 5, 6, 15 и 16 февруари. 

След навлизането на Слънцето в Риби ве-
черта на 18-и още на следващия ден ще 
усетите лекота и комфорт. 

 ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ На 19-и, 
20-и и 21-ви имате добри възмож-

ности за печалба, получавате си заработе-

ното, а дори и нещо отгоре. 

 УСПЕШЕН ПЕРИОД ЗА СТУДЕНТИ-

ТЕ След 19-и периодът е подходящ за 
взимане на изпити. Смело се явявайте, не-
зависимо колко сте чели преди това. 

 ПЪТУВАНИЯ ви очакват след 19-и до 
края на месеца. Ще завземате нови 

територии – в пряк и в преносен смисъл. 
Пътуванията в чужбина ще са много ре-
зултатни. Съветвам ви да потърсите и 
възможности за допълнителна и по-прес-
тижна работа или пък образование зад 
граница. Припомнете си знанията по чуж-
ди езици и търсете контакти с чужденци 
– на голяма част от вас късметът ще им 
се усмихне именно в чужда държава. Осо-
бено в любовта. Зад граница можете да 
срещнете любимия човек. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕМЕЙ-

СТВОТО СИ На 24-ти и 25-и посетете 
родителите си. Общуването с тях ще ви 
изпълни с хармония. Ще успеете да се сбли-
жите и да преодолеете различията си. 

 ВРЕМЕ ЗА РЕКЛАМА След 18-и е до-
бре да подхванете сериозна рекламна 

кампания, за да рекламирате вашия бизнес 
(в случай че имате такъв). Дори и да ня-
мате обаче частен бизнес, е добре да де-
монстрирате пред другите своите умения 
и способности. Контактувайте с повече 
хора, бъдете откровени и сърдечни и ще 
привлечете нови предложения за бъдещето.  

 ЗДРАВЕ В здравословно отношение 
се налага да си обърнете внимание – 

особено през първата половина на месеца, 
когато сте податливи към простудни за-
болявания и обостряне на вече съществу-
ващи хронични болести. Може да се поя-
вят и проблеми в отделителната и поло-
вата системи. Пазете бъбреците от прос-
туда, приемайте повече течности и бил-
кови чайове. 

ЕДНОРОГ ОНЛАЙН

Сексапилът ви е 
в апогей
До 18-и либидото ви ще се събуди и мно-

го бързо и лесно ще започвате интимни 

връзки. Има опасност да преплетете сек-

суални и финансови отношения и тога-

ва вече ще станете неспасяемо зависи-

ми. Ще имате много сексуални преживя-

вания и предложения за секс, особено от 

11-и до 18-и, когато Венера навлезе в хар-

моничния ви знак Риби. Възможни са и бър-

зи и лесни зачатия, особено на 14-и, 15-и и 

16-и. Пазете се от нежелана бременност. 

Ако решите да се „забавлявате“ въпреки 

предупрежденията, вземете всички мерки, 

защото има и опасност от предаване на 

болести по полов път. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

От 1-ви до 18-и е най-добре да уредите 

наболели наследствени и финансови въ-

проси.

На 14-и получавате шанс да се освободи-

те от различни зависимости, най-вече от 

финансови и емоционални.

На 9-и, 10-и, 11-и, 17-и и 18-и бъдете 

много бдителни. 

След 18-и навлизате в добър период – 

пътувайте и завързвайте повече контак-

ти.

w
w

w
.e

dn
or

og
.c

om

Онлайн книжарница 

www.ednorog.com  

25% отстъпка

Бела, брой 2 (144), 2010 113

ра к  (22.06 – 23.07)



info

КАРМИЧНИ УРОЦИ От 20 декем-
ври 2009 г. до 11 март 2010 г. през 

вашия знак се движи Марс, който е рет-
рограден. Това ви прави напрегнати, неудо-
влетворени, изпълнени с неясни желания и 
с чувство за малоценност. Най-засегнати 
са мъжете, и то в доказването на своя-
та сексуална мощ, както и в доказването 
на своите делови и волеви качества. Же-
ните Лъвове също са потърпевши. Те се 
чувстват непълноценни, завладени са от 
желание нещо да променят, за да предиз-

викат положителните събития. С две 
думи, през този месец Лъвовете ще са 
нервни, нетърпеливи и избухливи. Само не 
си го изкарвайте на брачните партньори 
и на близките си, защото има опасност 
сериозно да влошите отношенията си с 
тях. Най-напрегнатите дни през месеца са 
5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 и 27 февруари. 
Както виждате, изобщо не са малко и за-
това се опитайте да приемете нещата 
максимално спокойно. 

МНОГО РАБОТА ЗА ВЪРШЕНЕ ви 
очаква през периода от 1-ви до 10-и: 

най-вече важни служебни разговори. Поста-
райте се точно сега да напишете всички 
важни делови писма и имейли. Служебните 
командировки ще са успешни, а контакти-
те, които осъществите сега, ще повишат 
авторитета ви в работата. Завършете 
отчети, дисертации и научни изследвания 
или поне поработете много активно в 
тази насока. Тези 10 дни са много ударни 
за вас и ако не ги пропилеете в мързел, 
ще си помогнете много за бъдещето. След 
10-и Меркурий, планетата на общуването, 
интелектуалната дейност, търговията и 
пътуванията, започва да ви „гледа“ от 
много неблагоприятен за вас знак и ъгъл – 
очаквайте пречки и ядове в общуването. 

ЛИЧНИТЕ ВИ ОТНОШЕНИЯ ИЗЛИ-

ЗАТ ОТ КОНТРОЛ пак през периода 
от 1-ви до 10-и. Венера се намира във Во-
долей, който пък се управлява от мощна-
та висша планета Уран, и оттам  ви 
„предлага“ любовни изкушения и съответ-
но големи проблеми. Всеки, който сега 
реши да поддържа паралелна връзки или да 
започне нови любовни отношения, но без 
да е приключил старите, ще бъде подло-
жен на сериозни изпитания. Точно това е 
и един от кармичните уроци, които ще 
научите през този месец. Простете се 

със стария си подход на общуване в лич-
ния живот. Не се опитвайте да задържи-
те стари, приключили отношения само 
от сантименталност. Трябва да остави-
те старото да си отиде от живота ви! 
Всеки опит да направите компромис ще 
се провали. 

СИМВОЛИЧНИ „ИЗПИТИ“ ЩЕ ПО-

ЛОЖИТЕ в личните си отношения 
на 12-и, 13-и и 14-и. Събитията обаче ще се 
съчетаят така, че ще ви покажат верния 
път за действие. На 14-и, точно на новолу-
ние във Водолей, ще имате уникалния шанс 
да започнете нова връзка или да трансфор-
мирате старата по съвършено нов начин. 
Ще се наложи да бъдете много освободени 
и демократични и поне за известно време 
да забравите за нараненото си его, а на по-
късен етап дори окончателно да превъзмог-
нете егоизма, който принципно си е типич-
на черта на всеки Лъв (не се обиждайте, 
вие си го знаете!). Не очаквайте бърза и 
лесна трансформация. За сметка на това 
обаче тя ще бъде много полезна за вас. До-
брата новина е, че инициативата за проме-
ни в личните отношения ще бъде на вашия 
интимен партньор. Интимните партньори 
на Лъвовете ще се явяват нещо като учи-
тели в техния живот. От вас се иска 
само да допуснете това и ще видите кол-
ко ще ви олекне. 

ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ ЗА РЕ-

ШАВАНЕ ви очакват на 19-и, 20-и и 
21-ви и дано, след като се разплатите, 
остане и някой лев за вас. Ограничете не-
нужни покупки до минимум, но непременно 
изплатете дълговете си. 

ВЛИЗАТЕ ОТНОВО ВЪВ ФОРМА на 
26-и и 27-и. Ставате спокойни и цар-

ствени като едни истински Лъвове. Успя-
вате да привлечете късмет, спонсори и 
симпатизанти. 

Напрежението 
и раздразнението 
няма да идват само от ретроградния 

Марс, но от положението на Слънцето и 

Венера, които сега се движат през не-

хармоничния ви знак Водолей, а след 10-и 

и Меркурий се присъединява към тях. Ще 

имате усещането, че целият свят се е на-

строил срещу вас и ви натоварва с изис-

кванията и капризите си. В конкретния 

случай в ролята на целия свят ще са ва-

шите партньори – брачни, интимни и де-

лови, – които ще изискват от вас да про-

явите търпение, артистичност и гъвка-

вост, за да успеете да минете невреди-

ми през този буреносен период. Всъщност 

ще трябва да издържите от 1-ви до 18-и, 

след което напрежението ще започне да 

спада, ще се почувствате по-добре. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 и 27 февруа-
ри са напрегнатите ви дни през този ме-

сец.

На 14-и очаквайте трансформация в лич-

ните отношения или нови връзки.

От 1-ви до 10-и ви очаква много работа 

за вършене. Не я отлагайте!

На 28-и (пълнолуние) непременно се по-

грижете за здравето си.

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА

ПИТЕЙНА ВОДА ЗА РУАНДА
Съвместно сътрудничество между Nestle S.A, Лутеранската световна федерация 
LWF и Междурелигиозната кампания за мир в Африка IFAPA ще осигури чиста пи-
тейна вода на над 21 600 души в Гаторе, област Кирехе, Източна Руанда 
Проектът, който стартира официално на 19 март 2008 г. , ще предостави 
водопреносни услуги като допълнение към съществуващата водна инфра-
структура и ще допринесе за осигуряване на достъпа до вода и санитарни 
съоръжения в региона. Това ще окаже положително влияние върху здравето, 
хигиената и икономическото развитие в Кирехе. Директното водоснабдя-
ване в училищата до голяма степен ще улесни не само децата, но и техни-
те майки, на които осигуряването на минимума от 60 литра вода, необхо-
дими за едно домакинство, отнема до 12 часа на ден. Nestle участва в про-
екта с финансова и техническа помощ. Жан-Луи Кровил – пенсиониран слу-
жител на Nestle Waters, който оглавяваше отдела на групата за водни ресур-
си и преработка през периода 1991–2007 г., ще предостави богатия си тех-
нически опит в областта и така ще подпомогне реализацията на проекта. 

Nestle, която присъства на афри-
канския пазар от 1927 г. и предлага 
продукти в 53 африкански страни, 
предоставя подкрепа за решаване-
то на много от основните пробле-
ми на континента от десетиле-
тия насам. 
Проектът ще бъде ръководен 
от местен комитет по водите, 
включващ представители на всич-
ки основни религиозни общества в 
региона. Жените също разполагат 
със значителен брой представите-
ли в комитета и ще имат ключо-
ва роля за осигуряване на обществената собственост и доброто управле-
ние на проекта. 

Церемония по откриването (от ляво на дяс-

но): Нийлс Кристиансен, Nestle S.A; Бикоро 

Мунянганизи, министър на водите, околната 

среда и природните ресурси на Руанда; шейх 

Салех Хабимана, мюфтия на Руанда; кмет на 

Руанда и д-р Ишмаел Ноко, главен секретар 

на Лутеранската световна федерация.

Бела, брой 2 (144), 2010114

лъ в  (24.07 – 23.08)



info

МНОГO РАБОТА ви се очертава 
през целия месец. Въпреки че ще се 

преуморите, ще се чувствате добре и мо-
тивирани да продължавате да се движите 
във вече избраната посока. Както гласи 
известният афоризъм: „Ако искате да 
обидите една Дева, накарайте я да почи-
ва!“ От 1-ви до 18-и няма да има наистина 
сила, която да ви спре, за да си почивате. 
Постарайте се да използвате рационално 
това време, защото след навлизането на 
Слънцето в Риби за вас ще настъпи мал-
ко „ирационален“ период и ще трябва да 
влагате двойно повече усилия за всичко. 
Много сте отговорни към работата и 
към семейните си задължения (особено 
към роднини и близки). 

В ЗОНАТА НА РАЗОЧАРОВАНИЯТА 

И КАПРИЗИТЕ Трябва да бъдете 
много осъзнати и да наблюдавате съби-
тията, защото до 18-и все пак се нами-
рате в зоната на разочарованията и кри-
зите. Ще се събуди чувството ви на кри-
тичност и взискателност – на първо 
място, към вас самите, но след това ще 
се прехвърли и върху околните. Има опас-
ност да попаднете в капана на черноглед-
ството, затова пресечете тази тенден-

ция в зародиш. 
НА РАБОТНОТО СИ МЯСТО ще се 
чувствате комфортно и в свои води. 

Очаквайте подобряване на отношенията 
ви с началници и колеги. На 1-ви започва-
те деня бодри и мотивирани, защото Лу-
ната е във вашия знак и ви помага. Мно-
го подходящ момент да завършите започ-
натото от предишния месец е периодът 
от 1-ви до 10-и, когато управителят на 
вашия знак Меркурий се намира в хармо-
ничния ви Козирог. Имате цялата сериоз-
ност и организаторска сила на този знак 
на ваше разположение. С наближаването на 
новолунието на 14-и малко започва да се 
натрупват умора и отслабване на съпро-
тивителните ви сили. Но добрата новина 
е, че точно това новолуние ще ви донесе 
някаква благоприятна новост – похвала, 
повишение, допълнително финансово възна-
граждение в службата... Денят 14-и е мно-

го силен в енергийно отношение, в случай 
че искате да започнете някакво ново ле-
чение, да смените лекаря, терапията и из-
общо подхода към вашето здраве. 
Помислете за това още в неделя, на 14-
и, и в понеделник-вторник, на 15-и и 16-и, 
задействайте събитията в тази посока. 
Това са дни за лечение на тялото и ду-
шата. 

ПАРТНЬОРСТВАТА НА ФОКУС След 
18-и фокусът на вниманието ви се 

измества към партньорствата, които са 
толкова объркани и проблемни, че се чуди-
те откъде да започнете да стабилизирате 
нещата. Благодарение на добро взаимо-
действие с партньори и адекватна помощ 
от тяхна страна 19-и, 20-и и 21-ви са до-
бри дни за вашата реализация и най-вече 
за печалби. Ще се появят точно навреме 
пари, с които ще се почувствате по-спо-
койни.

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ЛЮ-

БОВТА След 11-и до края на месеца 
няма да сте в особено благоприятни пози-
ции в любовта, затова не си правете екс-
перименти. Особено на 21-ви вечерта, 22-
ри и 23-ти не си позволявайте да изневе-
рявате, защото сигурно сте чували какво 
става, когато „седите на два стола“... 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ На 27-и не се 
доверявайте на непроверена лично от 

вас информация. Постарайте се да не взи-
мате важни решения, няма да бъдете 
обективни. Внимавайте при пътуване и не 
се договаряйте за важни сделки. На след-
ващия ден, – 28-и, е пълнолунието в Дева 
– той също не е подходящ нито за рабо-
та, нито за изясняване на отношенията с 
другите. Ще бъдете преуморени и емоци-
онално натоварени, най-доброто е да се 
опитате малко да отпочинете, все пак е 
неделя.

Ценен съвет 
към Девите
Запомнете една много важна препоръ-

ка към вас през този месец – „изключете“ 

своята критичност, недоволството си и 

чувството на неудовлетвореност. Лес-

но е да се каже, трудно е да се направи, 

но вие ще успеете. Игнорирайте действи-

телността, която в момента ви заобика-

ля, представете ясно онова, което искате 

да ви се случи, и го следвайте неотклонно. 

Този месец получавате отлични шансове 

да се откажете от някой свой лош навик 

– да преяждате, да препивате, да пушите 

или да мърморите постоянно. Сега с леко-

та можете да промените дневния си ре-

жим, така че да си освободите време за 

любимите занимания, които ви зареждат 

с положителна енергия. Това задължител-

но го направете! Но не залитайте в край-

ности все пак заради типичния за Девите 

перфекционизъм към всичко.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

От 1-ви до 10-и сте в благоприятен пе-

риод за работа. Изявявате се в много до-

бра светлина.

На 14-и променете подхода към здраве-

то си. Обръщайте му повече внимание.

15-и и 16-и са дните за лечение и на тя-

лото, и на душата. 

На 19-и, 20-и и 21-ви се очертава да взе-

мете големи пари.

Нa 22-ри и 23-ти внимавайте с двой-

ствените връзки. Има опасност да ви из-

обличат в изневяра.

HI-TECH В ГРИМА

COLORSTAY™ MINERAL MOUSSE MAKEUP

Развитието на иновациите в серията дълготраен грим ColorStay™ 
продължава с поредната генерация в минералния грим. REVLON отно-
во е абсолютен новатор и моден гуру, представяйки революционния 
ColorStay™ Mineral Mousse Makeup – първия мус фон дьо тен с ексклузив-
на ColorStay™ технология, който съчетава предимствата на минерал-
ния грим и дълготрайна мус формула с изящен матов финиш.
Леката и ефирна текстура на ColorStay™ Mineral Mousse Makeup,  обо-
гатена със 100% натурални минерали, се нанася леко и гладко върху 
кожата. Ексклузивната ColorStay™ технология гарантира дълготрай-
но покритие до 16 часа и едновременно с това защита от неблаго-
приятното въздействие на ултравиолетовите лъчи чрез включения 
в състава слънцезащитен фактор 20. 
Продуктът се предлага в 3 нюанса: Light, Light Medium/Medium и 
Medium Deep. Цена: 19.90 лв.

Revlon® ColorStay™ Mineral Mousse Makeup е хипоалергичен про-
дукт, подходящ за всякакъв тип кожа, дори и за най-чувст-
вителната. Не съдържа талк и парабени и е в отлична хар-
мония с природата.
Експертни съвети:  Нанасайте фон дьо тена винаги 
върху предварително почистена и хидратирана кожа, 
веднага след нанасяне на дневния крем.  Изстисквай-
те малко количество от фон дьо тена върху чисти-
те краища на пръстите.  Нанасяйте по цялото 
лице с кръгови движения, започвайки от средата на 
лицето и изтегляйки с пръсти навън, към косата. 
Предлага се в 3 нюанса: Light, Light Medium/Medium и 
Medium Deep.
Цена: 19.90 лв.

Бела, брой 2 (144), 2010 115

де в а  (24.08 – 22.09)



info

НАЙ-СЕТНЕ МОЖЕТЕ ДА СИ ОТ-

ДЪХНЕТЕ Напоследък бяхте принуде-
ни да сте дисциплинирани и мобилизирани. 
Сега идва ред на веселите неща в живо-
та. Настройте се положително и приеме-
те щедрия дар и благоприятните възмож-
ности, които ви дават звездите през 
този месец. Силен период ви очаква от 
1-ви до 18-и, но и след това ще бъдете в 
добра форма за работа. Още от началото 
на месеца усещате, че е дошло вашето 
време и трябва максимално да се възполз-
вате от шансовете, които ви подаряват 
звездите. Най-хубавото от всичко е, че 
започвате да гледате по-оптимистично на 
живота. Сещате се, че имате приятели, 
обръщате внимание на любите хора и на 
децата си. Впрочем общуването с децата 
ще ви върне вкуса към живота и ще ви 
припомни колко по-лесно се живее, ако сте 
спонтанни и освободени като деца. 

ТВОРЧЕСТВО И ДРЪЗНОВЕНИЕ До-
бри дни за Везните с творчески про-

фесии са 2-ри, 3-ти и 4-ти, а най-силният 
ви ден през месеца е 8-и, когава Венера, 
вашата управляваща планета, се среща с 
Нептун и развихря въображението ви. Не-
отразими сте, привличате подходящите 

хора и събития само с чара си. 
ЛЮБОВНИ ИЗНЕНАДИ очаквайте 
през този месец. Ако до 8-и не успе-

ете да се влюбите, то на новолунието във 
Водолей на 14-и това е още по-възможно 
да се случи и то от пръв поглед. Ако от-
давна сте замислили да стартирате инте-
ресен творчески проект, сега е моментът 
да пристъпите към действие (но не на са-
мия 14-и, а на 15-и). На 15-и и 16-и ще може 
много бързо да реализирате замисленото. 
Потърсете хора със знания и авторитет, 
които ще се заинтересуват от вашите 
идеи и ще ви помогнат.

СИЛЕН ЕТАП ОТ ЖИВОТА ВИ СЕ 

АКТИВИРА на това новолуние (на 14-
и). Започвате да възприемате всичко около 
вас по-ясно и спокойно, желанията ви се 

избистрят, амбицията ви пораства. Ста-
вате определено по-смели и ако до този 
момент сте се притеснявали и колебали 
дали да се запишете на танци или да си 
купите карта за фитнес, сега ще усети-
те, че с лекота ще ги свършите и двете. 
За вашата зодия е характерна колебли-
востта. Стремейки се да постъпите по 
най-правилния начин, стоите в една точка 
и трудно взимате решение. Но сега полу-
чавате шанс да преодолеете това. 

ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗТЪРПИТЕ НЕ-

ЧИЯ АГРЕСИЯ на 17-и и 18-и. По-до-
бре е да слезете временно от сцената. 
През тези два дни бъдете внимателни 
най-много с представители на зодия Овен 
– те много често ви нараняват, без да се 
замислят. 

МНОГО РАБОТА ви очаква след 18-и – 
не само на работното ви място, но 

и вкъщи. Ще трябва да се погрижите за 
задоволяване на потребностите на близки-
те и роднините си. Обърнете внимание на 
болен рднина, както впрочем и на своето 
здраве. Вероятни са проблеми с храносми-
лането при вас. Постарайте се да не яде-
те много мазни храни, ограничете и въгле-
хидратните до разумно количество, защо-
то сте предразположени към напълняване 
през този месец. Непременно спортувайте 
повече или поне ходете по-често пеша. 
Пийте витамини на таблети от В (осо-
бено В1 и В6) – те ще  ви помагат да 
елиминирате токсините от организма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТА е 
твърде възможно да получите на 21-

ви вечерта. Съветвам ви да го приемете, 
особено ако ви предлагат добри пари. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 22-ри и 
23-ти. Това са дни за водене на пре-

говори, за премествания на жилище и за 
делови пътувания. 

Избраници 
на звездите сте
Слънцето и Венера са в хармоничния за 

вас знак Водолей, а на 10-и към тях се при-

съединява и Меркурий. Отдавна не сте 

били облагодетелствани с толкова добра 

звездна комбинация, която сега ще ви по-

могне да реализирате плановете си и да 

се почувствате удовлетворени. Отлич-

но време за всички, които се занимавате 

с творчески професии или работят с деца. 

Вдъхновени сте, хрумват ви оригинал-

ни идеи, намирате точния подход към вся-

ко нещо. Целият месец е благоприятен за 

вас, но ви съветвам до 18-и да организи-

рате реклама на своята дейност, да орга-

низирате изложби, базари, ревюта, промо-

ции, сбирки – всичко, което ще ви донесе 

популярност. Най-късметлийски са дните 

от 11-и до 18-и – тогава ви очакват голе-

ми успехи. По-напрегнати ще са 9-и и 10-и 

и то най-вече в сферата на общуването. 

Не ви съветвам тогава да говорте с на-

чалниците си, още по-малко да им се про-

тивопоставяте.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ    

 2-ри, 3-ти и 4-ти са силните ви дни през 

месеца.

 На 8-и вероятността да се влюбите е 

много голяма.

 След новолунието на 14-и ставате по-

решителни, у вас се зараждат нови чув-

ства и приятелства.

 22-ри и 23-ти са подходящи дни за пъту-

вания и делови разговори.

 Периодът от 1-ви до 18-и е изключи-

телно силен и пълен с благоприятни въз-

можности за Везните.

ОЩЕ ПО-ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

ДЕЦА ГОТВЯТ ЗДРАВОСЛОВНО ПО ЕВРОПЕЙСКИ

Представителството на ЕК в България и Европейското сдружение на про-
фесионалните готвачи „Евро-Ток“ – България, организираха за трети поре-
ден път Европейски ден за здравословното хранене и готвене с деца. Ини-
циативата се провежда в контекста но дейността на ЕК за насърчаване 
на по-балансиран хранителен режим и здравословни навици у децата.
Европейският празник на здравословното хранене и готвене с деца събра в 
„Интер експо център“ над 500 деца на възраст от 9 до 12 години. 
По време на събитието децата готвачи приготвиха детски сандвич, като 
използваха детски хамбургски колбас „Никас джуниър“ и лютеница „Оли-
незко“, а компанията за сандвичи „Бъргър“ осигури хляба и кутиите за съх-
ранение на вече готовите сандвичи. По този начин трите компании обе-
диниха сили, за да бъде създаден здравословен детски сандвич – лека, пита-
телна и полезна детска закуска.
„Правилните хранителни навици се изграждат от най-ранна възраст. Де-

цата се приучават към опре-
делени вкусове и продукти. 
Отговорността за доброто 
възпитание вече не е само на 
родителите, тя е и наша – 
на производителите, компа-
ниите, които създават хра-
ни за бърза и лесна консума-
ция. Стремежът на „Никас“, 
„Олинеза“ и „Бъргър“ е да дадем възможност на децата да консумират пъл-
ноценни, вкусни и най-вече полезни продукти“ – коментира Йорданка Ди-
митрова, търговски мениджър на „Никас България“. 
„Инициативата на „Евро-Tок“, която ние подкрепяме, запознава децата не 
само с полезността, но и с удоволствието от това да приготвиш храна-
та си. Сандвичът на „Никас“, „Олинеза“ и „Бъргър“  съчетава именно това 
– полезното с приятното,“ допълни тя.
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ЛИПСА НА ДУШЕВЕН КОМФОРТ 

От 1 до 18-и нищо интересно и вълну-
ващо може да не ви се случи, но със си-
гурност ще ви липсва спокойствие, което 
за един интуитивен и чувствителен знак 
като Скорпиона вече е проблем. Липсата 
на душевен комфорт ще бъде продиктува-
на от дълбокото вътрешно усещане, че се 
нуждаете от кардинална промяна, но ня-
как си ще бъдете като вързан вятър – 
няма да можете да действате в тази по-
сока. Не се заблуждавайте обаче, че други-
те ви пречат да постигнете целите си, 
защото само вие имате достъп до вашия 
до вашия вътрешен свят. И ако се чувст-
вате неудовлетворени и притеснени, тряб-
ва да търсите причината вътре в себе 
си. Не звучи особено приятно, но е вярно. 
Всичко, което в момента ви се случва, е 
функция на вашите чувства и мисли. До-
брата новина е, че ще осъзнаете това и 
ще започнете да се променяте в позитив-
на посока, да се „самоизмъквате“ от 
трудните вътрешни преживявания. 

В НЕЩО КАТО ИЗПИТАТЕЛЕН 

СРОК СТЕ, който ви е даден от 
съдбата. Всъщност на фона на тези труд-
ни планетни аспекти вие сте изненадващо 

работоспособни и давате всичко от себе 
си в работата. Само дето преразходът на 
енергия е много голям и оттам идва и 
чувството ви за неудовлетвореност. Са-
монаблюдавайте се коя очно работа ви за-
режда с енергия и коя ви я отнема. Вто-
рата е вашата работа. Тези колебания и 
съмнения при вас, както и напрежението 
на работното място са предизвикани от 
ретроградното движение на Марс в Лъв, 
който сега засяга тези теми в живота ви 
и ви кара да се замислите. Този процес ще 
продължи до 11 март – дотогава ще сте 
успели да вземете правилното решение. 

УСПЕШНИТЕ ЗА ВАС ДНИ са 4-ти, 
5-и и 6-и – типично Скорпионски дни, 

в които въпреки всичко сте силни и адек-
ватни, успявате да заработите добри 

пари и да докажете, че сте добри профе-
сионалисти. Избягвайте да вършите ва-
жни неща на 13-и – това е конфликтен 
ден. Внимавайте при пътувания – възмож-
ни са дребни аварии. Пазете си вещите 
от крадци. 

НА НОВОЛУНИЕ на 14-и ще усетите 
спад на енергията си, но много бързо 

ще преодолеете това състояние и ще взе-
мете важни решения. Поне една новост 
ще навлезе в живота ви след това новолу-
ние. На първо място, много от вас ще си 
изяснят колебанията в професионално от-
ношение. За други това ще са промени у 
дома – нов дом, преместване под наем, ре-
монт или кардинална промяна на взаимо-
отношенията в дома – особено във взаи-
моотношенията между различните поколе-
ния. Не е необходимо да се мобилизирате 
за революции, всичко това ще стане по 
съвсем спокоен и закономерен начин. 

ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВЕДРЯВАНЕ 
Любовните ви отношения се подо-

бряват с преместването след 11-и на Ве-
нера в знака на романтичните и влюбчиви 
Риби, които са хармоничен знак за вас. В 
чисто енергийно отношение ще се почув-
ствате много по-добре след навлизането и 
на Слънцето в Риби след 18-и. 

ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ очак-
вайте на 19-и, 20-и и 21-ви, но не се 

плашете, защото бързо ще ги преодолее-
те. Важното е да не харчите излишно 
през тези дни и да не давате заеми. 

ОТЪРВАВАТЕ СЕ ОТ ЧЕРНОТО 

СКОРПИОНСКО НАСТРОЕНИЕ 

окончателно на 24-и и 25-и. Виждате перс-
пективи пред себе си, животът ви се 
подрежда добре. Само не се отпускайте 
прекалено и внимавайте на 27-и, защото 
може да пропуснете важни детайли. 

Трудни аспекти 
на планетите
Слънцето и Венера се намират в нехар-

моничния ви Водолей и оттам ви създа-

ват чувството за неудовлетвореност и 

вътрешно напрежение. Венера управлява 

любовта и емоциите, а сега тя е в труден 

аспект – квадратура – и ви стоварва из-

питания на главата. Внимавайте в сфера-

та на интимните отношения на 8-и – има 

риск да изпаднете в голяма заблуда. Илю-

зията ще е много красива и изкусител-

на, но ще ви донесе след това големи раз-

очарования, защото нищо реално няма да 

стои зад нея. След 10-и и Меркурий навли-

за във Водолей, което окончателно допри-

нася за общото напрежение – този път в 

областта на общуването, работата, пъ-

туванията и обмяната на информация. Оч-

аквайте временни недоразумения на ра-

ботното си място. Най-трудно ще ви бъде 

на 12-и, 13-и и отчасти на 14-и (нищо че е 

почивен ден). Онези от вас, които се коле-

баят дали това е подходящата за тях ра-

бота, ще бъдат в най-голяма криза.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ  

 На 8-и се пазете от любовни разочаро-

вания. 

 12-и, 13-и и 14-и са най-трудните ви дни 

през месеца. 

 На 14-и (новолуние) ще вземете важни 

решения.

 24-ти и 25-и са хубави дни за всички 

Скорпиони – набрали сте сили и оптими-

зъм, влизате във форма.

 4-ти, 5-и и 6-и са типични Скорпионски 

дни – работите суперефективно и изкар-

вате добри пари.

ЗДРАВЕ ЗА ПОДАРЪК

КАМПАНИЯТА „ЗА ТЕБ И ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАШ” 
подари прегледи срещу рак на маточната шийка 

В рамките на Европейската седмица за борба с рака на маточна-
та шийка, която се проведе от 25 до 29 януари 2010 г., стотици 
жени от различни краища на България получиха подарък от Наци-
оналната кампания „За теб и тези, които обичаш”. Те имаха въз-
можност да направят безплатен гинекологичен преглед с цитона-
мазка в кабинети, партньори на инициативата.
Още в края на 2009 г. Националната кампания срещу рак на ма-
точната шийка оповести предстоящата инициатива, която 
бе подкрепена и от пациентите от конфедерация „Защита на 
здравето”. Графикът на лекарските кабинети, в които се из-
вършваха безплатните прегледи, бе запълнен в рамките на ня-
колко дни след обявяването им на интернет страницата на 

кампанията www.zateb.info. 
Целта на тази инициатива е да насърчи българката да отдели 
време за своето здраве заради себе си и тези, които обича. Без-
платните прегледи са символичен жест, с който партньорите 
на кампанията се надяват да провокират жени от цялата стра-
на да се замислят за нуждата от профилактика, дори ако нямат 
възможност да се запишат за преглед в рамките на инициатива-
та. Организаторите напомнят, че всяка жена трябва да посещава 
своя гинеколог поне веднъж годишно, независимо дали има оплаква-
ния. Ракът на маточната шийка се развива безсимптомно, зато-
ва профилактиката е толкова важна, а най-добра защита срещу 
заболяването предлага комбинацията от ваксинация и редовни 
прегледи. Повече информация за заболяването, методите за про-
филактика, инициативите на кампанията, нейните партньори и 
посланици можете да намерите на www.zateb.info.
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НАПОРИСТИ И ЕНЕРГИЧНИ СТЕ 
през първата половина на този месец, 

защото Слънцето и Венера се намират 
във Водолей, а по-късно, след 10-и, към 
тях се присъединява и Меркурий. Вие сте 
огнен знак и толкова много планети във 
Водолей събуждат ентусиазма ви. Юпи-
тер, вашата управляваща планета, е вече 
в нехармоничния за вас знак на Риби и за-
това през тази година амбициите ви ще 
станат по-големи. Ще се наложи да пола-
гате повече старание и труд, за да ги за-
доволите. Точно на 18 февруари ще имате 
тази възможност. Ще завладеете нови 
пространства и ще придобиете нови уме-
ния. Времето е отлично за събиране на 
нова информация за вашето бъдещо обуче-
ние. Направете проучвания, подайте доку-
ментите си и осъщесвете нужните кон-
такти в това отношение. Моментът е 
подходящ за стартиране на обучителни 
курсове и полагане на изпити. Бъдете от-
ворени към всяко ново знание, както и 
към нови предложения за продължаване на 
образованието ви. Съветвам ви точно на 
тази дата да се заемете с уреждане на 
пътуванията си през лятото – проучете 
дестинациите и направете резервации. Ще 
имате късмет да попаднете на много из-
годни оферти. Деловите пътувания (семи-
нари, конгреси и конференции) ще са мно-

го успешни, ако са насрочени след 10-и.
ВНИМАВАЙТЕ, КОГАТО ОБЩУВА-

ТЕ на 1-ви. Денят се очертава като 
изнервящ за вас. Като видите, че не вър-
ви много, препоръчвам ви да оставите ра-
ботата за утре, а може и за по-нататък 
– например за 6-и, 7-и, 8-и и 9-и до обяд, ко-
гато нещата ще ви се получават доста 
по-добре. 6-и е много силен за Стрелците 
ден – получавате възможност да промени-
те събитията изцяло във ваша полза, без 
да наранявате другите. 

КОНКРЕТИЗИРАЙТЕ ПРИОРИТЕ-

ТИТЕ СИ На 12-и и 13-и е добре да се 
подготвите максимално добре, за да може 
да използвате потенциала на силния за вас 
14-и. През тези два дни направете така, 
че да сте наясно какви приоритети да за-
действате. 

УМОРА И ХАОС На 15-и и 16-и се оф-
ормят малко изнервящи и хаотични 

дни за вас. Вероятно това е слествие от 
натрупана умора и впечатления. Възможни 
са и обърквания и забавяния на важна ко-
респонденция (следете дали всичко е прис-
тигнало навреме и където трябва). 

РАЗЧИТАЙТЕ НА ЧАРА СИ на 17-и и 
18-и и ще спечелите. Това са добри 

дни и за печелене на пари. Постарайте се 
да си свършите всичко по-важно и нало-
жително за месеца точно сега, защото 
след навлизането на Слънцето в нехармо-
ничния ви знак Риби след 18-и сякаш попа-
дате в „зоната на здрача“. Рязко губите 
популярност, подкрепа и енергия. 

МНОГО НАТОВАРЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ 

до края на месеца, ще имате усещане-
то, че въртите на празни обороти, но 
няма да може да се отървете от досад-
ните ангажименти. Например 22-ри и 23-
ти са точно такива дразнещи дни. Тогава 
са вероятни и конфликти вкъщи. Няма да 
намирате нужния ви комфорт и разбиране 
от близките ви и това много ще ви за-
тормозява. Част от тази негативна енер-
гия може да разсеете, ако ангажирате 
вниманието си с малки и много належащи 
ремонти, подреждане и почистване у дома. 
Създайте си уют и спокойствие, защото 
трябва да може по-добре да релаксирате 
вкъщи, за да издържите на напрежението, 
което постоянно ще идва от преките ви 
ангажименти в работата. На 26-и и 27-и 
постепенно овладявате този дискомфорт 
и успешно се представяте пред голяма ау-
дитория. Съветвам ви да организирате 
някаква презентация на дейността си през 
тези дни. Получавате подкрепа от влия-
телни личности. 

ДЕН НА ГОЛЕМИ ПРЕДИЗВИКА-

ТЕЛСТВА е 28-и. Нещо все ще се 
обърка и ще ви създаде проблеми. Гледай-
те само да държите правилния курс на 
движение. Като цяло денят е противоре-
чив, защото ще имате големи шансове за 
едно, но пък ще трябва да жертвате дру-
го. Не се натоварвайте прекалено емоцио-
нално и си пазете здравето. Следете 
кръвното си налягане. 

Новостите сами 
ви намират
Но както споменах, дори и вие да не пре-

дизвикате някакви новости в областта на 

обучението, пътуванията, премествани-

ята, включително и на сегашно местожи-

веене – то новостите сами ще ви наме-

рят след новолуние на 14-и. Тогава поне 

едно желание ще ви се сбъдне. Запознан-

ствата ви на този ден ще са знакови – на-

блюдавайте внимателно с кого общува-

те, защото това няма да са случайни хора. 

Моментът е много подходящ да започне-

те нов цикъл на обучение. Запишете се на 

езиков или шофьорски курс.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ     

 На 6-и успявате да обърнете събитията 

в своя полза.

 На 14-и ще имате интересни нови запоз-

нанства. Пожелайте си нещо, ще се сбъ-

дне!

 На 28-и ви се предоставя добър шанс, но 

трябва да „принесете нещо в жертва“. На-

правете компромис! 

 22-ри и 23-ти са дразнещи за вас дни. 

Вероятни са конфликти вкъщи.

НАЙ-ЖЕНСКИТЕ ПОДАРЪЦИ

С поглед към един от най-хубавите празници – 
8 март, ви представяме изключително краси-
вите предложения на Кристина Агилера и Нао-
ми Кембъл. 

 30 ml EDP Christina Aguilera и Christina Aguilera 
By Night с подарък – червило Color Collection от 
Maxfactor в луксозна кутия (Цена: 52.00 лв. със спе-
циално послание „Подари си холивудски блясък!”). 

 30 ml EDT Naomi Campbell Cat Deluxe, Cat Deluxe At 
Night, Cat Deluxe with kisses с подарък – спирала 2000 
Calorie от Maxfactor в луксозна кутия (Цена: 49.00 
лв. със специално послание „Превърни се в мод-
на икона!”)

ЧЕСТИТ 8 МАРТ В АВАНС!
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ДОСТА „ПРИЗЕМЕНИ“ ЩЕ БЪДЕТЕ 
през по-голямата част от този ме-

сец. Ще ви измъчват предимно материални 
проблеми. Незабавно им обърнете внимание, 
защото ще се мултиплицират и усложнят. 
До 10-и Меркурий е във вашия знак и ще 
ви подкрепя в уреждането на документи и 
търсенето на допълнителна работа (ако 
ви е нужна). Направете всичко възможно 
да разгърнете потенциала си и да си наме-
рите допълнителна работа. От 1-ви до 10-и 

ще имате тази възможност, ако се поста-
раете. Ще ви помогнат роднини, съседи и 
приятели. Действайте, а не стойте безу-
частни – бездействието ще ви държи в 
депресивно настроение. Много е вероятно 
да получите допълнителни доходи от ин-
телектуален труд, търговия или като пос-
редници в сделки.

ЗДРАВЕТО Е ДРУГАТА КЛЮЧОВА 

ДУМА за вас след парите през този 
месец. Ще усетите изтощение в началото 
на месеца. Нелекувани болести ще се обос-
трят, но не ви съветвам да пиете силни 
лекарства. Наблегнете на народната меди-
цина. И храната, която консумирате, ще 
е решаваща през този месец за здравето 
ви. Включете повече зеленчуци в менюто 
си, сурови ядки и млечни продукти. Може 
дори да приемате и мултивитамини, защо-
то сте предразположени към простудни и 
инфекциозни заболявания. 

ГОЛЯМА ТРАНСФОРМАЦИЯ ви 
очаква на 1-ви и въпреки че Луната е 

в Дева, а това определено е добре за вас, 
ще бъдете под голямо напрежение. Въз-
можно е да се разделите с някого – както 
с колеги и началници, така и с близки хора. 
Не го преживявайте драматично. Всичко 
закономерно намира своя край в някакъв 
момент. Тази криза ви е вече позната още 
от миналата година, когато в края на но-
ември усетихте първите прояви на пробле-
ма. Е, сега вече идва развръзката. 

СИЛНИТЕ ВИ ДНИ през месеца са 
9-и, 10-и и 11-и. В живота ви с леко-

та ще се подредят дори и на пръв поглед 
невъзможни неща. Ако ви се налага да об-
щувате с авторитетни личности или ин-
ституции, то точно през тези дни ще 
сте най-убедителни и успешни. 

РЕШАВАТЕ ФИНАНСОВИТЕ СИ 

ВЪПРОСИ Подходяща идея за реша-

ване на стари финансови проблеми ви 
хрумва точно след новолунието на 14-и. Но 
още на 13-и вечерта получавате сериозна 
помощ – и материална, и морална (или 
пък много изгодно предложение за делово 
партньорство). Подписвате предварител-
ни договори, получавате аванси. След тази 
дата можете да започнете с успех да 
провеждате лечение и да смените до-
сегашната си терапия. След 14-и започва-
те да се зареждате с повече енергия и да 
ставате по-активни в общуването и де-
ловата си работа. 

НАПРЕГНАТИ И САМОТНИ ще се 
почувствате на 17-и и 18-и. Бъдете 

търпеливи, защото това чувство бързо 
ще отмине. Следващите трудни дни (най-
вече за семейните Козирози) през месеца 
ще са 24-ти и 25-и. Но не обръщайте го-
лямо внимание на трудностите, които ще 
се появят тогава. Временни са.  

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА БИЗНЕСА 
са 19-и, 20-и и 21-ви. Ще се почувс-

твате сигурни, стабилни и защитени. На-
слаждавате се на резултатите от усили-
ята си, получавате изгодни поръчки, пох-
вали и признание. Самочувствието ви е в 
апогей. Чувствате се уверени в себе си. 

ЛЮБОВТА ще ви споходи още на 
15-и и 16-и, когато има голяма веро-

ятност да встъпите в нови отношения с 
някого, с нови чувства. Тази връзка ще се 
развие добре до края на месеца. 

КРАТКИ ПЪТУВАНИЯ И КОНТАК-

ТИ – както делови, така и интим-
ни, очаквайте през периода от 21-ви до 
28-и. Силен ден за вас е 28-и, когато ще 
се радвате на добри резултати от рабо-
тата, която сте свършили. Действайте 
смело и в бъдеще, за да се утвърдите 
още повече. 

Върнете си дълговете
Така ще се почувствате по-добре. Недос-

тигът на пари ще ви създаде чувство за 

непълноценност. За онези от вас, които 

нямат толкова остри материални нуж-

ди (дано да сте повече на брой!), препоръ-

ката ми е да вложите наличните си сред-

ства в по-крупни сделки и имоти. Това е 

по-добрият вариант за управление на па-

рите, отколкото да ги похарчите. Колко-

то и да не ви се иска да затъвате в мате-

риалните теми на живота, целият период 

от 1-ви до 18-и ще бъде белязан от тях. 

Но не забравяйте и за духовното. Подби-

райте хората, с които общувате, купете 

книгите, към които отдавна имате инте-

рес. Упражнявайте хобито си – това ще 

повлияе добре на здравето ви.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ     
 От 1-ви до 10-и си потърсете нова ра-

бота. Ще се появи нужда от допълнител-

ни доходи. 

 На 13-и получавате помощ от някого –  

и морална, и материална.

 След 14-и вече сте решили финансови-

те си проблеми. Започнете ново лечение 

на старо заболяване. То ще има успех.

 На 28-и очаквайте реални резулта-

ти от усилията, които инвестирахте. 

Действайте смело и занапред.

ДОБРА КАРИЕРА

ФОРУМ „КАРИЕРИ 2010 – ДОБРА КАРИЕРА, ДОБЪР ЖИВОТ”
От старта на „Кариери“ през 2002 година до днес над 
109 000 млади хора от цялата страна са посетили форума

Въпреки неясната икономическа ситуация през 2009 г. и лекия спад 
в броя на компаниите, предлагащи стажове, тази година се очак-
ва значително повишаване на интереса от страна на бизнеса към 
участие в най-големия национален форум за студентски стаж и ка-
риера „Кариери 2010 – добра кариера, добър живот”.  Форумът се 
организира от JobTiger с традиционната подкрепа на най-голямата 
хранителна компания в страната „Нестле България” АД, която ще 
бъде генерален спонсор на „Кариери“ за седма поредна година. През 
годините форумът се е провеждал съвместно с Министерство на 
икономиката, Министерство на транспорта и Министерство на 

държавната администрация и административната реформа. Той 
е единственото по рода, мащаба и значимостта си събитие в Бъл-
гария, на което бизнесът се среща с младите хора и им предоставя 
възможности за развитие и реализация в кариерата. Форум „Кари-
ери“ се провежда ежегодно от 2002 г. до днес в най-големите българ-
ски градове. Само през 2009 г. от посредничеството на форум „Ка-
риери” са се възползвали над 18 000 български младежи. 
През 2010 г. форум „Кариери – добра кариера, добър живот“ ще се 
проведе в 7 града – София, Варна, В.Търново, Русе, Свищов, Пловдив, 
Бургас. Официално „Кариери 2010” ще стартира в София и ще се 
състои на 15 и 16 март в зала 3 на НДК. Повече информация може-
те да откриете в сайта на www.JobTiger.bg или от екипа на 
„ДжобТайгър”, ако се обадите на тел.: 02/ 491 80 20/21/23 или пише-
те на e-mail office@jobtiger.bg.
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ЧУДЕСНО ВРЕМЕ Вашата единстве-
на задача е да успеете правилно да се 

възползвате от доброто разположение на 
планетите спрямо знака Водолей. Обаяни-
ето ви няма граници. Неотразимият ви 
чар се дължи на факта, че Слънцето и 
Венера се намират във Водолей. Дори по-
скромните представители на знака ще бъ-
дат обхванати потребността да бъдат 
забелязани. Отлично време да смените 
стила си на обличане и поведение. Експе-
риментирайте. Всяка промяна в имиджа 
сега ще бъде приета положително от 
околните. Бъдете сигурни, че външните 
промени ще доведат до положителни въ-
трешни обрати.  

БЛАГОДЕТЕЛЯТ ВИ НАПУСКА Ва-
шата планета благодетел Юпитер 

напуска знака ви в началото на февруари, 
но вие се справяте отлично и успявате 
да задържите положителната си настрой-
ка. Не допускайте да ви извадят от рав-
новесие на 5-и и 6-и. Независимо какво се 
случва, постарайте се да гледате положи-
телно на събитията. Месецът не ви 
готви дълги периоди на напрежение и из-
питания.   

ИЗБЛИК НА ЕНЕРГИЯ Понякога ви 
липсва импулсивност, за да осъщест-

вите блестящите си идеи, които имате в 
изобилие. Сега е моментът да се довери-

те на енергичността си и да задействате 
плановете си. След 10-и тенденцията ста-
ва още по-изразителна. Вашите качества 
и волята на звездите са достатъчна га-
ранция за успехите ви. Необходимо е само 
да бъдете по-уверени в себе си.

ОБЩУВАТЕ С ЛЕКОТА Меркурий на-
влиза във Водолей и улеснява конта-

ктите ви. Благоприятно време за подпис-
ване на договори и намиране на нова рабо-
та. Тези от представителите на знака, 
които се занимават с търговия, ще имат 
сигурни успехи. Всички положителни реше-
ния, които вземете, ще се отразят бла-
гоприятно и върху вашите партньори. За 
да хармонизирате отношенията си с тях, 
точно сега трябва да помислите какво 
можете да промените в себе си. Не очак-
вайте другият да се промени преди вас. 
Действието трябва да произлезе от вас. 
Вашата промяна ще увлече и партньорите 
ви към метаморфози. Не обвинявайте 
околните в недостатъци и грехове. Впро-
чем вашите упреци към тях точно отра-
зяват онова, което не харесвате в себе 
си. На 13-и ще си проличи с кои приятели 
и съмишленици ще продължите напред и 
кои ще изоставите. 

БЪДЕТЕ ГОТОВИ Новолунието на 
14-и е във вашия знак и това е чу-

десен подарък за всички ви. Новолунието 

има магическата сила да осъществява на-
меренията, но само в случай, че ги „зало-
жите“ именно в този ден. Можете да си 
пожелаете наистина каквото искате, сти-
га да сте водени от добри намерения. 

СИЛНАТА ИНТУИЦИЯ ще ви по-
могне на 12-и, 13-и и 14-и. Дните са 

вълшебни. Можете да стартирате амби-
циозни проекти. 

НАМАЛЯВАТЕ ТЕМПОТО До 18-и 
са последните дни за голямата ви ак-

тивност. Препоръчително е да намалите 
темпото и да обмислите промените след 
прехода на Слънцето в Риби.

НЯМАТЕ ПАРИ, НО ЗА КРАТКО На 
19-и, 20-и и 21-и ще ви споходят ма-

териални трудности. Те ще ви накарат да 
помислите как да накалате блестящите 
си идеи да ви носят пари. Парите са 
енергията, която ще ви липсва, и трябва 
да помислите как да си я набавите. Ня-
мате поводи за сериозно безпокойство, за-
щото доходите ви ще се повишат още на 
22-ри и 23-ти.  

НАПРЕГНАТА КОНКУРЕНЦИЯ ви 

очаква  на 26-и и 27-и. Напрежението 
ще ескалира плавно и ще даде своите ре-
зултати в неделя (28-и) на пълнолуние. Как-
вото тогава се развали, малко трудно ще 
го поправите. Опитайте се да не гневите 
благодетелите си и не пренебрегвайте хо-
рата, които са ви помагали в миналото. 

ДАЙТЕ СИ ПОЧИВКА Много сън и 
обилна храна ще направят чудеса за 

вашия организъм. Опитайте се да живеете 
спокойно и здравословно поне в периода 
от 18-и до 28-и. Подсилете организма си с 
витамини от групата В, както и с вита-
мини D и Е. Припомнете си колко обича-
те слънцето и правете дълги разходки на 
обилна дневна светлина.

Романтични дни 
Целият период от 1-ви  до 11-и е благо-

приятен за личните ви отношения, но 8-и 

февруари е най-вълнуващият и романти-

чен ден. Тогава отваряте сърцето си, при-

вличате любов от пръв поглед, признава-

те се за влюбени и най-сетне допускате 

правилните хора до вас. Бъдете готови 

за романтичния подарък на съдбата и се 

вглеждайте във всеки неин знак. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
 На 5-и и 6-и се пригответе за голямо 

напрежение.  

 На 13-и се пазете от агресията на 

околните. 

 След 14-и тръгвате по нов път, очак-

ват ви промени.

 На 26-и, 27-и и 28-и направете всичко 

възможно да запазите благодетелите си.

И НОМИНИРАНИТЕ ЗА „ИКАР” СА...

На Международния ден на театъра – 27 март – Съюзът на артистите в 
България ще раздаде своите отличия. Номинациите вече са известни. В ка-
тегорията „Главна мъжка роля” са номинирани Деян Донков за Лопахин във 
„Вишнева градина”, Михаил Билалов за Мартин в „Козата или коя е Силвия?” 
и Христо Петков за Поприщин, Кочкарьов и останалите роли в „ОООО – 
Сънят на Гогол”. При актрисите „Икар” ще си оспорват Ивана Папазова за 
Хаджиева в „Златната мина”, Лидия Инджова за момичето в „Тя без любов 
и смърт” и Мария Сапунджиева за Моли-Суини в „Моли-Суини”. За най-добър 
режисьор ще се конкурират Галин Стоев за „Приятнострашно”, Маргари-
та Младенова и Иван Добчев за „ОООО – Сънят на Гогол” и Николай Ламб-
рев-Михайловски за „Тя без любов и смърт”.
Всички номинирани спектакли ще бъдат представени в традиционния Со-
фийски театрален салон. Началото му е на 17 март с постановката на но-
минирания за две награди „Икар” спектакъл „Четири стаи” в театър „Со-

фия”. Театърът ще бъде 
домакин и на гостуващи-
те провинциални спекта-
кли, които ще бъдат игра-
ни между 18 и 26 март.
Христо Мутафчиев обя-
ви, че тази година за пър-
ви път ще се връчи награ-
да „За чест и достойн-
ство”. С нея ще бъде от-
личен проф. Крикор Аза-
рян. „Изборът ни е кате-
горичен. Той не се побира в рамките на номинацията за режисура. Професор 
Азарян е изключителна личност – с начина си на живот, с това, че работи 
до последно. Той е пример за всички нас”, отбелязаха на пресконференцията 
председателят на СБА и Валентин Танев.

НОМИНАЦИИ
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ПЕРИОД НА РАВНОСМЕТКА Нами-
рате се в период на голямо „почист-

ване“ на отношения, на емоции, на съмне-
ния и притеснения. Чувствате се разба-
лансирани. Особено ви е дискомфортно, 
когато не срещнете одобрението на окол-
ните. И ще продължите да бъдете емоци-
онално нестабилни дотогава, докогато до-
пускате другите да са мерило за вашите 
успехи. Постарайте се незабавно да се 
разделите с чувствата за непълноценност 
и неувереност, защото те ви държат 
здраво закотвени на дъното. Пропускате 
много щастливи и благоприятни за вас 
възможности. От 1-ви до 18-и се опитайте 
да се разделите с всичко онова, което не 
харесвате в себе си. Няма да стане бързо 
и лесно, но трябва да бъдете решителни, 
никой друг не може да ви помогне. Осво-
бодете се от негативните емоции, про-
блеми, бъдещи идеи и неосъществени же-
лания. Откажете се и от прекалено висо-

ките и непостижими цели, които засега 
по чисто „технически“ причини не може-
те да постигнете. Отхвърлете ги на 
този етап. Това обаче не означава, че за-
винаги се отказвате от тях. 

НОВИ И ИНТЕРЕСНИ ХОРА се поя-
вяват в живота ви след навлизането 

на Слънцето във вашия знак Риби – за вас 
започва нов цикъл. Но дотогава имате 
цели 18 дни, в които е необходимо да при-
ключите с личностната си трансформа-
ция. На 17-и ще получите хубави вести и 
добри предложения.

БЪДЕТЕ УРАВНОВЕСЕНИ Вие нико-
га не се проваляте поради незнание 

или неумение, защото сте способни и мно-
го приспособими на практика. Стига да 
поискате, можете да се справите с вся-
какви трудности, но трябва да се нами-
рате в състояние на хармония. Научете 
се да постигате душевен баланс. Бъдете 
максимално „равни“ – хармонични, изпълне-
ни с енергия, но без излишни емоции. Це-
лият период от 1-ви до 18-и е благоприя-
тен за „балансиране“ на душата ви. 

ОБЩУВАТЕ ЛЕСНО С навлизането 
на Венера в Риби се подобрява ваши-

ят емоционален и любовен живот. Общу-
вяте лесно, разбирате околните. Справяте 
се отлично с всичко, което до този мо-
мент ви е тежало. На 5-и и 6-и отхвърле-
те всички неотложни и досадни ангажи-
менти, особено ако са служебни. Ще има-
те недоразумения в работата, което ще 
ви провокира да промените поведението 
си на работното място. На 1-ви опреде-
лено не сте във форма и ви е налегнало 
черногледството. 

ИЗГРЯВА ВАШАТА ЗВЕЗДА Освобо-
дени и „пречистени“ от миналото, на 

18-и ще посрещнете вашия силен период. 
Още от предходния ден – 17-и, ще имате 
поне една победа. Този ден е много силен 
за всички Риби – тогава се събират Слън-
цето и Юпитер – планетата благодетел 
на вашия знак, и ви дават силен първона-
чален импулс. Идват ви изгодни предложе-
ния, очертават се нови алтернативи и 
добри доходи, чувствате се много по-уве-
рени. Каквото и предложение да получите, 
не се колебайте да го приемете, дори в 
началото да ви се стори странно. То ще 
ви изведе на истинския път, на който ще 
срещнете правилните хора. С тях ще ра-
ботите и в бъдеще. 

ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ! На 22-
ри и 23-ти ще преминете през малки 

малки изпитания, които не бива да допус-
кате да ви разбалансират. Бъдете пред-
пазливи в общуването. На пълнолунието в 
Дева на 28-ми ще бъдете много напрегна-
ти и изнервени. Не си позволявайте емо-
ционални изблици – каквото и да кажете 
и направите, няма да ви разберат, запазе-
те максимално спокойствие. П
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Душевен катарзис
Истинският душевен катарзис и пречист-

ване ще настъпи при вас с новолунието на 

14-и. Това е сериозен повратен момент в 

живота ви. Може и да не се изрази в кон-

кретни събития, но в психологически план 

промените ще бъдат отчетливи и ясни. 

Дните на трансформация за вас ще бъдат 

от 12-и до 14-и включително. През този 

период бъдете максимално насаме със 

себе си – избягвайте шумни събития и го-

леми компании. Нека това са вашите дни.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
 На 1-ви определено не сте във форма. 

Наляга ви специфичното за всички Риби 

неспасяемо черногледство. 

 След 11-и Венера навлиза в Риби и по-

добрява любовния ви живот и емоционал-

ния баланс.

 От 12-и ди 14-и ви очакват дни на 

трансформация. Най-решителният ден за 

освобождаване от старите форми на по-

ведение е 13-и.
 На 17-и получавате хубави вести, идват 

ви и добри предложения.

 На 28-и не си позволявайте емоционал-

ни изблици. Запазете максимално спокойс-

твие, дори и да ви провокират да избух-

нете.

ТЕХНИЧЕСКИ НАПРЕДЪК

НОВO ПОКОЛЕНИЕ ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ HP MINI 
Специален софтуер улеснява връзката с интернет, работата и забавлението

HP представи нов компактен и лек преносим компютър HP Mini 210, който се отличава с дръзкия си червен цвят. 
Корпусът на модела е украсен с релефни геометрични форми, които са защитени от надраскване благодарение на 
специалната технология на нанасяне HP Imprint Finish. Елегантните черти и размери – 2,5 см дебелина и тегло 1,1 
кг, допринасят за цялостното излъчване и стил на HP Mini.
В допълнение на външния си вид HP Mini 210 предлага широк цветен регистър с висока разделителна способност 
(HD) на 25,7 см широкоекранен дисплей. Високата разделителна способност дава възможност на потребителите 
да се наслаждават на изумително качество на изображението и звука. 
HP Mini 210 идва със специален софтуер, позволяващ на потребителите връзка с техните приятели, достъп до 
музика, видео, снимки, документи и интернет, без значение дали са вкъщи, или в движение. 
HP QuickWeb включва моментално HP Mini 210. Само с отварянето на компютъра потреби-
телите имат експресен достъп до чат, интернет, Skype, уеб поща и снимки. 
HP Mini 210 се предлага на българския пазар на препоръчителна цена 
от 699 лв. с ДДС.
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e з о т е р и ч н о

Е
нергийните манипулатори из-
ползват естествените човешки 
стремежи, надежди и чувства: на 
вина, състрадание, самолюбие и 

страх. Как да се спасите от тях? 
Първо е важно да осъзнаете, че сте 
тяхна жертва. И по-скоро дали сте 
жертвата... И после да определите 
праг на търпимост, след прекрачване-
то на който в никакъв случай не сте 
готови да жертвате собствените си 
интереси в полза на другите. 
 „Няколко месеца поред се стараех 

да подкрепям приятелката си, която 
се беше развела наскоро – разказва ни 
36-годишната Мариана. – Уикендите 
си тя прекарваше вкъщи, постоянно 
ми звънеше по телефона, гледах де-
цата є... В някакъв момент тя мал-
ко се посъвзе, а аз... едва не се разбо-
лях – не ми бяха останали сили даже, 

за да прочета приказка на сина си за 
приспиване. Когато тя ме помоли да 
гледам децата є, за да може тя да 
отиде на фитнес, прекрасно знаейки, 
че от три дни бях болна от грип, 
тутакси разбрах, че е време да при-
ключа с моята благотворителност.“
Всички ние познаваме отношения, 

от които облагодетелствана е само 
едната страна, а другата приема ро-
лята на жертва – понякога добровол-
но, но по-често неволно и неусетно. 
„Ние всички си влияем един на друг, 
за всекиго от нас другите хора са из-
точник на нови идеи, енергия, нови 
чувства и преживявания. Проблем въз-
никва тогава, когато това влияние се 
упражнява в ущърб на другия човек 
и без оглед на неговите интереси“ – 
обяснява известният руски психолог 
Елена Сидоренко. Но как да разберем, 

че си имаме работа с вампир, ако на 
думи този човек постоянно ни засви-
детелства добрите си намерения?!
Характерно за енергийните вампи-

ри е, че са 

ОБСЕБВАЩИ ХОРА 
които с времето стават все по-до-
садни и настойчиви в желанията и 
претенциите си. „Бившето ми гадже 
дълго и упорито отказваше да се 
разделим – спомня си 23-годишната 
Таня. – Знаеше, че вече не го обичам, 
но продължаваше да ме засипва с лю-
бовни есемеси, покани за вечеря, чака-
ше ме след работа с колата...“ 
Други пък използват сложни стра-

тегии, за да запазят отношенията 
на зависимост колкото е възможно 
по-дълго. „Заслушайте се дали ваши-
те близки не изричат по ваш адрес 

© hypermania2 – 123rf.com

КОЙ КРАДЕ 
ЕНЕРГИЯТА НИ?
ЕНЕРГИЙНИТЕ ВАМПИРИ НЕ СА 
ТОВА, КОЕТО СА. ВИЕ СЪЩО МОЖЕ 
ДА СТЕ ЕДИН ОТ ТЯХ

ЗА ДА ОКУПИРАТ ВНИМАНИЕТО И ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЖЕРТВАТА СИ, ЕНЕРГИЙНИТЕ ВАМПИРИ ИГРАЯТ РАЗЛИЧНИ РОЛИ: 
НА СЪБЛАЗНИТЕЛИ, ПОКРОВИТЕЛИ, СТРАДАЛЦИ. ТЯХНА ЖЕРТВА МОЖЕ ДА СТАНЕ ВСЕКИ...
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следните изречения на удивление: „Не 
можем да те познаем напоследък!“ 
или „Говориш сякаш с гласа на няко-
го другиго“ – съветва психотерапе-
втът Албина Локтионова. – Обърне-
те внимание на своите емоции, кои-
то не съответстват на обстоятел-
ствата, както и на нехарактерните 
за вас постъпки (ако има такива) – 
внезапна проява на категоричност и 
критичност например. Много е ва-
жно навреме да си зададете въпроса 
„Какво става?“ 

АКО СТЕ ЗАПОЧНАЛИ ДА СЕ ОТНАСЯТЕ ЗЛЕ КЪМ 
САМИТЕ СЕБЕ СИ, АКО ВНЕЗАПНО СТЕ СЕ ПО-
ЧУВСТВАЛИ БЕЗПОМОЩНИ КАТО НЕОПИТНО 
ДЕТЕ, ЗНАЧИ ИМАТЕ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ЗАМИ-
СЛИТЕ ДАЛИ ПЪК ВЪВ ВАШЕТО ОБКРЪЖЕНИЕ 
НЯМА НЯКОЙ ЕНЕРГИЕН ВАМПИР.

Поговорете с него и ако той не 
отговори с искреност на вашата 
искреност, ако се опита да изкара 
именно вас виновни за всичко случва-
що се, вашите подозрения са по-ско-
ро основателни, отколкото неосно-
вателни. Енергийните вампири вина-
ги преразпределят енергията в от-
ношенията така, че да се облагоде-
телстват за ваша сметка – за как-
во ли не.“

СТРАТЕГИЯТА НА ХАМЕЛЕОНА

„Майката на гаджето ми почти 
всеки ден ни е на гости – разказва 
28-годишният Иван. – Пазарува, гот-
ви, чисти... Знам, че има добри наме-
рения, но не мога да я понасям, ко-
гато навлиза в личното ни простран-
ство.“ Хората, които против наша-
та воля се опитват да ни контро-
лират, не са задължително злодеи. В 
зависимост от това, какво искат да 

получат, и от конкретната ситуа-
ция, те задействат безграничен ар-
сенал от поведенчески стратегии и 
образи. 

ЕДНИ ОТ НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ТИПАЖИ СА 
„ЧАРОВНИТЕ ВАМПИРИ“ – ЗАВИСИМИ ЛИЧНО-
СТИ, КОИТО СМЯТАТ, ЧЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ СПРА-
ВЯТ САМОСТОЯТЕЛНО С ПРОБЛЕМИТЕ СИ, И ПО-
СТОЯННО ТЪРСЯТ ПОМОЩТА НА ДРУГИТЕ. 

Пример за това в работата е на-
пример колегата, на когото в край-
на сметка се оказва, че вършите ра-
ботата. В семейството тази роля 
може да я играе единият от парт-
ньорите – онзи, който постоянно 
търси помощ и закрила от другия. 
Повечето от нас обаче попадат в 

мрежата на т. нар. гениални вам-
пири – самовлюбени екземпляри, кои-
то поддържат имиджа си на автори-
тетни и ярки личности. Такива хора 
обикновено наричаме „фатална жена“ 
или „харизматичен шеф“.

ТЕ ЛОВЯТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ЖЕРТВИ НА 
ПРИМАМКАТА НА ДОВЕРИЕТО, НО В ДЕЙСТВИ-
ТЕЛНОСТ ПАРАЗИТИРАТ ВЪРХУ ЧУЖДОТО ОБО-
ЖАНИЕ И ВЪЗХИЩЕНИЕ. 

Тези вампири са факири в общуване-
то, но де факто въобще не се инте-
ресуват от събеседниците си. За тях 
е важно вниманието, което другите 
им оказват и ползата, която могат 
да имат от тях.

ИЗЛЕЗТЕ ОТ РОЛЯТА НА ЖЕРТВА 
Може да ви се струва, че сте прос-

то обречени да играете тази роля 
цял живот, но с тези мисли само си 
пречите. Защото отношенията, по-
строени върху енергийна зависимост, 
не са едностранна атака, а резул-
тат от взаимодействието на двете 

страни в тях. Зад популярното по-
нятие „вампиризъм“ се крие сложна-
та работа на защитните механизми 
на психиката на самата „жертва“. 
Най-често това е механизъм на про-
екция. Етикетът „вампир“ ние най-
често лепим на някого, когото не 
можем да приемем, или обратното 
– дълбоко в душата си копнеем да 
приличаме на него. Например ваш ко-
лега е безотговорен, мързелив и ра-
боти през пръсти, а вие сте педан-
тични, организирани и отговорни в 
работата си. Изхождайки от тези 
описания, сме склонни да набедим за 
„вампир“ колегата, а не себе си, ма-
кар и единственият му грях да е, 
че закъснява за работа и че се от-
нася към живота със здравословна 
доза лекомислие. С други думи, прави 
всичко онова, което вие не си поз-
волявате и което не ви достига. А 
когато на човек му се налага посто-
янно да хаби енергия в борба с нео-
съзнатите си импулси, просто не му 
остава енергия за личните му дела. 
И тогава за закономерната си умо-
ра той е склонен да обвини злонаме-
реното въздействие на другите хора. 
Затова, преди да тръгнете да тър-
сите корените на своите проблеми 
в околните, анализирайте собствени-
те си усещания – възможно е при-
чината за вашия дискомфорт да се 
крие във вътрешните ви нерешени 
противоречия.

Как се става 
ЕНЕРГИЕН ВАМПИР
Въпрос на възпитание, а не на 

особености на характера. В дом, 

в който е имало домашно насилие 

или пък единият от родителите е 

починал рано или си е тръгнал без 

обяснения, децата са убедени, че 

човекът, от когото те наисти-

на се нуждаят, може неочаквано 

да ги напусне или да ги унижи. Ко-

гато пораснат, те се стараят да 

контролират всичко около себе си, 

защото мислят, че в живота нищо 

не се дава даром, от душа – нито 

любов, нито грижи. Така те въз-

произвеждат същите отношения, 

с които са се сблъскали в дет-

ството си, само че вече от пози-

ция на силата: сега те решават 

да дадат ли любов и грижа на дру-

гите и ако ги дадат, какво да ис-

кат в замяна.

КАКВО искат да ПЕЧЕЛЯТ 
Внимание Натрапчивото желание на някой човек постоянно да бъде в цен-

търа на вниманието принуждава другите да се фокусират върху неговата 

личност, което си е изтощаващо. 

Сила и власт Тези вампири искат винаги и всичко да държат под кон-

трол, да управляват всички. Те искат решенията на околните да са съобразе-

ни с техните желания, което, съгласете се, коства големи енергийни загуби 

на околните. 

Отмъщение Подсъзнателно търсят и намират удовлетворение в това 

психологически да унищожат другия. На жертвата є се налага да загуби мно-

го енергия, за да не влезе в противоречие с този вампир. 

Спокойствие Вампирите от този тип са обзети от едно-единствено 

желание – никой да не ги безпокои. Те не вярват в себе си и често се отказ-

ват да правят опити за постигане на целите си. Опитвайки се да общува с 

такъв човек, жертвата губи маса енергия, за да преодолява инертността на 

вампира.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–28 ФЕВРУАРИ 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте 
на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда калориите в тях много бър-
зо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и 
нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 17, 18, 19, 26 и 27 февруари.  Кореноплод-
ните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 20, 21 и 28 

февруари.  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 22 и 

23 февруари.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 15, 16, 24 

и 25 февруари.

28 февруари, 

18.37 ч., Луната е 

в ДЕВА 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Традиционно Девата се свързва със здравословния начин на живот. Положете максимално усилия 
днес да направите нещо полезно за здравето си. Луната в Дева ще ви прави прилежни, загриже-
ни и работливи, но не се претоварвайте с работа. Нека храната да бъде изцяло от растителен 
произход. Включете ядки, сухи плодове и непременно пшеничени кълнове и овесени ядки. Още вечер-
та ще се почувствате по-леки, адекватни и щастливи в собственото си тяло. Вечерта на пъл-
нолунието непременно си направете чай от дилянка, валериана или поне от мента. Той ще отпусне 
нервната ви система и лесно ще заспите. Днес добре ще се повлияете от сок от френско грозде (ка-
сис).  Не яжте месо, не пийте алкохол. Преяждането е противопоказно. Ако искате да отслаб-
нете, преминете само на плодови сокове и чай с мед. И избягвайте солените храни, за да не за-
държате течности.

1–14 февруари 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 7 и 8 февруари са препоръчителни дати за занимания 
с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 1, 2, 9, 10 и 11 февруари са датите за скулптиране и оформя-
не на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 5 и 6 февру-

ари се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж 
под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната 
между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 3, 4, 12, 13 и 14 февруари са 
дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

14 февруари, 

4.51 ч., Луната 

е във ВОДОЛЕЙ 

НОВОЛУНИЕ

 Периодът е отличен за гладуване или за спазване на монодиета. Изберете любимия си плод или зе-
ленчук и консумирайте само него през целия ден.  За да изчистите организма от токсини, е до-

бре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече течности, за да подпомогнете процеса на 
изчистване на организма. Ако изберете по-лек вариант на диета, не яжте консервирани проду-
кти. Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва най-лесно и трайно.  За вашата лунна ма-
гия: намислете си желание, с което да сложите начало на нещо ново в живота си. При Луна във 

Водолей е най-добре да вземете решение да се сдобиете със свобода и размах. Стартирайте ваши-

те смели и нестандартни идеи, обърнете внимание на приятелите си и потърсете нови.  Успех ще 
имате във всичко, което вършите с мисъл и желание да помогнете на другите.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В
таляването ви е гарантирано, когато дните на на-

маляваща Луна (проверете кои са те в горната таб-

лица!) съвпаднат с периодите от 1-ви до 7-и или от 

18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менструационен ка-

лендар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за 
отслабване период. Задържаната в организма вода се ели-

минира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва пе-
риод, подходящ за спазване на диети. Много бързо и лес-

но ще свалите килограми.
ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще ус-

пеете да се справите със стопяването на излишните ки-
лограми в случаите, когато отбелязаните в календара ви 
периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е не-
утолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът 
и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща 
Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържа-
нето на течности в организма, както и увеличаването на 
апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази кон-
фигурация, ви съветвам да не се мъчите и насилвате с ди-
ети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретич-
ни чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни.

лу н а т а  с ъ в е т в а
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 15, 16, 24, 25 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

17–23, както и 
26, 27, 28

– Ако искате косата ви да расте бързо.

1–14 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

19, 20, 21 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
17, 20, 23, 26

–
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

– 15, 16, 24, 25 –

–
1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 

19, 20, 21, 28
Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

26, 27 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 15, 16, 24, 25 –

1–4, както и 28 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 10, 11, 12, 13, 
19, 20, 21, 26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 15, 16, 24, 25
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много бо-

лезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1–13, както и 15, 

16, 24, 25
Датите са неподходящи за епилация.

1–13 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–13 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

5, 6, 12, 13 – 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

)

1–14 – –

Парна баня
– 15–28 Има опасност да ви останат белези.

1–14 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

7, 8, 17, 18, 26, 27 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

1, 2, 9, 10, 11, 19, 20, 
21, 28

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

1–14 –
Най-ефективни ще са процедурите на 7, 8, 9, 10, 11 февруари, 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

1–14 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 15–28 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 
13, 19, 20, 21, 26, 27, 28

– –

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

– 15–28 –

1–14 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–14 –

15–28 – –

С
А

У
Н

А

1–14 – Ефектът ще е максимален на 7, 8 и 9 февруари.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ 

до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на прозор-

ци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в периода 

на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни са твърде 

недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но поне по-го-

лямата част от домакинската работа ви съветвам да свършите 

тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 1–14 февруари.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 5, 

6, 15, 16, 24 и 25 февруари. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсява-

ния и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 3, 4, 12, 13, 14, 22 и 23 февруари. 

Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви 

препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с 

„настроението“ на Луната през ФЕВРУАРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 3, 4, 15, 16, 19, 20, 21, 26 и 27 февру-

ари. 

Недвижими имоти, мебели: 9, 10, 11, 19, 20, 21, 24 и 25 февруари.

Автомобил, мотор или колело: 5, 6, 17, 18, 22 и 23 февруари.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 17 и 18 февруари.

Канцеларски материали и книги: 1, 2, 22, 23 и 28 февруари.

Спортни стоки: 5, 6, 7, 8, 17, 18, 26 и 27 февруари.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 12, 13 

и 14 февруари.

Обувки и дрехи: 10, 11, 19, 20 и 21 февруари.

Бижута, злато, луксозни вещи: 26 и 27 февруари.

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 

ФЕВРУАРИ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 28 ФЕВРУАРИ (пълнолуние), както и на 14 ФЕВРУАРИ (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

17, 18, 19
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
3, 4

20, 21 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 5, 6

22, 23 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 7, 8, 9

24, 25 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 10, 11

26, 27 Сърце, слезка (далак) 12, 13, 14

1, 2, 28
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
15, 16

3, 4
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
17, 18, 19

5, 6 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 20, 21

7, 8, 9 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 22, 23

10, 11 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 24, 25

 12, 13, 14
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
26, 27

15, 16 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 1, 2, 28

* 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 храни-

телните вещества няма да стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 15, 16, 24 и 25 февруари. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 3, 4, 12, 13, 14, 22 и 23 февруари.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 5 и 6 февруари.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венци-

те, както и поставянето на коронки и мостове могат да се ока-

жат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лунен мо-

мент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: 

ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си изберете датата, най-

добре посетете зъболекаря през периода от 1 до 8, както и на 12 и 13 фев-

руари.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: 

на 10 и 11, както и от 14 до 28 февруари. И в никакъв случай (освен в спе-

шен!) не ходете на зъболекар на 28 ФЕВРУАРИ (пълнолуние), както и на 14 

ФЕВРУАРИ (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 февруари 2 февруари 3 февруари 4 февруари 5 февруари 6 февруари 7 февруари

17-и ЛД (от 1.50 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общуване и 

физически натоварва-

ния. И за брак по любов.

18-и ЛД (от 20.49 ч.) 

Изгонете лошите ми-

сли. Прочистете сто-

машно-чревния тракт – 

ден за гладуване.

19-и ЛД (от 

22.06 ч.) Запале-

те повече свещи 

у дома, направете 

анализ на постъп-

ките си. Ще успе-

ете да се отър-

вете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД (от 

23.22 ч.) Полу-

чават се духов-

ни знания и про-

зрения. Не проя-

вявайте гордост!

Датата 4 февру-

ари е пропусната 

поради астрономи-

чески причини, не е 

грешка.

21-ви ЛД (от 0.32 

ч.) Много активен, 

творчески ден. От-

личен е за започва-

не на нова работа, 

спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД (от 

1.42 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте 

на другиго своите 

знания. Посетете 

астролог.

23-ти ЛД (от 2.47 ч.) Този 

ден е символ на саможертва-

та – простете на другите, 

разкайте се. Добре е да се 

пости. Не правете секс. По-

чистете дома си.

8 февруари 9 февруари 10 февруари 11 февруари 12 февруари 13 февруари 14 февруари

24-ти ЛД (от 3.47 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 

4.39 ч.) Всичко на 

този ден става с 

лекота, с вътре-

шен порив. Спон-

танно могат да 

се появят теле-

патия и ясновид-

ство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 5.24 

ч.) Въздържай-

те се от актив-

на дейност и по-

стете. Пестете 

си енергията и 

мълчете.

27-и ЛД (от 6.00 

ч.) Ден за прекра-

тяване на контак-

ти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще има-

те прозрения.

28-и ЛД (от 6.31 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД (от 6.57 ч.) 

Опасен, сатанин-

ски ден. Препоръч-

ват се пост и въз-

държание. Не пла-

нирайте и не започ-

вайте нищо ново. 

Запалете свещ вкъ-

щи и окадете на-

всякъде.

1-ви лунен ден (ЛД (от 

4.51 ч.) Чист и светъл ден. 

Припомнете си детство-

то. Ще ви осенят творче-

ски идеи. Не започвайте нищо 

ново. Посветете този ден на 

всичко, което възвисява духа.

2-ри ЛД (от 7.20 ч.) Не се 

поддавайте на гнева, избяг-

вайте конфликтите и избли-

ците на емоции. Дните са 

подходящи за нови начинания.

15 февруари 16 февруари 17 февруари 18 февруари 19 февруари 20 февруари 21 февруари

3-ти ЛД (от 7.42 ч.) 

Енергетиката на този 

ден изисква да сте ак-

тивни. Пасивност-

та е противопоказна и 

опасна.

4-ти ЛД (от 8.02 

ч.) Не взимайте 

прибързани ре-

шения. Усамоте-

те се. Разходете 

се сред природа-

та. Занимавайте 

с дома и семей-

ството си. Колек-

тивната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 8.23 

ч.) Делови ден. 

Подходящ е за 

пътувания и за 

планиране на ге-

нерални промени. 

Работете кон-

центрирано. Не 

преяждайте. Це-

леполагането ще 

е успешно.

6-и ЛД (от 8.45 ч.) 

Смирете се. Дай-

те прошка. Не из-

разявайте недо-

волство на глас. 

Подходящ е за 

подмладяващи коз-

метични процеду-

ри. Ден за гадаене 

и пророчества.

7-и ЛД (от 9.10 

ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се же-

лания.

8-и ЛД (от 9.40 ч.) 

Сега се активират 

фините и неулови-

ми енергии в орга-

низма. Добре е да 

се гладува, за да се 

прочисти тялото.

9-и ЛД (от 10.16 ч.) Не е ус-

пешен. Склонни сте към за-

блуждения и самоизмами. 

Добре е да дадете прошка. 

Практикувайте йога.

22 февруари 23 февруари 24 февруари 25 февруари 26 февруари 27 февруари 28 февруари

10-и ЛД (от 11.00 ч.) Не 

планирайте нищо ва-

жно. Изкъпете се с го-

реща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 

11.56 ч.) Много 

мощен ден. Ак-

тивира се все-

ленската жизне-

на енергия кунда-

лини. Добре е да 

прочистите орга-

низма си. Внима-

вайте с режещи 

инструменти.

12-и ЛД (от 

13.03 ч.) Дава се 

милостиня. Мо-

литвите се чу-

ват. Подходящ е 

за взимане на ва-

жни решения.

13-и ЛД (от 14.18 

ч.) Ден за активни 

контакти, рабо-

та с информация 

и учене. Сами си 

пригответе и из-

печете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 15.37 

ч.) Много подходящ 

за започване на ва-

жна работа, за фи-

зическо натовар-

ване, за работа с 

информационни из-

точници и свеще-

ни текстове. Отва-

ря се третото око. 

Прочистете орга-

низма си.

15-и ЛД (от 16.58 

ч.) Сънищата са 

верни и важат за 

месец напред. Лош 

ден за секс. Сата-

нински ден, у нас се 

пробуждат зли из-

кушения. Проявете 

аскетизъм.

16-и ЛД (от 18.18 ч.) Ден за 

постигане на вътрешна хар-

мония. Старайте се да вър-

шите само добри дела.

Забележка: Повторението на дата 14-и не е грешка. През този месец първият лунен ден е много кратък – от 4.51 до 7.20 ч.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

„За боговете“. Врясък. Канюл. Ширит. Лана. Каземат. Никос. ЛАЗ. Дит. Рул. Каруца. Мулаж. Шавар. Ветва. Акар. Клоун. „Ти“. Ос. Ра. Нома. Бином. Бал. Зали. Име. 

Сари. Самбо. Ято. АЛ. Лад (Шерил). Идиш. Дяков (Иван). Самуни. Молив. Лиман. Канап. Новак. „Набуко“. Ами. Шира. Юнона. Аромат. Синопе. Елек. Коло.

ОТВЕСНО:

Какаду. „Луиза“. Адонис. Базилио. Наряд. Лори. Монета. Уролит. Диван. Гюм. „Жена ми“. Обява. Толар. Кюп. Туш. Ол. „Не“. Кеш. Ла. Вино. Тин. Мане (Едуар). Зерика. 

Сабал. „Икар“. Ану (Кристин). Автор. „Как“. Суват. Лиса. Укор. Дял. Цекин. Малина. Ок. Салата. Обем. Динамо. Къна. Врома. Бри. „Амал“. Казма. Салдо. Шапито. 
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